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ي بالمخدرات والج��مة   مكتب األمم المتحدة المعين
 فيينا

 و

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة
 جين�ف

 
 
 

وعة اإلطار المفاه��ي  ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
 للق�اس اإلحصائئ

 
التنم�ة وف�ع البحوث وتحل�ل   وتم��لأعد هذە الوث�قة ف�ع إحصاءات ومعلومات التنم�ة التابع لألونكتاد بالتعاون مع ف�ع الديون  

ي بالمخدرات والج��مة. اعتمد الف��ق العامل المش�ت  ن األونكتاد ومكتب األمم  االتجاهات التابع لمكتب األمم المتحدة المعين ك بني
وعة اإلطار المفاه��ي الذي س�كون  ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي بالق�اس اإلحصائئ ي بالمخدرات والج��مة المعين المتحدة المعين
 . عمل المستقب�ي البمثابة أساس 

 
 

 : تن��ه

ورة رأي أو موقف مكتب األمم المتحدة   ي بالمخدرات والج��مة (ال تعكس محت��ات هذا المنشور بال�ن )،  ONUDCالمعين
 أي مصادقة 

�
ي ضمنا   أو مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة (األونكتاد)، أو الدول األعضاء أو المنظمات المساهمة، وال �عين

 . من طرفهم

 

ي التعب�ي عن أي رأي كان من جانب ا ي هذا المنشور والعرض الوارد لمادته ال تعين
مم لأل ألمانة العامة  التسم�ات المستخدمة �ن

ن   بتعيني يتعلق  ف�ما  أو  منها،  أي  أو لسلطات  أو منطقة  أو مدينة  إقل�م  أو  بلد  ي ألي 
القانوئن بالوضع  يتعلق  ف�ما  المتحدة 

 حدودها أو تخومها. 

 

ي هذا المنشور بما  
لحة  مع مص  يتالءم يتم توف�ي المعلومات الخاصة بعالمات الموارد الموحدة وروابط مواقع ال��ب الواردة �ن

. ال تتحمل األمم المتحدة أي مسؤول�ة عن استمرار�ة دقة هذە المعلومات   ا من تار�ــــخ الن�ش القارئ و�ي صح�حة اعتبار�
 . ي نت خار�ب  بمرور الوقت أو عن محتوى أي موقع ان�ت

 لم تتم مراجعة هذا المنشور من قبل مصالح التح��ر. 

 

ا  ا أو جزئ�� و�أي شكل ألغراض تعل�م�ة أو غ�ي هادفة لل��ــح دون إذن خاص من صاحب  �جوز إعادة إصدار هذا المنشور كل��
ن   ي بالمخدرات والج��مة واألونكتاد ممتنني ط ذكر المصدر. س�كون مكتب األمم المتحدة المعين ، ��ش حقوق الطبع والن�ش

ي �سخة من أي منشور �ستخدم هذە الوث�قة كمصدر. 
 لتل�ت

 
 



 
 
 
 
 

 التعل�قات 

 بالتعل�قات ع� التق��ر و�مكن إرسالها إ�: نرحب  

ي بالمخدرات والج��مة 
 ف�ع البحوث وتحل�ل االتجاهات التابع لمكتب األمم المتحدة المعيف

 المركز الدو�ي بفيينا

�د ينا في1400  500صندوق ب��د  : ال�ب ي
وئن اإلل��ت

unodc-ddds@un.org 

ي األونكتاد 
 ف�ع إحصاءات ومعلومات التنم�ة �ف

 ق� األمم 

  1211شارع السالم  8-14

 ، س���ا 10جن�ف 

 : ي
وئن Statistics@unctad.orgب��د إل��ت

mailto:unodc-ddds@un.org
mailto:statistics@unctad.org


 شكر وتقدير 

وعة   ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي  اإلطار المفاه��ي للق�اس اإلحصائئ ن مكتب األمم المتحدة المعين ك بني هو منشور مش�ت

ي إعداد هذە الوث�قة ف�ع البحوث وتحل�ل االتجاهات، شعبة تحل�ل  
الس�اسات بالمخدرات والج��مة واألونكتاد. شارك �ن

البحوث   ، رئ�سة قسم  اف أنج�ال �ي بالمخدرات والج��مة، تحت إ�ش ي  المعين المتحدة  ي مكتب األمم 
العامة �ن والشؤون 

، رئ�س قسم اإلحصاء،   اف ست�ف ما�ف��ي ي األونكتاد، تحت إ�ش
وتحل�ل االتجاهات، وف�ع إحصاءات التنم�ة والمعلومات �ن

ي بالنكنبورغ، رئ�س الف�ع. بالتشاور مع ف�ع الديون وتم��ل اإلحصاءات
اف ست�فائن  ، تحت إ�ش

 
 

 تط��ر وص�اغة ومراجعة اإلطار المفاه��ي 
 

ي بالمخدرات والج��مة 
 مكتب األمم المتحدة المعيف

ف�ع البحوث وتحل�ل االتجاهات التابع لمكتب  
ي بالمخدرات والج��مة 

 األمم المتحدة المعيف

 األونكتاد 
ي األونكتاد  والتنم�ةف�ع إحصاءات 

 والمعلومة �ف

إن��كو ب�سوجنو د�انا  
ي  �ين  كام�ي

ند    أل�سندر بجرن ت��ندر هنسن  ك�ب
 ارمقارد ز�لر 

 ) ست�ف ما�ف��ي 2020فرناندو كانتو (حيت يوليو  
 آنو ب�لتوال 

 

 األونكتاد 
 ف�ع الديون وتم��ل التنم�ة
ي بالنكنبورغ مارتينا  

ست�فائن
ن  ي هوكي�ن  ج�ا�وم�ل بين�لوئب

اء ومساهماتهم آراء   الخ�ب

وعة  استفاد   الم�ش غ�ي  المال�ة  للتدفقات  ي 
اإلحصائئ للق�اس  المفاه��ي  العامل  اإلطار  الف��ق  أعضاء  ومشورة  ة  خ�ب من 

ي للتدفقات المال�ة غ�ي  
ي بالمخدرات والج��مة �شأن الق�اس اإلحصائئ ن األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعين ك بني المش�ت

وعة.  ي    و   الم�ش ن و�ي�ت رو��ت وف�در�كو سالوسيت اء أل�سندر إرسكني . نتوجه  بالغة األهم�ةكانت تعل�قات ومساهمات الخ�ب
ي بالمخدرات والج��مة �شأن الحوكمة واألمن   �شكر خاص إ� مركز االمت�از لإلحصاءات التابع لمكتب األمم المتحدة المعين

 العام واإل�ذاء والعدالة، ع� مساهمته. 

 ��ش 

 جيبو�س جوناتون  

 تصم�م

 سوزان كينان 

حة   اقتباسات مق�ت

 
ي للتدفقات المال�ة  

ي بالمخدرات والج��مة، اإلطار المفاه��ي للق�اس اإلحصائئ األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعين
وعة (فيينا،   ). 2020غ�ي الم�ش
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 ملخص تنف�ذي .1

وعة (  مسألة  12030خطة التنم�ة المستدامة لعام  تط�ح  كمجال ذي أول��ة لبناء  )  IFFsالحد من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي الجهود   هذە  تعت�ب معالجةو   .  مجتمعات سلم�ة حول العالم

ا �ن ا حاسم�
�
�ناء  العامة لتع��ز السالم والعدالة و   التدفقات مكون

ي الهدف  
الحد �شكل  ُينتظر  ،  2030"بحلول عام    المستدامة: من أهداف التنم�ة    16. 4المؤسسات الق��ة، كما هو موضح �ن

باألسلحة، وتع��ز  وعة واالتجار  الم�ش المال�ة غ�ي  التدفقات  الم�وقة، ومكافحة جميع    مسار   كب�ي من  الممتل�ات  داد  اس�ت
 . أشكال الج��مة المنظمة"

 
ي يوليو  

ات لرصد أهداف التنم�ة المستدامة2017�ن هذا    2. ، اعتمدت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة اإلطار العال�ي للمؤ�ش
وعة  ،16. 4. 1المؤ�ش  وقد االخت�ار ع�   لق�اس التقدم نحو   ،"الواردة والصادرة  "الق�مة اإلجمال�ة للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

وعة أو . 16. 4الهدف  ي نطاق التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي ذلك الوقت، لم �كن هناك اتفاق عال�ي حول ما �جب تضمينه �ن

�ن
ي تلك الحقبة  ك�ف�ة ق�اس مكوناتها 

 . �ن
 

إ�  المرء  بالنظر  أن  التدفقات    واقع  العد�د من هذە  وعة وأن  الم�ش المال�ة غ�ي  لـلتدفقات  �جد تصورات مختلفة  �مكن أن 
، فإن ق�اسها �عد مهمة صعبة للغا� ي    أال وهما   راع�ان  مؤ�شِ �كون لل  أن  ة وهو ما أوجبمخف�ة عمدا� مكتب األمم المتحدة المعين
وعة ذات الصلة بالج��مة، واألونكتاد، الذي �قود  بالمخدرات والج��مة، الذي �قود العمل �شأن ا لتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

تعكس هذە الوث�قة .  تط��ر أسال�ب ق�اس هذا الن�ع من التدفقات والمعاي�ي المال�ة الدول�ة ذات الصلة بالجبا�ة و�التجارة
وعة وم ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 فاه�م ق�اسها. نتائج العمل الدو�ي ع� التع��ف اإلحصائئ
 

المال�ة غ�ي   التدفقات  أنواع مختلفة من  لق�اس  كة وطرق  تع��فات إحصائ�ة مش�ت لتط��ر  الراع�ة  الوكاالت  تضافرت جهود 
ب وعة  عام  .  ؤ�ش مُ االعتماد ع�  الم�ش عام    2017من  والج��مة  2018إ�  بالمخدرات  ي  المعين المتحدة  األمم  مكتب  ، عقد 

اء و�نا   واألونكتاد مشاورات خ�ب
�
أ توص�اتهما،  ئ ًء ع�  المال�ة غ�ي    ��ش التدفقات  لق�اس  ي لوضع منهج�ات 

ف��ق عمل إحصائئ
وعة.  ، وتع��فات إحصائ�ة، وتصن�ف ومنهج�ات  أف�ن هذا العمل إ�  الم�ش  . إعداد إطار مفاه��ي

 
ي �جب ق�اسها و�ضع إطار�  وعة اليت ا �عتمد ع� التع��فات  �حدد هذا النهج األنواع الرئ�س�ة من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ان المدفوعات  )(3SNAوالتصن�فات والمنهج�ات اإلحصائ�ة الحال�ة، بما يتما�ش مع نظام الحسابات القوم�ة   ن ي هذا  . 4وم�ي
�ن

لق�اس األ�شطة االقتصاد�ة غ�ي المرصودة    الساع�ة  قاعدة هذە األطر بعد الجهود الدول�ةع�    ق�اسمقار�ة    اإلطار تم إعداد 
 . أو غ�ي القانون�ة. 

 
السلوك�ات   بعض  إ�  ا  أ�ض� �ش�ي  ول�نها  إجرام�ة،  مخالفات  تعت�ب  ي  اليت األ�شطة  إ�  وعة  الم�ش غ�ي  المال�ة  التدفقات  �ش�ي 

التجار�ة ائب والممارسات  بال�ن اإلحصائ�ة  �قدم    . المتعلقة  للجرائم لألغراض  الدو�ي  لمصادر   )(5ICCSالتصن�ف  تع��فات 
وعة وعة من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ي من .  األ�شطة غ�ي الم�ش ح أر�عة أنواع رئ�س�ة من األ�شطة اليت �حدد اإلطار المق�ت

 : المحتمل أن تولد هذا الن�ع من التدفقات
�ب�ة والتجار�ة 1   ) األ�شطة ال�ن
وعة2   ) األسواق غ�ي الم�ش
 ) الفساد3 
 . غالل وتم��ل الج��مة واإلرهاب) أ�شطة االست4 
ن   ە ن�ع من هذ�مكن أن ُ�ظهر كل    ي مرحلتني

وعة �شكل عام �ن : األ�شطة، تدفقات مال�ة غ�ي م�ش ن  مختلفتني

ي س�اق إنتاج السلع والخدمات   •
ي تتم إما �ن وع، والذي �شمل جميع المعامالت ع�ب الحدود اليت تول�د الدخل غ�ي الم�ش

ي تدر  وعة، أو اليت وع غ�ي منتج. غ�ي الم�ش وع لجهة فاعلة خالل �شاط غ�ي م�ش  دخً� غ�ي م�ش
 

1 A / RES / 70/1 . 
2 A / RES / 71/313 . 
، نظام الحسابات القوم�ة ) OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة ()،  IMFاألمم المتحدة، المفوض�ة األورو��ة، صندوق النقد الدو�ي ( 3 (منشورات األمم   2008والبنك الدو�ي

 29-سابع ع�ش . E.08المتحدة، رقم المبيع 
، الطبعة السادسة (واشنطن العاصمة،  4 ان المدفوعات ووضع االستثمار الدو�ي ن ، دل�ل م�ي  ). 2009صندوق النقد الدو�ي
ي بالمخدرات والج��مة، التصن�ف الدو�ي للجرائم لألغراض اإلحصائ�ة (فيينا،  5  ). 2015مكتب األمم المتحدة المعين
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ي �ستخدم هذا الن�ع من الدخل لالستثمار  • وع، والذي يتوافق مع المعامالت ع�ب الحدود اليت إدارة الدخل غ�ي الم�ش

ي األصول المال�ة وغ�ي المال�ة أو الستهالك السلع والخدمات. 
 �ن

ي ذلك التدفقات الُمتأت�ة  
وعة متعددة األبعاد و�شمل العد�د من أنواع األ�شطة المختلفة، بما �ن التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

المصدر   ذات  األموال  تحول  ي  اليت المعامالت  وعة  الم�ش غ�ي  والمعامالت  األ�شطة  األ�شطة  المن  من  والتدفقات  وع،  م�ش
وعة. ال  وعة المستخدمة بطرق غ�ي م�ش وعة. ع� سب�ل الم�ش وعة من أ�شطة غ�ي م�ش  تتأئت كل التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي ال المثال، يتضمن   �يب وع العن�ف،  مؤ�ش التهرب ال�ن ي    ،بصفته تدفقا مال�ا غ�ي م�ش
ا بالتنم�ة المستدامة �ن ألنه قد ُ�عت�ب ضار�

 شكل عام. العد�د من البلدان، ع� الرغم من أن هذە األ�شطة ال تعت�ب غ�ي قانون�ة �

أ�ت��ر   ي 
التنم�ة  2019�ن أهداف  ات  بمؤ�ش المعن�ة  الوكاالت  ن  بني ك  المش�ت اء  الخ�ب لف��ق  ة  العا�ش الجلسة  استعرضت   ،

، ي
ي وأعادت تصن�ف المؤ�ش من المستوى الثالث إ� المستوى الثائن اح المنه�ب ي أد�س أبابا، االق�ت

مما    6المستدامة، المنعقدة �ن
ي أن المؤ�ش ال غبار عل�ه   ا، ع� الرغم من أن البلدان ال تنتج ب�انات    معاي�ي من الناح�ة المفاه�م�ة وقد وضع �عين محددة دول��
 �شكل منتظم إ� حدود اآلن. 

وعة. و�جري اختبار اإلطار وكذلك منهج�ات الق�اس   توضح هذە الوث�قة اإلطار المفاه��ي لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي أم��كا  

وعة �ن ي إطار األ�شطة التج��ب�ة الجار�ة الجد�دة. تم اختبار األسال�ب المتعلقة ببعض األسواق غ�ي الم�ش
المحددة �ن

�ة واالتجار بالمخدرات). تظهر االستنتاجات  مستوى دو للالالتين�ة باإلضافة   ن اإلقل��ي أل�شطة بعينها (منتجات الح�اة ال�ب
 األول�ة جدوى طرق الق�اس المطورة. 

 
وعة:  .2    مقدمة حول التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

وك النار�ة)  األسلحة  أو  بالمخدرات  االتجار  (مثل  وعة  الم�ش غ�ي  بالسلع  واالتجار  المنظمة  الج��مة  ائب  تولد  ال�ن ذلك 
بمل�ارات   وعة  تدفقات غ�ي م�ش وعة كل عام  الم�ش أو غ�ي  وعة  الم�ش التجار�ة غ�ي  األم��ك�ة.  والممارسات  �مكن  الدوالرات 

ي    �ه توج
ا غسلها و�عادة استثمارها �ن أ�ض� �ب�ة. �مكن  المالذات ال�ن ي كث�ي من األح�ان نحو 

الخارج، �ن الج��مة إ�  مخرجات 
ف الج��مة المنظمة واسعة النطاق (واالقتصادات غ�ي القانون�ة المرتبطة بها) مؤسسات الدولة من  األسواق القانون�ة. ُتضع

حرم االقتصاد  ت شجع االستثمار العام والخاص و �ال    خالل تعميق مستوى الفساد والعنف، وتق��ض أسس س�ادة القانون. ف�ي 
ي من الموارد الالزمة للتنم�ة المستدامة بجميع أبعادها 

وعة المتأت�ة من األ�شطة  القانوئن . تقوض التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
�ب�ة   إيرادات  غ�ي القانون�ة مثل الج��مة والفساد س�ي عمل أنظمة العدالة الجنائ�ة، وتقلل من الدولة، وتضعف القاعدة ال�ن

 ومؤسسات الدولة. 

وعة األخرى المتأت�ة من اال ي إ� تح��ل الموارد الموجهة للتنم�ة،  كما �مكن أن تؤدي التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
قتصاد القانوئن

�ب�ة، و�عاقة التغي�ي اله�ك�ي والنمو االقتصادي المستدام.   وتق��ض القاعدة ال�ن

الواقع،   ي 
وعة. �ن الم�ش المال�ة غ�ي  للتدفقات  المستدامة هشة عندما تكون عرضة  التنم�ة  القدرة ع� تحقيق أهداف  تظل 

ي ذلك    2030مة لعام  �شدد خطة التنم�ة المستدا
ع� الحاجة إ� م��د تعبئة الموارد المال�ة من أجل التنم�ة المستدامة، بما �ن

ن قدرات تحص�ل  وعة هذا   الدخلمن خالل تحسني وز�ادة تحص�ل الموارد بن�ة االستثمار. تقوض التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
وعة، إ� مضاعف  7خطة عمل أد�س أبابا لتم��ل التنم�ةتدعو  الجهد.   ة الجهود للحد �شكل كب�ي من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي نها�ة المطاف. 
 بهدف القضاء عليها �ن

ي ق�اس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  
، والذي يهدف إ� "الحد �شكل 2030من خطة التنم�ة المستدامة لعام    16.4ينب�ن

وعة" من خالل المؤ�ش  "الق�مة اإلجمال�ة    أي ق�اس   من أهداف التنم�ة المستدامة  16.4.1  كب�ي من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
)". يركز هذا المؤ�ش ع� التدفقات ع�ب الحدود   وعة الواردة والصادرة (بحساب الدوالر األم���ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 . ي وعة الواردة أو الصادرة للبلد المعين  لتقي�م حجم التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 
ي األمم المتحدة (شعبة  6

ات أهداف التنم�ة المستدامة العالم�ة ()، UNSDاإلحصاءات �ن  ). 2020تصن�ف مست��ات مؤ�ش
7 A / CONF.227/20 .األمم المتحدة، تق��ر المؤتمر الدو�ي الثالث لتم��ل التنم�ة، أد�س أبابا 

ون  -)، الفقرة. 2015(ني��ورك،  2015تموز (يوليو)  13-16 ون ثالثة وع�ش  وأر�ــع وع�ش
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ي العام  
ات رصد أهداف التنم�ة المستدامة، بدأ األونكتاد  2017�ن ، عندما اعتمدت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة إطار مؤ�ش

المؤ�ش   ع�  المشاركان  القائمان  وهما  والج��مة،  بالمخدرات  ي  المعين المتحدة  األمم  ي  16.4.1ومكتب  المنه�ب العمل   ،
وعة.   والمشاورات الواسعة �شأن تط��ر التعار�ف واألسال�ب اإلحصائ�ة لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 
 القضا�ا اإلحصائ�ة .3

وعة إ� ها    شكوك حول  يؤدي االفتقار إ� إحصاءات موحدة عن التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش حجمها واتجاهاتها، وأصولها وتأث�ي
ك  ع� التنم�ة. �مكن أن تختلف ا  وعة �شكل كب�ي ع�ب البلدان والمناطق، وعدم وجود إطار مش�ت لتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 �جعل من عمل�ة ق�اسها أمرا مستح�ً�. 
 

 القضا�ا المفاه�م�ة

ا من   وعة وك�ف �مكن ق�اسها، بدء� المال�ة غ�ي الم�ش تكشف مراجعة األدب�ات أن هناك مفاه�م مختلفة لماه�ة التدفقات 
ي   وع لألموال، إ� تداب�ي االقتصاد ال��ي اليت ي إلخفاء المصدر غ�ي الم�ش

ي تعتمد ع� النظام الم��ن تقديرات غسل األموال اليت
ك العمل الس�ا�ي لمعالجة لمجابهة التدفقات المال�ة غ�ي   تقارن إحصاءات التجارة ع�ب البلدان. �عيق عدم وجود فهم مش�ت

ي وا�ج ي الس�اق الوطين
وعة �ن . الم�ش كة ع� المستوى الدو�ي  اد اتفاق ع� أهداف الس�اسة المش�ت

وعة بالتالعب بالفوات�ي التجار�ة  ت��ط    ع� سب�ل المثال، ن أن  فقطبعض الدراسات ال�م�ة التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ي حني
، �ن

ي اإلجراءات  غس�ل األموال المستند ع� المبادالت التجار�ة ل�س الط��قة الوح�دة لتح��ل األموال �شكل غ
وع وتعائن �ي م�ش

حة.  اضات تبس�ط�ة ف�ما يتعلق بمصادر الب�انات والطرق المق�ت حة من اف�ت  اإلحصائ�ة المق�ت

وعة فقط. ومع ذلك، تظهر الدراسات  وعة ال �شمل التدفقات غ�ي الم�ش المال�ة غ�ي الم�ش بحكم التع��ف، فإن التدفقات 
ي أج��ت حيت اآلن أنه من العس  ) والممارسات  اإلحصائ�ة اليت ي

ن ممارسات معينة مثل التهرب (غ�ي القانوئن ن بني ا التمي�ي �ي تج��ب��
األدب�ات   ي 

�ن ي 
قانوئن غ�ي  �عت�ب  ما  ا  غالب� ول�ن  عام،  �شكل  ي 

(قانوئن العن�ف  ي  �يب ال�ن التهرب  ذلك  ي 
�ن بما  األخرى  المشبوهة 

ي �صبح فيها   ا تحد�د النقطة المفصل�ة اليت ا. ر�ما  األ�اد�م�ة). ل�س من السهل دائم� ي عن�فا أو ضار�
ي القانوئن �يب التخط�ط ال�ن

ي والتخط�ط  
ي القانوئن �يب ن التخط�ط ال�ن �كون من الممكن ق�اس مجموعة فقط من هذە التدفقات، ألن تحد�د الحدود بني

ي العن�ف قد �عتمد ع� منهج�ة الق�اس.  �يب  ال�ن
 

 التأ�د من موثوق�ة وصحة طرق التقدير 

وعة �شكل متعمد،يتم إخفاء التدفقات المال�ة غ وألنها تتخذ العد�د من األشكال و�ستخدم مجموعة متنوعة من    �ي الم�ش
وعة من  القنوات، فمن الصعب من الناح�ة المفاه�م�ة والعمل�ة ق�اسها. تختلف تحد�ات ق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي قد تولد  لق�اس األ�شطة غ�ي القا مقار�اتبلد إ� آخر. لذلك، تختلف الممارسات وال نون�ة أو غ�ي المراقبة أو غ�ي الرسم�ة اليت
وعة. لذلك ا إلطار عمل  ،التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش وري توف�ي حلول خاصة بكل بلد وتطبيق األسال�ب بمرونة وفق� من ال�ن

ك.   مش�ت

بمرور  البلدان  ي �مكن تطب�قها ع�ب  اليت التع��فات  الوقت نفسه، �جب أن �ستند اإلحصائ�ات إ�  ي 
إمكان�ة    �ن الوقت إلتاحة 

ا لـ ، �جب أن �ستند إحصاءات الج��مة إ�  لتصن�ف الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ةالمقارنة بينها. ع� سب�ل المثال، وفق�
ا ُتحدد ف�ه الجرائم ع� أساس اإلجراءات والسلوك�ات، بغض النظر عن ك�ف�ة تصن�فها بموجب   تصن�ف متفق عل�ه عالم��

ن ال . من وجهة نظر عمل�ة، ال �مكن أن �ستند اإلحصاءات �شكل مبا�ش وح�ي إ� االعتبارات القانون�ة ألن محل�ةالقوانني
ا ما تكون تفاعل�ة (قد   ا للغا�ة وغالب� ها معقد� األطر القانون�ة ل�ست ثابتة من وال�ة قضائ�ة إ� أخرى؛ �مكن أن �كون تفس�ي

قانون�ة   ة قبل اإلفصاح عن عدم  ات كب�ي المثال)، مما يؤدي إ� معالجة  توجد تأخ�ي أنواع جد�دة من األ�شطة، ع� سب�ل 
 . توق�تمتباينة تختلف حسب البلدان وال
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ي مراحل مختلفة من النشاط االقتصادي. ع� 
وعة عدة أشكال وتحدث �ن �مكن أن تتخذ المعامالت ذات الطب�عة غ�ي الم�ش

ا إ� بلد آخر. �جب تحل�ل  خالل تور�د ا   ع�ب الحدود ال  األمو سب�ل المثال، �مكن استخدام   وعة ثم ب�عها الحق� لسلع غ�ي الم�ش
ي تؤدي إ� أ�شطة  ي إطار �حدد المكونات المختلفة اليت

وعة بعنا�ة ووضعها �ن ي تولد التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش األ�شطة اليت
وعة و  ي منفصل وشامل ومتناسق ومتوافق مع  من هذا الن�ع. �جب تصن�ف التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ا لتصن�ف إحصائئ فق�
 8األطر والمبادئ اإلحصائ�ة الحال�ة. 

ابطة، مثل الفساد المرتبط باالتجار بالمخدرات أو التالعب باألسعار المرتبط بالتجارة.   وعة م�ت العد�د من األ�شطة غ�ي الم�ش
و�دارته بما يتفق مع نظام الحسابات القوم�ة واألطر    دخلاللتجنب االزدواج�ة، هناك حاجة إ� محاسبة منفصلة لتول�د  

ي خاص �فصل، إ� أق� حد ممكن،  
ا، ع� سب�ل المثال، إ� تصن�ف إحصائئ اإلحصائ�ة األخرى. �جب أن �ستند الق�اس أ�ض�

وعة األخرى.   الفساد عن األ�شطة غ�ي الم�ش
 

 توافر الب�انات والقيود 

وعة، ول�ن هذە الب�انات  تمتلك المكاتب اإلحصائ�ة الوطن�ة ب الفعل بعض الب�انات الالزمة لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ا ما تفتقر إ� إطار موحد. ومع ذلك، فإن إحصاءات الحسابات القوم�ة   ة ع�ب سلطات ومجاالت إحصائ�ة متعددة وغالب� مبع��

ان المدفوعات، الصادرة عن معاهد اإلحصاء الوطن�ة والبن  ن ي ذلك تقديرات األ�شطة االقتصاد�ة  الحال�ة وم�ي
وك المرك��ة، بما �ن

وعة وعة.  10واالقتصاد غ�ي المرصود ، 9غ�ي الم�ش  توفر نقطة انطالق ج�دة لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

والوكاال  المال�ة  االستخبارات  ووحدات  والعدل  طة  ال�ش إدارات  قبل  من  الصلة  ذات  األخرى  بالب�انات  االحتفاظ  يتم  ت  قد 
ائب   ي تجمع المعلومات عن عمل�ات الحجز والجرائم الجنائ�ة. باإلضافة إ� ذلك، تقوم إدارات ال�ن الحكوم�ة األخرى اليت
ي شكل تقار�ر كل بلد ع� حدة �شأن مجموعات 

�ب�ة وتبادل الب�انات �ن ا بجمع الب�انات ذات الصلة بتقي�م الفجوات ال�ن عموم�
كات متعددة الجنس�ات، ع� الر  ا ما يتم جمعها ألغراض أخرى غ�ي اإلحصاءات (مثل تقي�م  ال�ش غم من أن هذە الب�انات غالب�

ي السلع والخدمات أن توفر معلومات مف�دة عن التدفقات المال�ة التجار�ة غ�ي  
المخاطر). �مكن إلحصاءات التجارة الدول�ة �ن

ي تجم وعة. ومع ذلك، ع� الرغم من أن ب�انات تجارة البضائع اليت عها الجمارك تغ�ي جميع المنتجات، مع وجود فجوات  الم�ش
ا للب�انات أو منسقة  ا واحد� ي كث�ي من األح�ان مصدر�

ي ال تمر ع�ب الجمارك، ال تمتلك البلدان �ن ة فقط من ح�ث البضائع اليت صغ�ي
ي م�دان الخدمات. 

ي مجال الخدمات �شكل عام. نظر�  11لرصد التجارة �ن
ا لقدرتها ع� أن لسوء الحظ، �صعب ق�اس التجارة �ن

وعة، فستكون هناك حاجة إ� بذل جهود خاصة لق�اس هذە التدفقات وتحل�لها.   ا للتدفقات مال�ة غ�ي م�ش  مهم�
ً

تكون ناق�
مثل  طرق  استخدام  عند  س�ما  ال  التجارة،  إحصاءات  من  المعلومات  لتفس�ي  الالزم  االهتمام  إ�الء كل  ي 

ينب�ن ذلك،  ومع 
ي تنتجها بلدان المنشأ  اإلحصاءات المتطابقة: �جب   ن الب�انات اليت ي االعتبار عند تقي�م التناقضات بني

أخذ العد�د من العنا� �ن
وعة هو واحد منها فقط.  ي تنتجها بلدان الوجهة، ووجود تدفقات مال�ة غ�ي م�ش  وتلك اليت

 
ي األمم المتحدة، أفضل الممارسات لتط��ر التصن�فات اإلحصائ�ة الدول� 8

 ). 2013ة (ني��ورك، شعبة اإلحصاءات �ن
ا لنظام الحسابات القوم�ة لعام  9 . بحكم التع��ف، فإن 2008وفق� ي

ي غ�ي الخاضع للمراقبة واإلنتاج غ�ي القانوئن
ن االقتصاد الخ�ن  ، قد ال تكون هناك حدود واضحة بني

) : ي
 ح�ازتها بموجب القانون؛) إنتاج سلع أو خدمات �حظر ب�عها أو توز�عها أو 1�شمل اإلنتاج غ�ي القانوئن

ي تعت�ب �شكل عام قانون�ة ول�نها تصبح غ�ي قانون�ة عندما �قوم بها منتجون غ�ي م�ح لهم، ع� سب�ل المثال أطباء2( ن ( ) أ�شطة اإلنتاج اليت ) اإلنتاج الذي  3؛ ()SCN 6.30غ�ي مرخصني
ها �مكن �سميته غ�ي قا ي بمعاي�ي معينة للسالمة أو الصحة أو غ�ي

ي (ال ��ن
ي البلدان كل منها ع� حد4؛ و ()SCN 6.35نوئن

وع �ن ن المعمول بها،  ة) مدى اإلنتاج غ�ي الم�ش �عتمد ع� القوانني
ي الحسابات، سواء كانت هذە األسواق قانون�ة أو غ�ي قا

ي األسواق غ�ي الرسم�ة �ن
ن المعامالت �ن ا تضمني  نون�ة. ع� سب�ل المثال البغاء. �جب أ�ض�

ا لمنظمة ال 10 ي (وفق�
ي تكون غ�ي ظاهرة للع�ان، أو غ�ي قانون�ة، أو  2002تعاون االقتصادي والتنم�ة، دل�ل ق�اس االقتصاد الخ�ن ي ُيرجح أنها مخف�ة �ي تلك اليت ):"مجموعات األ�شطة اليت

ي برنامج ج
. و�مكن أ�ضا اغفال األ�شطة �سبب إخفاق �ن ي

 مع الب�انات اإلحصائ�ة األساس�ة ". غ�ي رسم�ة، أو تقوم بها األ� المع�ش�ة الستخدامها النهائئ
ي قطاع الخدمات ومراقبتها. ع� سب�ل المثال، منذ أ�ت��ر  11

ن  2012ومع ذلك، فقد أدخلت بعض البلدان أنظمة متقدمة لإلبالغ عن التجارة �ن از�ل األشخاص القانونيني ، تطالب ال�ب
ن باإلعالن عن جميع الخد از�ليني ن ال�ب ي الخدمات األجنب�ة (والطب�عيني

اد أو تصدير خدمات إ� النظام المتكامل للتجارة �ن ي يتم تلقيها أو ارسالها إ� الخارج كاست�ي ).  SISCOSERVمات اليت
از� ي ال�ب

وة �ن ي ال��
ي صا�ن

ات �ن ي قد تؤدي إ� تغي�ي ل هذا النظام �أخذ معلومات حول الخدمات واألصول غ�ي الملموسة والمعامالت األخرى اليت
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ا لمسح أجراە صندوق النقد الدو�ي عام  وف ،   2018ق� ٪ من المعاهد اإلحصائ�ة الوطن�ة 60أ��� من    12حول ق�اس االقتصاد غ�ي الرس�ي
تجمع الب�انات ذات الصلة عن األ�شطة غ�ي القانون�ة والخف�ة وغ�ي الرسم�ة باستخدام المسوحات والمصادر اإلدار�ة واإلحصاءات 

، إال أن العد�د منها  المتطابقة والدراسات الد ن أن األ�شطة غ�ي الرسم�ة �ي أ�شطة وطن�ة إ� حد كب�ي ي حني
اء. �ن ول�ة وتقي�مات الخ�ب

ي للب�انات عن التدفقات المال�ة الدول�ة ذات الصلة بالج��مة؛ �جمع   �مكن أن يولد تدفقات ع�ب الحدود. وهناك أ�ضا جمع منه�ب
ي بالمخدرات والج�  ي ذلك الب�انات التفص�ل�ة  مكتب األمم المتحدة المعين

ة، بما �ن ي تبلغ عنها البلدان مبا�ش �مة إحصاءات المخدرات اليت
البلدان  عن الطلب والعرض واألسعار وخصائص المخدرات و��انات المضبوطات وما إ� ذلك. ومع ذلك، فمن المرجح أن بعض 

وعة باستمرار. سوف تحتاج إ� تحد�د مصادر إضاف�ة للمعلومات لق�اس التدفقات المال�ة غ  �ي الم�ش

بها   تحتفظ  ي  اليت الب�انات  من مصادر  العد�د  إ�  الوصول  وعة  الم�ش المال�ة غ�ي  التدفقات  إحصاءات حول  تجميع  يتطلب 
�ب�ة والمعاهد اإلحصائ�ة الوطن�ة بتف��ض كب�ي لجمع   السلطات المختلفة. �شكل عام، تتمتع البنوك المرك��ة والسلطات ال�ن

، و�اعتبارها نقطة  هذە الب�انات والو  ي ي الوطين
صول إليها. عادة ما تلعب المكاتب اإلحصائ�ة الوطن�ة دور منسق النظام اإلحصائئ

المصلحة   أصحاب  ن  بني الجمع  عن  مسؤولة  تكون  أن  �جب  المستدامة،  التنم�ة  أهداف  ات  مؤ�ش تجميع  لتنسيق  محور�ة 
ن لق�اس هذە التدفقات.  ور�ني  ال�ن

 
ي تم ا  .4 وعةالمبادرات الرئ�س�ة اليت  تخاذها لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي بالمخدرات والج��مة �سلسلة من اإلجراءات والمشاورات المنسقة لتط��ر  واضطلع األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعين
ي لهذە التدفقات. تتكون الخطوات األو� من دراسات تحل�ل�ة

ي �طبقها ا   13الق�اس اإلحصائئ لباحثون  ومراجعة طرق الق�اس اليت
 . ي البلدان كل منها ع� حدة وع� الصع�د الدو�ي

 والمنظمات �ن

عام   عام    2017من  والج��مة2018إ�  بالمخدرات  ي  المعين المتحدة  األمم  نظم مكتب  اء  15واألونكتاد  14،  الخ�ب استشارات 
ة ف�ما يتعلق بأنواع مختلفة من التدفقات   وعة. تضمنت مشاورات لتقي�م البحوث الحال�ة والمعرفة والخ�ب المال�ة غ�ي الم�ش

�ب�ة، واألوساط األ�اد�م�ة،   اء مساهمات من المعاهد اإلحصائ�ة الوطن�ة، ووحدات االستخبارات المال�ة، واإلدارات ال�ن الخ�ب
وعة. و�اإلضافة ي م�دان التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

اء آخ��ن �ن إ� ذلك،    والمنظمات غ�ي الحكوم�ة، والمنظمات الدول�ة، وخ�ب
تنظ�م   خالل  من  نظرهم  ووجهات  اء  الخ�ب آراء  بجمع  والج��مة  بالمخدرات  ي  المعين المتحدة  األمم  ومكتب  األونكتاد  قام 

مختلفة.  وأوصت    16منتد�ات  إحصائ�ة  وتعار�ف  مفاه�م  االتفاق ع�  إ�  الحاجة  الضوء ع�  االجتماعات  هذە  وسلطت 
 بمشاركة أعمق للمكاتب اإلحصائ�ة الوطن�ة. 

ي / يناير  
ي كانون الثائن

ي بالمخدرات والج��مة �ن مجموعة    2019وتحق�قا لهذە الغا�ة، أ�شأ األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعين
إحصائ�ة الب�انات،    17عمل  توافر  وتقي�م  اإلحصائ�ة،  المفاه�م  لتحد�د  وعة  الم�ش غ�ي  المال�ة  التدفقات  ق�اس  ع�  تعمل 

 جعة األ�شطة ع� المستوى القطري. وتط��ر األسال�ب اإلحصائ�ة ومرا

 
12  ، ي باالقتصاد غ�ي الرس�ي صندوق النقد الدو�ي  ). 2018(واشنطن العاصمة، التق��ر األو�ي لف��ق العمل المعين
ي بالمخدرات والج��مة والوكاالت الراع�ة لألونكتاد ومساهمات   13 ، من بينهم �شمل البحوث األساس�ة عمل مكتب األمم المتحدة المعين ن اء االستشار�ني  الخ�ب

 . ي
ي ن�كوالو مان�اس ومشتاق خان وأنطونيو أندر�وئن

 أل�كس ك��ــهام و�ي�ت جا�س�ي وكائ�
وعة، فيينا،  14 اء حول مؤ�ش أهداف التنم�ة المستدامة �شأن التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش  . 2017د�سم�ب  14-12مشاورة الخ�ب
اء �شأن المنهج�ات اإل  15 وعة، جن�ف،  اجتماع الخ�ب  . 2018يونيو  22-20حصائ�ة لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي  16

وعة، �ن كات متعددة الجنس�ات والتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ي و�شمل هذە، ع� سب�ل المثال ال الح�: جلسة األونكتاد حول تح��ل أر�اح ال�ش
ي العال�ي �ن

 المؤتمر اإلحصائئ
ي )؛ حدث م2019كوااللمبور (أغسطس 

وعة الُمتأت�ة من الج��مة، الذي عقد �ن ي بالمخدرات والج��مة ذي الصلة �شأن ق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش  فيينا كتب األمم المتحدة المعين
ي أد�س أبابا (أب��ل  منع التالعب بالفوات�ي التجار�): ECA)؛ االجتماع االفتتا�ي للجنة االقتصاد�ة ألف��ق�ا التابعة لألمم المتحدة (2019(أب��ل ومايو 

ي بلدان أف��ق�ة بعينها، الذي عقد �ن
ة �ن

ي آس�ا (اإلسكوا) حول تم��ل التنم�ة المستدامة  2019 �ن   -)؛ المؤتمر الدو�ي للجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرئب وت (��ش ي ب�ي
وعة، الذي عقد �ن الحد من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي / نوفم�ب 
�ن ا)؛ االجتماع ا2018الثائن ي (��ش ي مكس�كو سييت

وعة، الذي عقد �ن ي بالمخدرات والج��مة �شأن ق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ي لمكتب األمم المتحدة المعين ي /  لتقين
لثائن

وعة لتحالف الشفاف�ة المال�ة (2018نوفم�ب  كات الدول�ة ( اللجنة المستقلة) / FTC)؛ الحوار ع�ب القارات والمنتدى حول التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ائب ال�ش )، ICRICTإلصالح �ن
ي (نوفم�ب  وئب ي ن�ي

 ). 2018الذي عقد �ن
�طا 17 و وجنوب أف��ق�ا، تمثل الممل�ة المتحدة ل�ب از�ل وفنلندا وأيرلندا و��طال�ا و��ي ن من ال�ب اء إحصائيني ن�ا العظ� وأيرلندا الشمال�ة المكاتب اإلحصائ�ة و�تألف الف��ق العامل من خ�ب

ي هذا المجال. والبنوك المرك��ة والسلطات الجمارك أو المحمالت المال�ة.  الوطن�ة
ة �ن ي لديها خ�ب اء من المنظمات الدول�ة اليت وتم تمث�ل المكتب   �ضمن تضمن ف��ق العمل كذلك خ�ب

ي الم�دان االقتصادي واللجنة
ي للجماعات األورو��ة وصندوق النقد الدو�ي ومنظمة التعاون والتنم�ة �ن

ي األمم المتحدة، باإلضافة إ�   اإلحصائئ
االقتصاد�ة ألف��ق�ا وشعبة اإلحصاءات �ن

ي بالمخدرات والج��مة.   مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة (األونكتاد) ومكتب األمم المتحدة المعين
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ي �جب مراعاتها لتط��ر ط��قة للمؤ�ش  �عتمد عمل المجموعة ع� دراسات تحل�ل�ة قدمت نظرة عامة متعمقة   للجوانب اليت
ي التوصل إ� توافق واسع    16.4.1

من أهداف التنم�ة المستدامة. كانت المشاورات مع المنظمات الوطن�ة والدول�ة مف�دة �ن
ي اآلراء �شأن المفاه�م والتعار�ف اإلحصائ�ة. بدأت مجموعة العمل بمراجعة األبحاث السابقة ونتائج مشاورا

اء للبناء  �ن ت الخ�ب
وعة واأل�شطة اإلحصائ�ة ذات الصلة.   18ع� العمل السابق حول التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ة من    عن بعد   بعد مراجعة األسال�ب الحال�ة، عقدت مجموعة العمل عدة ندوات ي الف�ت
ي جن�ف �ن

ا حضور�ا �ن إ�    16واجتماع�
ي 2019يوليو    17

ك وط��ق للم�ن ي والتعار�ف للق�اس مؤ�ش التنم�ة  ، مما أدى إ� فهم مش�ت
ا. ف�ما يتعلق بالنطاق اإلحصائئ  قدم�

ي أ�ت��ر    الراع�ةوكاالت  ال. بناًء ع� هذا العمل، قدمت  16.4.1المستدامة  
ة   2019�ن ي الجلسة العا�ش

ا إلعادة التصن�ف �ن طلب�
ال أ�د ف��ق  المستدامة.  بالتنم�ة  المعن�ة  الوكاالت  ن  بني ك  المش�ت اء  الخ�ب المعن�لف��ق  الوكاالت  ن  ك بني المش�ت اء  بالتنم�ة    ةخ�ب

ي   16.4.1المستدامة وأهدافها االتجاە المتخذ وأعاد تصن�ف المؤ�ش  
ي أن  19من المستوى الثالث إ� المستوى الثائن ، مما �عين

ي البلدان  المؤ�ش واضح من الناح�ة المفاه�م�ة و�عتمد ع� المعاي�ي الدول�ة المعمول بها، ع� الرغم من عدم توفر الب 
�انات �ن

 بعد. 

. و�جري حال�ا تج��ب المنهج�ات من خالل   بعد إعادة التصن�ف، �ستمر العمل ع� تط��ر طرق و�رشادات لق�اس المؤ�ش
واللجنة االقتصاد�ة ألم��كا  )  ECAبالتنسيق مع اللجنة االقتصاد�ة ألف��ق�ا ()  UNDAمشار�ــــع حساب األمم المتحدة للتنم�ة (

ي (الالتين�ة ومنطقة   ، تعمل هذە  ).  ECLACالبحر ال�ار�يب ي ن اإلقل��ي ع� أف��ق�ا وأم��كا الالتين�ة ومنطقة البحر ال�ار�يب ك�ي مع ال�ت
وعة. قدمت األ�شطة رؤى   المشار�ــــع ع� تط��ر قدرة البلدان ع� تجميع و��ش اإلحصاءات عن التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي  
ي عام  مهمة حول جدوى التدب�ي والفجوات الحال�ة �ن

وع آخر تابع لـ  2020القدرات. �ن ي منطقة  UNDA، سيتم إطالق م�ش
�ن

 ).ESCAPآس�ا والمح�ط الهادئ بالتعاون مع اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة آلس�ا والمح�ط الهادئ (
 

وعة .5 ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
 التع��ف اإلحصائئ

وعة هو:  ي لـلتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي �كون    التدفقات المال�ة"  التع��ف اإلحصائئ غ�ي    مصدرها أو تح��لها أو استخدامهااليت

ي تع�ب حدود البلد."  ي تعكس تبادل الق�م واليت وع، واليت  م�ش

وعة بالخصائص التال�ة:  عرفلذلك، تُ   التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي  •
وع إذا تم.  مصدر أو نقل أو استخدام غ�ي قانوئف وعة (إذا كان   تول�دە  �عت�ب تدفق الق�مة غ�ي م�ش بط��قة غ�ي م�ش

ي انتهاك لضوابط ال�ف  
ي (�ن

ي ع� سب�ل المثال)، أو تم نقله �شكل غ�ي قانوئن �يب ا عن أ�شطة إجرام�ة أو تهرب �ن ناتج�
وع (لتم��ل اإلرهاب، ع� سب�ل المثال). �مكن إ�شاء التدفق أو   ع� سب�ل المثال) أو تم استخدامه �شكل غ�ي م�ش

ي أحد هذە الجوانب ع� األقل. قد تندرج بعض  نقله أو است
ي �ن

، ول�ن �جب أن �كون غ�ي قانوئن ي
خدامه �شكل قانوئن

وعة كما هو الحال بالنسبة للتهرب   ي للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ا ضمن التع��ف اإلحصائئ التدفقات غ�ي القانون�ة تمام�

ي ع�ب الحدود، والذي يؤدي ع� سب�ل المثال إ� تآ�ل ا �يب �ب�ة للبلد الذي تم ف�ه تول�د هذا الدخل. ال�ن  لقاعدة ال�ن
 و�ي �شمل أ��� من تح��الت مال�ة بحتة. التبادل  تبادل الق�م.  •

�شمل الق�مة تبادل السلع والخدمات، وكذلك األصول المال�ة وغ�ي المال�ة. ع� سب�ل المثال، تعت�ب المقا�ضة غ�ي  
وعة ع�ب الحدود، أي التبادل غ�ي   ي  الم�ش

وع للسلع والخدمات مقابل سلع وخدمات أخرى، ممارسة شائعة �ن الم�ش
وع.   األسواق غ�ي القانون�ة وتعت�ب تدفقا مال�ا غ�ي م�ش

 
، منظمة التع 18 اهة المال�ة العالم�ة، صندوق النقد الدو�ي ن ي للجماعات األورو��ة، ال�ن

ي والتنم�ة، اللجنة االقتصاد�ة ألف��ق�ا، اون االقتصاد�شمل هذا التع��ف األعمال السابقة للمكتب اإلحصائئ
ي األمم المتحدة، 

 شعبة اإلحصاءات �ن
ي بالمخدرات والج��مة ، واألونكتاد، ومكتب األمم المتحدة المعين  فضً� عن نتائج العد�د من الدراسات األ�اد�م�ة.  ،البنك الدو�ي

ات أهدا 19  ف التنم�ة المستدامة العالم�ة. مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، تصن�ف المست��ات لمؤ�ش
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وعة  �ةق�اس التدفقات المال • ة معينةغ�ي الم�ش ع� عكس ق�اس المخزونات، بصفته   - تدفق الق�م خالل ف�ت
 ترا�ما للق�م. 

ي تع�ب الحدود •
ي تع�ب الحدود   20. التدفقات اليت ي تتغ�ي مل�يتها من  و�شمل هذە األصول اليت ي بلد ما  واألصول اليت

مق�م �ن
ي نفس الوال�ة القضائ�ة. 

 إ� غ�ي مق�م، حيت لو ظلت األصول �ن

ي    16.4.1يتطلب مؤ�ش هدف التنم�ة المستدامة  
وعة. رغم أنه مف�د �ن ق�اس "الق�مة اإلجمال�ة" للتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

قابل�ة تطبيق التوجهات الس�اس�ة. س�سمح الق�اس األ���  اإلشارة إ� الحجم اإلجما�ي للمشكلة، إال أن هذا اإلجراء قد �حد من  
وعة وسيوفر   دقة والتصن�ف الدقيق بتحد�د وفصل، إذا لزم األمر، المصادر والقنوات الرئ�س�ة لـلتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

الت ا بفصل  � ي �ستهدفها. س�سمح مثل هذا التصن�ف أخ�ي ا إرشادات للتدخالت الوطن�ة والدول�ة اليت المال�ة غ�ي  أ�ض� دفقات 
ا قانون�ة عن تلك غ�ي القانون�ة.  ي تعت�ب حال�� وعة اليت  الم�ش

وعة لجعل المعامالت الالحقة تبدو قانون�ة. إذا كان ��مكن غس  ل هذا الن�ع من التدفقات من األ�شطة االقتصاد�ة غ�ي الم�ش
ي بمثابة تدفقات مال

ا ألن  �جب اعتبار تدفقات رأس المال ذات المصدر غ�ي القانوئن وعة عند عبورها للحدود، نظر� �ة غ�ي م�ش
المال�ة ألن المسافة مقارنة بمصدرها غ�ي    مصدرها  وع لبعض التدفقات  وع، فمن المعقد تحد�د الطابع غ�ي الم�ش غ�ي م�ش

ول�نها تصب القانون�ة  االقتصاد�ة  األ�شطة  من  ا  أ�ض� وعة  الم�ش المال�ة غ�ي  التدفقات  تنشأ  أن  �مكن  تزداد.  وع  ح غ�ي  الم�ش
ائب أو لتم��ل األ�شطة غ�ي القانون�ة، ع�   وعة، بغا�ة التهرب من ال�ن وعة عندما تتم إدارتها أو تح��لها بط��قة غ�ي م�ش م�ش

 سب�ل المثال. 

المشاركة   الفاعلة  والجهات  ات  والتأث�ي والقنوات  المصادر  زوا�ا:  عدة  من  وعة  الم�ش غ�ي  المال�ة  التدفقات  تصن�ف  �مكن 
ي    والدوافع. �جب بالق�ام بعمل س�ا�ي فعال و�التا�ي اقامة ارتباط باأل�شطة اليت ا �سمح  الناجع منظور� أن �فضل التصن�ف 

وعة. لذلك �عرض الجدول   ي من المحتمل أن تولد التدفقات    1تنبثق منها التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش األ�شطة األساس�ة اليت
وعة بدً� من التدفقات المال�ة غ �ةالمال وعة نفسها. غ�ي الم�ش  �ي الم�ش

 
 

ي  
وعة: 1الرسم الب�ائن ي �حتمل أن تولد تدفقات مال�ة غ�ي م�ش  فئات األ�شطة اليت

 
 

 

ي بالمخدرات والج��مة  المصدر: األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعين
 

 
و  20 ح، الموصوف أدناە، �عت�ب التدفقات المال�ة المحل�ة غ�ي الم�ش . لن تندرج هذە التدفقات ضمن تع��ف التدفقات  مقار�ة الق�اس التصاعدي المق�ت ي

ا من االقتصاد غ�ي القانوئن عة جزء�
وعة لهدف التنم�ة المستدامة رقم  وعة ع�ب الحدود.  -أساس�ة لفهم ، ول�نها 16.4.1المال�ة غ�ي الم�ش  التدفقات المنظمة غ�ي الم�ش



 اإلطار المفاھیمي للقیاس اإلحصائي للتدفقات المالیة غیر المشروعة 

13 

 

 

 
 

ا لهذا التصن�ف، هناك أر�ــع فئات  وعة: وفق�  رئ�س�ة من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

وعة • �ب�ة والتجار�ة غ�ي الم�ش المال�ة ال�ف وعة من قبل ال��انات  .  التدفقات  و�شمل هذە الممارسات غ�ي الم�ش
تيبات واألفراد الذين يهدفون إخفاء الدخل وتقل ي عن ط��ق التهرب من    ص القانون�ة، فضال عن ال�ت �يب العبء ال�ن

: الرقابة واللوائ ن  ح. �مكن تقس�م هذە الفئة إ� مكونني

�ب�ة والتجار�ة غ�ي القانون�ة.  • ،    التدفقات المال�ة ال�ف و�شمل الممارسات غ�ي القانون�ة مثل مخالفات التسع�ي
ن أمور أخرى   ، وجرائم المنافسة، والتالعب بالسوق، من بني ي �يب �ب�ة، والتهرب ال�ن والمخالفات الجمرك�ة وال�ن

ي التصن تم تضمين 
. معظم هذە األ�شطة غ�ي ملحوظة أو مخف�ة أو جزء  �ف الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ةها �ن

ي �مكن أن تولد تدفقات مال�ة غ�ي   23أو االقتصاد غ�ي الرس�ي   22االقتصاد ال�ي  21من "االقتصاد الموازي" ،  واليت
وعة.   م�ش

العن�ف • ي  �يب ال�ف التهرب  المتأت�ة من  وعة  الم�ش المال�ة غ�ي  التدفقات غ�ي �   : التدفقات  تتولد  أن  ا  أ�ض� مكن 
ي العن�ف (لم��د من التفاص�ل، انظر اإلطار   �يب وعة من األ�شطة االقتصاد�ة القانون�ة من خالل التهرب ال�ن الم�ش
للديون   ات�ج�ة  االس�ت الوضع�ات  وتحد�د  التح��ل،  بأسعار  التالعب  خالل  من  هذا  �حدث  أن  �مكن  أدناە). 

�ب�ة واستخدام المواثيق وال��انات المختلطة. �جب النظر  والمل��ة الفك��ة، و�ساءة است  خدام المعاهدات ال�ن
وع   ي هذە التدفقات بعنا�ة، ألنها عادة ما تنتج عن المعامالت التجار�ة القانون�ة وال ُ�صنف إال الجزء غ�ي الم�ش

�ن
وعة.  ي نطاق التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 من التدفقات ع�ب الحدود �ن

وعة الُمتأت�ة من األسواق غ�ي القانون�ةالتدفقات المال� • ي السلع والخدمات غ�ي    : ة غ�ي الم�ش
و�شمل هذە التجارة �ن

تول�د   يتم  اإلجرام�ة ح�ث  األ�شطة  ن ع�  ك�ي ال�ت ينصب  الحدود.  المقابلة  المال�ة  التدفقات  تع�ب  وعة عندما  الم�ش
ا ما تنطوي هذە العمل�ات ع� درجة معينة   الدخل من خالل تبادل (تجارة) السلع أو الخدمات غ�ي القانون�ة. غالب�

المخدرات   مثل  بالسلع،  االتجار  أنواع  جميع  �شمل  و�ي  األر�اح.  تحقيق  إ�  يهدف  الذي  اإلجرا�ي  التنظ�م  من 
وعة من التجارة ع�ب الحدود  واألسلحة النار�ة، أو الخدمات، مثل ته��ب المهاج��ن. تنشأ الت دفقات المال�ة غ�ي الم�ش

وعة الُمتأت�ة   وعة، وكذلك التدفقات ع�ب الحدود الناتجة عن إدارة العائدات غ�ي الم�ش ي السلع والخدمات غ�ي الم�ش
�ن

 من هذە األ�شطة. 
الفسا • الناتجة عن  المال�ة  للج��مة ألغرا:  دالتدفقات  الدو�ي  التصن�ف  األمم  ، ع�  إحصائ�ة  ض�حدد  اتفاق�ة  أساس 

از واالختالس    24الفساد،  المتحدة لمكافحة ن ا. و�شمل ذلك االب�ت ي تعت�ب فساد� مجموعة واسعة من األعمال اإلجرام�ة اليت
التدفقات   الحد�ث عن  �مكن  األعمال.  وع وغ�ي ذلك من  الم�ش اء غ�ي  النفوذ وال�� السلطة واستغالل  استخدام  و�ساءة 

الفساد عندما تولد التداع�ات االقتصاد�ة لهذە األعمال تدفقات ع�ب الحدود �شكل مبا�ش أو المال�ة الدول�ة المرتبطة ب
، وعندما يتم نقل األصول المال�ة ع�ب الحدود الرتكاب هذە الجرائم.   غ�ي مبا�ش

وعة المتعلقة باأل�شطة من ن�ع االستغالل وتم��ل الج��مة واإلرهاب •  : التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
أو الموارد االقتصاد�ة �شكل غ�ي طو�ي  / األ�شطة االستغالل�ة �ي أ�شطة غ�ي قانون�ة تنطوي ع� النقل الق�ي و 

ن  ن اثنني ن فاعلني از واالتجار بالب�ش واالختطاف.  بني ن  . و�شمل األمثلة العبود�ة واالستغالل واالب�ت

 
ا لصندوق النقد الدو�ي حول  21 ا الماض�ة؟ وفق� �ن عام� ): "االقتصاد ال�ي �أخذ جميع األ�شطة االقتصاد�ة المخف�ة  2018(اقتصادات الظل حول العالم: ما الذي تعلمناە خالل الع�ش

 عن الجهات الرسم�ة ألسباب نقد�ة وتنظ�م�ة ومؤسس�ة. " 
ي من أ�شطة منتجة بالمعين  22

ي نظام الحسابات القوم�ة، “يتعلق اإلنتاج المخ�ن
ا (�ن ا عن   -االقتصادي لل�لمة وقانون�ة تمام� ام معاي�ي أو لوائح معينة)، ول�ن تم إخفاؤها عمد� ط اح�ت ��ش

 السلطات العامة من أجل 
، ج) ل ا�ات الضمان االجتما�ي ائب أخرى، ب) لتجنب دفع اش�ت �بة الق�مة المضافة أو �ن �بة الدخل أو �ن ل لمعاي�ي قانون�ة معينة مثل  تجنب االمتثااألسباب التال�ة: أ) لتجنب دفع �ن

ها من الحد األدئن لألجور، عدد الحد األق� للساعات، ومعاي�ي السالمة أو الصحة، وما إ� ذلك، أو (د) لتجنب االمتثال لبعض اإلجراءات اإلد ار�ة، مثل ملء االستب�انات اإلحصائ�ة أو غ�ي
 النماذج اإلدار�ة ". 

ي لف��ق العمل اال   23
ي باالقتصاد غ�ي الرس�ي التق��ر النهائئ : "�شمل االقتصاد غ�ي الرس�ي (2019(لمعين ) 1) �ستخدم صندوق النقد الدو�ي التع��ف العم�ي التا�ي لالقتصاد غ�ي الرس�ي

�ي للسلع والخدمات السوق�ة؛ و (
ُ
كات (هو 2اإلنتاج األ ) قد ال �غطيها إطار جمع الب�انات العادي لتجميع -) أ�شطة ال�ش ي

، مخ�ن ي
. ال �أخذ هذا المجال    قانوئن اإلحصاءات االقتصاد ال��ي

ا األ�شطة العابرة للقارات  ي الحسبان األ�شطة المحل�ة فحسب، بل �شمل أ�ض�
تيبات ع�ب الحدود للوحدات المق�مة [...] متوفر ع� العنوان التا�ي   -من االقتصاد غ�ي الرس�ي �ن ال�ت

www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/19-03.pdf )2   2020مارس .( 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/19-03.pdf
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ي �ستمدها الفرد (أو المجموعة) من استغالل شخص   ن ع� المنفعة المال�ة اليت ك�ي ي جميع هذە الحاالت، ينصب ال�ت
آخر  �ن
ممتل�اته/ و  تح��الت غ�ي .  أو حرمانه من جزء من  الج��مة عبارة عن  اإلرهاب وتم��ل  تم��ل  فإن  إ� ذلك،  باإلضافة 

ن بغرض تم��ل األعمال اإلجرام�ة أو اإلرهاب�ة.  ن فاعلني وعة وطوع�ة لألموال بني عندما تع�ب التدفقات المال�ة المقابلة   م�ش
وعةحدود بلد ما، فإنها �شكل تدفقات مال�  . ة غ�ي م�ش

 

وعة ي والتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش �يب  التهرب ال�ن

وعة. و�ي مسألة حساسة   يتمثل التحدي المفاه��ي  وعة أو م�ش ي تصن�فها ع� أنها غ�ي م�ش
ي ينب�ن ي تحد�د أنواع األ�شطة اليت

�ن
. وتجدر اإلشارة إ� أن الغا�ة   ي �يب ي مجال التهرب ال�ن

التنم�ة المستدامة �ش�ي إ� التدفقات  من أهداف    16.4�شكل خاص �ن
كات   ي ذلك مجموعات ال�ش

، بما �ن ي �يب ن أن التهرب ال�ن ي حني
وعة" بدً� من التدفقات المال�ة "غ�ي القانون�ة". �ن المال�ة "غ�ي الم�ش

ف الموارد وُ�نظر إل�ه ع� أنه ن ي �شكل عام، إال أنه �مكن أن �ست�ن
وع.  متعددة الجنس�ات، ع� الرغم من أنه قانوئن  غ�ي م�ش

 
ن   وعة �ط�ح بعض المشا�ل، ألنه �طمس الخط الفاصل بني ي تع��ف التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي �ن �يب إن إدراج التهرب ال�ن
ا بالتنم�ة المستدامة،   ي العن�ف ضار� �يب ن �مكن اعتبار التهرب ال�ن ي حني

األ�شطة القانون�ة وغ�ي القانون�ة. ع� سب�ل المثال، �ن
ي  �يب ا أ�شطة غ�ي قانون�ة. ألغراض مؤ�ش أهداف التنم�ة المستدامة رقم    فإن التهرب ال�ن ن  16.4.1يتضمن عموم� ، تم تضمني

وعة، مع مالحظة أن هذە األ�شطة قانون�ة �شكل عام.  ي التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي العن�ف �ن �يب  التهرب ال�ن

 
ن الممارسات ا ا من معهد الدراسات المتقدمة بأن الخط الفاصل بني

�
اف �ب�ة القانون�ة وغ�ي القانون�ة �مكن أن �كون غ�ي  اع�ت ل�ن
ي    واضح

ي (انظر الرسم  �ن
ي غ�ي القانوئن �يب ي والتهرب ال�ن

ي القانوئن �يب ن التخط�ط ال�ن اوح بني وصف سلسلة متصلة من األ�شطة ت�ت
التب أو  ي  �يب ال�ن للنظام  الفن�ة  الجوانب  من  "االستفادة  بأنه  العن�ف  ي  �يب ال�ن التخط�ط  يوصف   .( ي

ن الب�ائن نظامني ن  بني اينات 
�ب�ة".  ن أو أ��� بهدف تقل�ل المسؤول�ة ال�ن �بيني  �ن

 
 

ي العن�ف �يب  حدود التخط�ط ال�ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ). 2017المصدر: معهد الدراسات المتقدمة (
 

ي  
ا عن�فا بالتفص�ل �ن �ب�� ا �ن ي تعت�ب تجنب� و�مكن أن �شمل تآ�ل   خطة عمل تآ�ل القاعدة وتح��ل ال��ــحتتم مناقشة األ�شطة اليت

ي لألصول غ�ي الملموسة، و�ساءة استخدام  )  BEPSالقاعدة وتح��ل األر�اح ( ات��ب من خالل مدفوعات الفائدة، والوضع االس�ت
�ب�ة، والتجنب ال ي �سع�ي التح��ل. المعاهدات ال�ن

 مقصود لتحد�د منشأة دائمة والتالعب �ن
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ي حدود اإلنتاج، أي كنشاط  

ن �ن ن الطرفني ي بمبدأ "االتفاق المتبادل" بني
ي نظام الحسابات القوم�ة، �جب إدراج كل معاملة ت�ن

�ن
ا أم ال. إذا كانت  ، سواء كان قانون�� ي ا نقل   إنتا�ب األ�شطة اإلنتاج�ة فقط تولد ق�مة مضافة، ف�مكن لأل�شطة غ�ي اإلنتاج�ة أ�ض�

من الواضح أن األسواق غ�ي القانون�ة واأل�شطة من ن�ع االستغالل �شمل األ�شطة اإلنتاج�ة    26الق�مة من جهة فاعلة إ� أخرى. 
. من ناح�ة أخرى، �شمل الفساد أ�شطة مخت ن بعض  وغ�ي المنتجة ع� التوا�ي لفة قد تخضع أو ال تخضع التفاق متبادل. تتم�ي

ن أن البعض اآلخر،  ةهذە األ�شط ي حني
از أو استغالل النفوذ، باالتفاق المتبادل و�التا�ي تعت�ب منتجة، �ن ن ، ع� سب�ل المثال االب�ت

 مثل االختالس أو سوء اإلدارة المال�ة أو أي اختالس آخر للموارد االقتصاد�ة، غ�ي منتج. 

ا  ا أو ممارسة    نظر� ي ول�س تدق�ق�
ن والممارسات الوطن�ة المختلفة، وألن ق�اس التدفقات المال�ة هو تم��ن إحصائئ لتعق�د القوانني

ي ع�   ، فإن المؤ�ش مبين عيتها. و�التا�ي ا ل�ش ة وفق� ي سيتم ق�اسها مبا�ش قضائ�ة، فل�س من الممكن تحد�د نطاق األ�شطة اليت
وعة تتوافق هذە المقار�ة مع التصن�ف  أساس تصن�ف السلوك�ات واألحداث وا ي تولد التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش أل�شطة اليت

ي �مكن للعد�د منها   الدو�ي للج��مة و�حصاءات الج��مة �شكل عام. �فصل التصن�ف الدو�ي للج��مة و�حدد األ�شطة، واليت
وع الم�ش غ�ي  المال�ة  التدفقات  واإلرهاب، ةتول�د  االستغالل�ة  األ�شطة  مثل  من    ،  العد�د  إ�  باإلضافة  والفساد،  واالتجار 

�ب�ة والتجار�ة. �قدم الجدول   أمثلة ع� هذە األ�شطة و�ش�ي إ� ك�ف�ة ر�ط الفئات   1األ�شطة المتعلقة �سوء الممارسات ال�ن
ي تولدها.   27الرئ�س�ة للمرافق المال�ة الدول�ة باأل�شطة اليت

 
 
 
 
 

 
ي نظام تمثل العد�د من األعمال غ�ي   26

الحسابات  القانون�ة جرائم ضد أشخاص أو ممتل�ات ال �مكن اعتبارها معامالت. مسائل "االتفاق المتبادل"، مثل ال�قة. ال يتم �سج�ل هذە �ن
ها. ثم يتم التعامل معها  ة لألصول أو تدم�ي ي ذلك الحرب) إ� إعادة توز�ــــع كب�ي

ي ق�مة القوم�ة إال إذا أدت ال�قة أو أعمال العنف (بما �ن
ات �ن ع� أنها تدفقات أو تح��الت أخرى (أي التغ�ي

   األصول والخصوم)، ول�س ع� أنها معامالت. 

ي التصن�ف لل27
ي �مكن أن �كون مشموال �ن �يب ي اإلطار إلن التهرب ال�ن

وعة تندرج �ن  . دو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ةمن المهم اإلشارة إ� أن كل التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 
 
 

 
 
 

�ب�ة وتح��ل األر�اح، والذي �جمع أ��� من  ي هذا المجال من خالل اإلطار الشامل لتآ�ل القاعدة ال�ن
سلطة قضائ�ة للعمل  135تم إحراز تقدم كب�ي �ن

�ب�ة وتح��ل  . توفر "حزمة التآ�ل القاعدة ال�ن ي �يب ي أ�ت��ر األر�احع� قدم المساواة لمعالجة التهرب ال�ن
ت �ن ي �ُ�ش قبل منظمة التعاون  من 2015"، اليت

كات ب ي �سمح لل�ش ي القواعد الدول�ة الحال�ة اليت
�ن، حلوً� للحكومات لسد الثغرات �ن ي الم�دان االقتصادي ودول مجموعة الع�ش

تح��ل األر�اح والتنم�ة �ن
كات �شاط اقتصادي ائب، ح�ث يوجد لدى ال�ش ي منخفض أو بدون �ن �يب ضئ�ل أو معدوم. األعمال  �شكل مصطنع إ� وال�ات قضائ�ة ذات معدل �ن

�ب�ةالمتعلقة باإلطار الشامل لمعالجة قضا�ا تآ�ل القاعدة   وتح��ل األر�اح المعلقة مستمرة.  ال�ن

ي لمجم �يب ن توافر الب�انات لق�اس التهرب ال�ن ي تحسني
�ب�ة وتح��ل األر�اح �ن ي اإلطار الشامل حول تآ�ل القاعدة ال�ن

كات كما تم إحراز تقدم �ن وعات ال�ش
ي �مكنمتع  ددة الجنس�ات، وال س�ما من خالل الن�ش القادم لإلحصاءات المجمعة والمجهولة المصدر المتعلقة بالتقار�ر الخاصة بكل دولة، واليت

 . 16.4.1استخدامها للمؤ�ش 
 
 

ي العن�ف أ  �يب ات التخط�ط ال�ن ي (لوكسمبورغ، مكتب منشورات  -المفوض�ة األورو��ة، مؤ�ش
ي التق��ر النهائئ  ). 2017، االتحاد األوروئب

�ب�ة وتح��ل األر�اح (ب   ). 2013منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة، خطة العمل المتعلقة بتآ�ل القاعدة ال�ن
�ب�ة وتح��ل األر�اح �شأن المقار�ة ذي 2020منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة (ج ن لمعالجة )، ب�ان اإلطار الشامل حول تآ�ل القاعدة ال�ن تني ن الرك�ي

ها رقمنة االقتصاد  ي تث�ي �ب�ة اليت  . 2020يناير  -التحد�ات ال�ن
�ب�ة وتح��ل األر�اح، اإلجراء  ومتابعةمنظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة، ق�اس   ،  2015-11الب�انات المتعلقة بتآ�ل القاعدة ال�ن ي

التق��ر النهائئ
�ب�ة وتح��ل األر�اح (منشورات منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة، بار�س،  G20منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة /  وع تآ�ل القاعدة ال�ن م�ش

2015 .( 
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وعة، حسب فئات : 1الجدول  ي تولد تدفقات مال�ة غ�ي م�ش  التصن�ف الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ةأمثلة ع� األ�شطة اليت
 

فئات التدفقات المال�ة غ�ي  
وعة  الم�ش

 التصن�ف الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ةأمثلة لأل�شطة حسب 
 

 
 

�ب�ة والتجار�ة   الممارسات ال�ن

�ب�ة والجمرك�ة  08041 �ة وال�ن  المخالفات التسع�ي
ي ذلك  08042

كات، بما �ن  الجرائم ضد قانون ال�ش
اد / جرائم التصدير؛ انتها�ات ضد اللوائح التجار�ة  المنافسة واالست�ي

إساءة استخدام السوق أو التداول بناًء ع� معلومات داخل�ة، واالتفاق  08045
 حول األسعار 

 
 
 
 

وتم��ل األ�شطة اإلرهاب�ة  استغالل 
 )09، 04، 02(أجزاء من األقسام 

 اختطاف  020221
  0204الرق واالستغالل  0203

االستغالل  0302االتجار بالب�ش  
 الجن�ي 
از  02051 ن  اب�ت

ال�قة مع العنف   0401
 السطو 0501
 ال�قة  0502

 تم��ل اإلرهاب  09062
 
 

 األسواق غ�ي القانون�ة 

 الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ةالتصن�ف يتضمن 
ي ذلك ع� سب�ل المثال االتجار بالمخدرات  

قائمة ط��لة من األ�شطة، بما �ن
ي  090121)، واالتجار باألسلحة النار�ة (060132(

)، والتعدين غ�ي القانوئن
 )، وته��ب 08051)، وته��ب المهاج��ن (10043(

�ة (08044البضائع (  ) 100312) ، االتجار باألح�اء ال�ب
 
 
 

 ) 0703الفساد (القسم 

 الفساد 07031
 االختالس  07032
 إساءة استخدام السلطة  07033
 استغالل النفوذ  07034
وع  07035   07039اإلثراء غ�ي الم�ش

 أعمال فساد أخرى

ي بالمخدرات والج��مة.   المصدر: مكتب األمم المتحدة المعين
 األمثلة ول�ست شاملة. مالحظة: هذە القائمة مخصصة فقط لتقد�م بعض 

 
 

اإلجراءات والسلوك�ات المتعلقة بكل فئة و�قدم أمثلة ع� أنواع األ�شطة التصن�ف الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ة    �صف
وعة قد �كون من المف�د ر�ط فئات التدفقات المال�ة   المعن�ة. األ�شطة المذكورة أعالە �ي أ�ضا مصادر تدفقات مال�ة غ�ي م�ش

ا من الدراسة، ح�ث قد تنطبق  غ�ي الم�ش  ي تنبثق منها بقنوات العبور الخاصة بها. وهذا يتطلب م��د� وعة وكذلك األ�شطة اليت
التدفقات المال�ة المماثلة ع� مجموعة متنوعة من القنوات. من المحتمل أن �عتمد توافر الب�انات واخت�ار األسال�ب اإلحصائ�ة 

وعة والقنوات المستخدمة. ع� ن�ع النشاط الذي يؤدي إ� ظهور ا  لتدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ن أ ي حني

وعة، مثل األعمال المخالفة ن التصن�ف الدو�ي للج��مة ألغراض إحصائ�ة �عالوة ع� ذلك، �ن عت�ب األ�شطة غ�ي الم�ش
أو   الدخلألحكام   أو محظور ألسباب أخالق�ة  تنطوي ع� سلوك منظم  ي  اليت ير   )،0804(  أدب�ة  واألفعال  األفعال  فإنه  كز ع� 

المال�ة غ�ي   التدفقات  ا تط��ر تصن�ف �سمح بتغط�ة جميع  أ�ض� الجرائم. �جب  أنواع مختلفة من  ُتعزى إ�  ي  اليت والسلوك�ات 
�ب�ة والتجار�ة.  وعة المتعلقة باأل�شطة ال�ن  الم�ش
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ي والصلة بالس�اسة: الحالة الخاصة 
 لالتجار باألشخاص االمتثال اإلحصائئ

وع ي تولد التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ي ة  تم تصم�م الفئات األر�ــع من األ�شطة اليت
لتتوافق مع المعاي�ي اإلحصائ�ة ول�ن ال ينب�ن

�ب�ة  الناشئان عن األ�شطة ال�ن وعة  المال�ة غ�ي الم�ش اعتبارها عمل�ة تجميع ثابت ألغراض س�اس�ة. ترتبط فئتا التدفقات 
ن   ن األخ��ني ن�ة واأل�شطة  األسواق غ�ي القانو   -والتجار�ة والفساد بوض�ح بمجاالت س�اس�ة راسخة ومختلفة، ل�ن تعت�ب الفئتني

ي �شمل مجموعة واسعة من القضا�ا    - من الن�ع االستغال�ي   ا. �شمل فئة االستغالل، ع� سب�ل المثال، األ�شطة اليت أقل ارتباط�
ن    ب�جاباتالمتعلقة   ن بني س�اسة مختلفة، من الج��مة المنظمة إ� الج��مة التقل�د�ة واإلرهاب. عالوة ع� ذلك، فإن التمي�ي

، ال يتوافق مع أطر األ�شطة المرتبط
�
وعة وتلك المرتبطة باالستغالل، ع� الرغم من وضوحه إحصائ�ا ة باألسواق غ�ي الم�ش

ي فئة األ�شطة االستغالل�ة، ول�ن من وجهة  
ن االتجار باألشخاص، ع� سب�ل المثال، �ن تحل�ل�ة منفصلة بوض�ح. يتم تضمني

ا من   نظر تحل�ل�ة وس�اس�ة، ا ما ُ�عت�ب جزء� ا ما يتم  فإنه غالب� ا ألنه يتم ارتكابه ألسباب اقتصاد�ة وغالب� األسواق غ�ي القانون�ة نظر�
ي س�اق أ�شطة أخرى. األسواق غ�ي القانون�ة المرتبطة بالج��مة المنظمة، مثل االتجار بالمخدرات واألسلحة النار�ة؛  

تحل�له �ن
وعة هذە األ�شطة �ي جزء من األ  ا تحل�ل التدفقات تحت ق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش وعة. �مكن دائم� سواق غ�ي الم�ش

ي إطار الس�اسة واإلطار التحل��ي األ�سب بناًء ع� ظروف محددة أو وطن�ة. 
وعة الناشئة عن االتجار بالب�ش �ن  المال�ة غ�ي الم�ش

 
 

وعة واأل�شطة االستغالل�ة ع� مفهوم االتفاق الم ن األسواق غ�ي الم�ش ي بني
ن اإلحصائئ ، يتم  بالنسبة لألو�  تبادل. �ستند التمي�ي

ي حالة ته��ب المخدرات    الدخلتول�د  
، كما �ن ن أو أ��� ن طرفني من خالل تبادل السلع (أو الخدمات) عن ط��ق االتفاق المتبادل بني

ي 
ي األ�شطة االستغالل�ة، �ستف�د الجناة من استغالل أشخاص آخ��ن. ع� سب�ل المثال، �ن

ي المقابل، �ن
  أو األسلحة النار�ة. �ن

ي أو العبود�ة، �حصل الشخص (أو المجموعة) ع� المزا�ا المال�ة من خالل استغالل فرد   حالة االتجار بالب�ش أو العمل الج�ب
 أو أ��� دون اتفاق متبادل. 

 
 

ن المتاجر بالب�ش والضح�ة، ألن أي معاملة اقتصاد� ة االتجار بالب�ش ج��مة معقدة وقد ال تنطوي ع� معاملة اقتصاد�ة تتم بني
ن الضح�ة والمتاجر (ع� سب�ل المثال، وقت   ا �جب أن �ستند إ� اتفاق متبادل. قد تحدث معامالت أخرى بني محددة إحصائ��

ن   ي    المتاج��ن االنتداب) أو بني
أثناء العمل�ة المعقدة لتجن�د الضحا�ا أو نقلهم أو إيوائهم، ول�ن يبدو أن استغالل الضحا�ا هو �ن

وع.    �ي من خاللها َ�ْجن� نها�ة المطاف النشاط الرئ�  المتاجرون (أفراد أو جماعات إجرام�ة منظمة) دخلهم الرئ��ي غ�ي الم�ش
وعة   ي. �مكن إ�شاء التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ا ع� جرائم مثل االستغالل الجن�ي أو العمل الج�ب و�المثل، ينطبق هذا أ�ض�

"،   و�جب  ،المختلفة كجزء من العمل�ة المعقدة لالتجار بالب�ش  تصن�فها من ح�ث المبدأ ع� أنها "أ�شطة من الن�ع االستغال�ي
ا تقي�مها من وجهات نظر تحل�ل�ة أخرى.   ع� الرغم من أنه �مكن أ�ض�
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وعة .6  المقار�ة اإلحصائ�ة لق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ن  ا لمقار�تني وعة وفق� ي تهدف إ� ق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش حات اليت ن �مكن تجميع المق�ت  : رئ�سيتني

ي    التنازل�ة  طرقال .1
التناقضات �ن وعة من خالل تفس�ي أو نمذجة  المال�ة غ�ي الم�ش ي تحاول ق�اس التدفقات  اليت

�ة، والتجارة الدول�ة، وحساب رأس المال  أنواع مختلفة من الب�انات المجمعة، مثل الطلب ع� العمالت األجنب 
المدفوعات.  ان  ن التدفقات   28لم�ي بعض  للمعلومات عن  مثل إحصائ�ات عا�سة كمصدر  استخدام طرق  �مكن 

ي س�اق األ�شطة االقتصاد�ة القانون�ة ول�ن يتم نقلها  
ي يتم إ�شاؤها �ن وعة اليت �ب�ة والتجار�ة غ�ي الم�ش المال�ة ال�ن

وع.   �شكل غ�ي م�ش
وعة من خالل تحل�ل س�ي عمل األ�شطة غ�ي    التصاعد�ة   الطرق .2 ي تحاول ق�اس التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش اليت

وعة   ي �مكن تحد�دها ع� أنها تدفقات مال�ة غ�ي م�ش وعة ذات الصلة، وتحد�د مجموعة التدفقات اليت الم�ش
جميع من مستوى أدئن إ� مستوى  يتم الحصول ع� التقديرات الشاملة من خالل الت   29و�نتاج تقديرات ل�ل منها. 

وع ع� سب�ل المثال.   أع�، حسب ن�ع أو مصدر التدفق الما�ي غ�ي الم�ش

وعة ف�ما يتعلق   ي المقدم هنا، ح�ث يتم تحد�د أنواع مختلفة من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
 مع اإلطار اإلحصائئ

�
تماش�ا

ح مقار�ة ق�اس مبا�ش و   . يصاعدتبالنشاط الذي يولدها، ُتق�ت

 : ن ن مختلفني ي تعكس غرضني وعة، واليت ن �مكن فيهما تول�د تدفقات مال�ة غ�ي م�ش ن مختلفتني ن مرحلتني ن مهم بني  30هناك تمي�ي

وعة المتعلقة بتول�د ال  • ي س�اق    : دخل التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي تتم �ن أي جميع المعامالت ع�ب الحدود اليت

وعة أو جميع ا ي تدر �شكل مبا�ش    31لعمل�ات ع�ب الحدودإنتاج السلع والخدمات غ�ي الم�ش وعة    الدخلاليت غ�ي م�ش
ي س�اق �شاط غ�ي منتج. 

 لجهة فاعلة �ن
وعة متعلقة ب�دارة ال • ي    أي جميع المعامالت ع�ب الحدود   دخل: تدفقات مال�ة غ�ي م�ش تم تط��رها الستخدام الدخل  اليت

ي األصول المال�ة وغ�ي  
وع) لالستثمار �ن المال�ة (قانون�ة أو غ�ي قانون�ة) أو الستهالك السلع والخدمات (قانون�ة  (غ�ي الم�ش

 أو غ�ي قانون�ة). 

وع. عند بيع  ننت�جة لذلك، �مكن أن   وعة عندما تولد األعمال اإلجرام�ة دخً� غ�ي م�ش تحدث عن تدفقات مال�ة غ�ي م�ش
البا ي إ�  وعة، ينتقل تدفق من الق�مة من المش�ت .  سلع وخدمات غ�ي م�ش ن للمب�ت از �در عائدات  ن ئع. و�المثل، فإن االب�ت

وعة الواردة والصادرة عند تول�د   خالل تنف�ذ المعاملة المعن�ة ع�ب الحدود (ع�    الدخلتحدث التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي بلد إ� مق�م  

وعة من قبل مق�م �ن ي سب�ل المثال عندما يتم بيع شحنة من المخدرات غ�ي الم�ش
 بلد آخر).  �ن

وع، والذي يتوافق مع استخدام هذا   وعة من خالل إدارة الدخل غ�ي الم�ش ا إ�شاء التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش �مكن أ�ض�
، ع� سب�ل  ي

ي إطار �شاط اقتصادي قانوئن
وعة للدخل المتولد �ن الدخل بغا�ة االستثمار أو االستهالك، أو اإلدارة غ�ي الم�ش

وعة صادرة. المثال من أجل تقل�ص القاع ي الخارج، فإنها �شكل تدفقات مال�ة غ�ي م�ش
�ب�ة. إذا تم تنف�ذ النشاط �ن دة ال�ن

ي الوال�ة القضائ�ة  أما  
وع �حدث خارج وال�ة قضائ�ة ول�ن تم تنف�ذە أو استثمارە �ن ا من �شاط غ�ي م�ش إذا كان الدخل مستمد�

وع.   تول�د  الوطن�ة، فسيتم  تدفق ما�ي وارد غ�ي م�ش

 
ا لمجموعة المعلومات �مكن 28 ي  تجميع المقار�ات التنازل�ة وفق�  Schneider، F. and؛ Schneider، F.، 2011فحص التناقضات. �عتمد نهج الطلب ع� النقود (من  ُتمكناليت

Williams، C.، 2013 ؛Ardizzi et al.، 2016 (ي ع� النقود وك
ن الطلب الحق��ت ي أن ُتط  ميتها ع� المقارنة بني

ي ينب�ن ات اقتصاد�ات ملحوظة. �ستخدم  اليت لب بناء ع� مؤ�ش
ي الحسابات المال�ة لتقدير مقدار التدفقات المتعلقة باالقتصاد غ�ي الم

ي إحصاءات  لحوظط��قة األموال الساخنة والمقار�ة المتبق�ة التناقضات �ن
. �مكن أن توفر التناقضات �ن

وعة المتع ا للتدفقات غ�ي الم�ش درجة ع� ) Unger et al.، 2006؛ Walker، 1995تركز نماذج الجاذب�ة (). Gara et al.، 2016لقة بالتجارة الدول�ة (التجارة المتطابقة مق�اس�
وعة.  ن البلدان غ�ي م�ش  الجاذب�ة لتحد�د مدى إمكان�ة اعتبار التدفقات المال�ة بني

 ). 2018الق�اس المعروض هنا يتوافق مع نهج يوروستات ( مقار�ة 29
نظام   الدخلإ� المعامالت المتعلقة بحساب إنتاج نظام الحسابات القوم�ة وتول�د وتوز�ــــع حساب  دخلالتصن�ف مع نظام الحسابات القوم�ة: �ش�ي تول�د اليتوافق هذا  30

ي حساب رأس المال.  واستخدام   دخلالحسابات القوم�ة، بينما �ش�ي إدارة ال
 نظام الحسابات القوم�ة.  لدخلاإ� المعامالت �ن

ن األطراف، بغض النظر عن 31  اتفاق بينهما.  ن�ع يتم تع��ف المعاملة ع� أنها تبادل بني
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الواردة والصادرة    التدفقاتأال و�ي    باختصار، �مكن أن تعزى التدفقات المال�ة الدول�ة إ� أر�عة أنواع مختلفة من التدفقات
ي  

وع. تأخذ هذا المقار�ة �ن وع والتدفقات الواردة والصادرة من إدارة الدخل غ�ي الم�ش الُمتأت�ة من تول�د الدخل غ�ي الم�ش
ي  

ي �شمل عدة أنواع مختلفة من األ�شطة، بما �ن وعة، واليت االعتبار الطب�عة المتعددة األبعاد للتم��الت المال�ة غ�ي الم�ش
ي لها مصدر    ذلك التدفقات ي تهدف إ� تح��ل األموال اليت وعة اليت وعة، والمعامالت غ�ي الم�ش الناشئة عن أ�شطة غ�ي م�ش

وعة. و�حدد األنواع الرئ�س�ة للتدفقات المال�ة  وعة مستخدمة بط��قة غ�ي م�ش وع والتدفقات الناشئة عن أ�شطة م�ش م�ش
ا  ا قائم� ن ق�اسها و�ضع إطار� ي يتعني وعة اليت عار�ف والتصن�فات والمنهج�ات اإلحصائ�ة الموجودة، بما يتما�ش  تلل  غ�ي الم�ش

ان المدفوعات. تصف األقسام التال�ة صلة هذە التدفقات بأنماط التدفقات المال�ة غ�ي   ن مع نظام الحسابات القوم�ة وم�ي
وعة األر�عة.   الم�ش

وعة المتعلقة بتول�د   الدخل التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي األسواق غ�ي  ترتبط التدفقات الما
وعة الناشئة عن تول�د الدخل �شكل أسا�ي بالسلع والخدمات المقدمة �ن ل�ة غ�ي الم�ش

إنتاج�ة، �مكن تمث�ل   وعة لتحقيق أر�اح. مثل أي عمل�ة  إنتاج�ة غ�ي م�ش القانون�ة بصفقات تهدف إ� تنف�ذ عمل�ات 
، والنفقات ا ي  تول�د الدخل بثالثة مجاميع رئ�س�ة: الناتج اإلجما�ي لوس�طة (أو التكال�ف الوس�طة) والق�مة المضافة (واليت

ي دخل الجهات الفاعلة). 
ا صا�ن  تمثل أ�ض�

وع) • الم�ش (غ�ي  اإلجما�ي  الناتج   / وع)  الم�ش (غ�ي  اإلجما�ي  غ�ي    الدخل  الخدمات  أو  السلع  ق�مة  إ�  �ش�ي 
وعة ال ي تم تول�دها الم�ش ة معينة. يتم تحد�د الق�مة ع�  يت سعر (ح�ث �كون  ال  - وقت  ال   -�م�ة  ال  قاعدة  خالل ف�ت

ي السوق المحل�ة، أو سعر التصدير إذا تم تصدير البضائع). 
 السعر، ع� سب�ل المثال، سعر التجزئة �ن

وعة) •  �ش�ي إ� ق�مة المدخالت (القانون�ة وغ�ي القانون�ة) المكتسبة من أجل مصار�ف وس�طة (غ�ي م�ش
ة زمن وعة خالل ف�ت مصنفة  مدخالت ع� أنها كم�ة  هذە ال �ة معينة. يتم تحد�د ق�مة  إنتاج سلع وخدمات غ�ي م�ش

البضائع من مق�م، أو سعر  اء  إذا تم �ش المح�ي  السعر  المثال،  السعر، ع� سب�ل  السعر (ح�ث �كون  حسب 
اء البضائع من شخص غ�ي مق�م).  اد إذا تم �ش  االست�ي

وع)  • ي (غ�ي الم�ش
وعة) / الدخل الصا�ف  �ي النت�جة االقتصاد�ة لعمل�ة اإلنتاجالق�مة المضافة (غ�ي الم�ش

ي ال  ا يتم تحد�ده
ا منه الم�وفات الوس�طة. كما �مثل صا�ن بعد    الدخل(  دخلمن خالل إجما�ي اإلنتاج مطروح�

ي حققته ي تقوم  احتساب التكال�ف) اليت وع. جميع الجهات الفاعلة اليت  بالنشاط غ�ي الم�ش

وعة إ� الخارج. �مكن أن   تولد ت وعة الواردة عندما يتم تصدير السلع والخدمات غ�ي الم�ش المال�ة غ�ي الم�ش التدفقات 
نت األدو�ة االصطناع�ة  ي (ع� سب�ل المثال، يبيع بائع تجزئة ع�ب اإلن�ت

تكون هذە المنتجات إما مخصصة لالستهالك النهائئ
ة إ� مسته وعة مبا�ش وعة) لعمل�ات اإلنتاج غ�ي الم�ش وعة أو غ�ي م�ش ي بلد آخر)، أو أن �شكل مدخالت وس�طة (م�ش

لك �ن
اء خدمات النقل من قبل تاجر غ�ي مق�م لشحن   و�ن، أو يتم �ش ن إ� بلد آخر إلنتاج اله�ي ي (يتم تصدير المورفني ي بلد أجنيب

�ن
وعة الصاد ). تحدث التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ن اد المدخالت الوس�طة مقابل الدفع من الخارج  ال�وكايني رة عندما يتم است�ي

وعة النهائ�ة.  اد السلع والخدمات غ�ي الم�ش ا، ع� سب�ل المثال) أو عند است�ي ا الحق� اد األدو�ة إلعادة ب�عها محل��  (يتم است�ي

ي  وعة عندما �قوم ك�ان أجنيب  برشوة موظف عمو�ي لتسه�ل و�المثل، �حدث هذا الن�ع من التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ي �قدمها الموظف العام الفاسد   منح عقد عام أو إذن الستخراج الموارد الطب�ع�ة. �مكن اعتبار الخدمة غ�ي القانون�ة اليت

ا   ا إنتاج�� ي    - أي نت�جة التفاق متبادل    - �شاط�
وعة من البلد الذي �قع ف�ه ال��ان التجاري �ن تنتج عنه تدفقات مال�ة غ�ي م�ش

.  بلد   المسؤول العمو�ي
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ي  
الب�ائن وعة  :  2الرسم  المال�ة غ�ي الم�ش (األسواق غ�ي   دخلال  وتول�د التدفقات 

 القائمة ع� االتجار بالمخدرات) تلك   القانون�ة، ع� سب�ل المثال
 

 
 

ي بالمخدرات والج��مة   المصدر: مكتب األمم المتحدة المعين
 

ي ُ�ستخدم لتول�د منتجات نهائ�ة غ�ي  مالحظة: التدفقات   وعة اليت اد السلع والخدمات غ�ي الم�ش الصادرة (أ) تقابل است�ي
وعة.  ن أن  المدخالت (ب) تتوافق مع تصدير السلع والخدمات النهائ�ة. أما    م�ش ي حني

اد السلع  تالصادرات (ج)    �ن قابل است�ي
ي 

ي تم إنتاجها �ن وعة اليت وعة المستوردة والخدمات النهائ�ة غ�ي الم�ش  بلد آخر (مثل العاج أو المخدرات غ�ي الم�ش

نت).   ع�ب اإلن�ت
 

وعةن �مكن أ من تول�د الدخل من خالل األ�شطة غ�ي اإلنتاج�ة، مثل األ�شطة من  أ�ضا  تتأئت التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
ن ال��ا ي تتدفق بني نات المق�مة وغ�ي المق�مة (ع� سب�ل  ن�ع االستغالل و�ي الق�مة اإلجمال�ة لجميع األموال والسلع اليت

از ع�ب الحدود) ن ي حالة حدوث اب�ت
ي نظام  32المثال، �ن

. تعت�ب التكال�ف الوس�طة لأل�شطة غ�ي اإلنتاج�ة "تكال�ف �شغ�ل�ة" (�ن
 .( ي

ا ع� أنها استهالك نهائئ  الحسابات القوم�ة، يتم احتسابها ضمن��

الف الجهات  إقامة  مكان  ع�  التدفق  اتجاە  الن�ع �عتمد  من  �شاط  ضح�ة  المثال،  سب�ل  (ع�  المرسل  إذا كان  اعلة: 
تدفقات مال�ة غ�ي   تولد  اإلنتاج�ة  ) غ�ي مق�م، فإن األ�شطة غ�ي  ن المب�ت المثال،  ي (ع� سب�ل 

ا والمتل�ت ) مق�م� االستغال�ي
ا، فستكون تدفقا مال�ا غ�ي م�ش  ي مق�م�

وعة صادرة، بينما إذا كان المرسل غ�ي مق�م والمتل�ت  وع وارد. م�ش
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وع لدخلعندما يتم تح��ل ا 32 ي  غ�ي الم�ش
ن ال��انات المق�مة) أعالە، فمحل�ةمن األ�شطة " الُمتأئت از أو االختطاف بني ن  . لدخل�ي مرحلة إدارة اتلك " االستغالل�ة (مثل االب�ت
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وعة الُمتأت�ة من إدارة ال  دخل التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

وعة من استخدام (إدارة) ال�مكن أن   وع الناتج عن أي من أنواع األ�شطة   دخل تنتج التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش غ�ي الم�ش
ي الجدول  

وعة عند تح��لها إ� الخارج    ا الدخلهذيولد  .  1األر�عة المدرجة �ن وع تدفقات مال�ة غ�ي م�ش بغا�ة  غ�ي الم�ش
 ستثمار أو االستهالك. اال 

 
اء سلع وخدمات  تنشأ التدفقات المال� وعة المق�مة ل�ش وعة الصادرة عندما يتم استخدام األموال غ�ي الم�ش ة غ�ي الم�ش

ي تم احتسابها ع� أنها تكال�ف وس�طة) أو للحصول ع� أصول مال�ة أو غ�ي مال�ة أجنب�ة.   من الخارج (بخالف تلك اليت
وعة الواردة إ وعة غ�ي مق�مة (الناتجة  �شكل متماثل، يتم إ�شاء التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ذا تم استخدام أموال غ�ي م�ش

. �صعب ق�اس هذە التدفقات ول�س من السهل  ي ي البلد المعين
ي بلد آخر ع� سب�ل المثال) �ن

عن االتجار بالمخدرات �ن
وع محدد.   ر�طها بنشاط غ�ي م�ش

 
إدارة   ال  الدخلترتبط أهم�ة  ي 

الصادرة بصا�ن المال�ة  المُ   دخلالتدفقات  وع)  الم�ش وع أو غ�ي  .  (الم�ش ي المعين البلد  ي 
تولد �ن

وعة الواردة ع� عوامل أخرى، مثل درجة جاذب�ة الدولة ف�ما يتعلق   تعتمد أهم�ة إدارة عائدات التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش
الم  ق�ام  واحتمال  واللوائح،  والقواعد  ائب  ال�ن معدالت  ح�ث  من  البلدان  ن  بني والفرق  األموال،  الذين  بغس�ل  ن  واطنني

كات متعددة الجنس�ات   وع إ� الوطن، واله�كلة الداخل�ة لل�ش ي الخارج ب�رسال الدخل المتولد �شكل غ�ي م�ش
�ع�شون �ن

وعة الُمتأت�ة من إدارة . �مكن أن �ش�ي التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش كات األخرى ذات التواجد العال�ي ا إ�    الدخل  وال�ش أ�ض�
ي من األ�ش  دخلال

وع إ� الخارج. المتأئت ي يتم تح��لها �شكل غ�ي م�ش  طة االقتصاد�ة القانون�ة (أو غ�ي القانون�ة) اليت
 

وعة   �ب�ة والتجار�ة غ�ي الم�ش ي وتح��ل األر�اح بالتدفقات المال�ة ال�ن �يب �مكن ر�ط األ�شطة المتعلقة بتآ�ل الوعاء ال�ن
 مختلفة،  المتعلقة بتآ�ل  . �مكن أن تتخذ األ�شطةالدخلكجزء من إدارة  

ً
ي وتح��ل األر�اح هذە أشكا� �يب   33الوعاء ال�ن

ي أسعار التح��ل، والتجنب المصطنع  
ي للديون واألصول غ�ي الملموسة، والتالعب �ن ات��ب ي قد �شمل الوضع االس�ت واليت

ي وتح��ل األر�اح من   �يب اوح تقديرات تآ�ل الوعاء ال�ن ات�ج�ات. ت�ت ها من االس�ت ر دوالر أم���ي مل�ا  100للمقر الدائم وغ�ي
.  600إ� أ��� من   34مل�ار دوالر أم���ي

 
ا عندما يتم تح��ل األموال خارج وال�ة قضائ�ة بغرض التهرب من   وعة أ�ض� �مكن أن تحدث التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي لل
ائب (ول�س تجنبها). وهذا �شمل اإلخفاء غ�ي القانوئن �ب�ة. �مكن  أو األصول عند التعامل مع السلطات ال�ن   دخلال�ن

ن  ي وإلخفاء  35أن ُ�ستخدم األشخاص االعتبار�ني �يب ات�ج�ات التهرب ال�ن ي اس�ت
ي �ن

الذين ل�س لهم أي �شاط اقتصادي حق��ت
، وكذلك لأل�شطة اإلجرام�ة األخرى مثل غس�ل األموال. ع� سب�ل المثال،   ن ن العموميني األموال الفاسدة من قبل الموظفني

لنقل وس�لة  توف�ي  كات  لل�ش امات    �مكن  ن االل�ت وتقل�ل  ائب  ال�ن منخفضة  القضائ�ة  الوال�ات  ي 
�ن األعمال  أر�اح  و�خفاء 

باإلضافة إ� ذلك،   ائب ع� دخل اال�داع.  ي لتجنب دفع ال�ن
النهائئ المستثمر  أو  المستف�د  المالك  �ب�ة، أو إلخفاء  ال�ن

ن الذين �علنون �شكل خا�ئ أو ال �علنو  ي  تهدف سالسل هؤالء األشخاص االعتبار�ني ، واليت ن ن بتاتا عن المستف�دين الفعليني
ي �مكن أن تولد التدفقات   �ب�ة، واليت ي تقدم مزا�ا �ن ا "مركبات المل��ة المجهولة"، إ� االستفادة من الدوائر اليت �س� أ�ض�

وعة.   المال�ة غ�ي الم�ش
 
 

كات الدول�ة: مراجعة للقنوات وأحجام التأث�ي والنقاط العم�اء"،33 ائب ال�ش  ,.Beer, S 688 – 660 .صفحة (2020 ج��ل�ة3عدد  المسوحات االقتصاد�ة، المجلد   مجلة "تجنب �ن
Mooij, R. and Liu, L,. 

كات ع�ب  "تقدير اآلثار المال�ة لتآ�ل القاعدة وتح��ل األر�اح: توافر الب�انات والتحل�ل34    2رقم  ،25المجلد  الوطن�ة،قضا�ا "، ال�ش

ي س�اق المؤسسة كه�كل  35
 �ن
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ي الرسم 
وع: 3  الب�ائن  دخل�دارة ال ب المتعلقة التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

 
 
 
 

ي بالمخدرات والج��مة.   المصدر: مكتب األمم المتحدة المعين
 

 الخاتمة  .7

غ�ي   المال�ة  التدفقات  ونطاق  ي 
اإلحصائئ التع��ف  الوث�قة  هذە  التنم�ة  حددت  هدف  مؤ�ش  ق�اس  لغرض  وعة  الم�ش

ن الوكاالت المعن�16.4.1المستدامة   ك بني اء المش�ت  ة. وقد تم اعتماد هذە الخطوات األو� المهمة من قبل ف��ق الخ�ب
بالتخط�ط والتنم�ة. ستكون الخطوات التال�ة �ي تط��ر واختبار سلسلة من المنهج�ات اإلحصائ�ة المتسقة مع التع��فات 

ان المدفوعات. تقوم البلدان بالفعل بجمع الب�انات عن عدد من  المذك ن ورة أعالە ونظام الحسابات القوم�ة و�حصاءات م�ي
ي ق�اس مؤ�ش هدف التنم�ة المستدامة  

ي �مكن أن �سهم �ن وعة واإلحصاءات األخرى اليت . �مكن  16.4.1األ�شطة غ�ي الم�ش
وعة �سه ، ع� سب�ل المثال، تلك التدفقات الناشئة عن التجارة  ق�اس بعض جوانب التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش ولة أ��ب

�ة   وعة، وته��ب المهاج��ن ومنتجات الح�اة ال�ب وعة (مثل أسواق المخدرات غ�ي الم�ش ي السلع والخدمات غ�ي الم�ش
�ن

ي يتم جمع ب�انات وطن�ة ودول�ة عن العرض والطلب وتدفقات التجارة واألسعار حولها � . المحظورة)، واليت ي  شكل منه�ب

ي السلع غ�ي  
وعة الناشئة عن التجارة �ن ي تقي�م التدفقات المال�ة غ�ي الم�ش

ي هذە الوث�قة فائدته �ن
أثبت اإلطار المقدم �ن

ن تول�د   ن بني ي كانت موض�ع التج��ة. �سمح التمي�ي ي البلدان اليت
وعة، كما يتضح من االختبار �ن باستخدام    تهو�دار   الدخلالم�ش

نون�ة، مثل ب�انات العرض والطلب واألسعار والمصادرة، لتقدير التدفقات المال�ة غ�ي  إحصاءات وتقديرات السوق غ�ي القا
وعة. �جب استخدام مجموعة مختلفة من المعلومات لتحل�ل ك�ف�ة استخدام ال ي أنه �مكن تقي�م  دخلالم�ش . وهذا �عين

وعةال ا ع� من ح�ث الشمول�ة بدرجات متفاوتة  تدفقات المال�ة غ�ي الم�ش  توافر الب�انات. ، اعتماد�

از و�ساءة استخدام السلطة واإلثراء غ�ي   ن ي ذلك االب�ت
وعة، بما �ن المال�ة غ�ي الم�ش �صعب تقدير بعض عنا� التدفقات 

وعة. ال تزال الب�انات حول هذە األ�شطة متفرقة. هناك حاجة �ب�ة غ�ي الم�ش وع والممارسات ال�ن إ� م��د من    إذا   الم�ش
ا من العنا�   ي تتوفر العمل، بدء� ور�ة لتجنب الحساب المزدوج. باإلضافة إ�    حولها   اليت ب�انات مع مراعاة أي تعد�الت �ن

تث�ي أ��ب قدر من   ي  اليت وعة  الم�ش المال�ة غ�ي  التدفقات  تقدير بعض  وري  العمل�ة، قد �كون من ال�ن الناح�ة  ذلك، من 
�ب�ة والتجار�ة.   الشكوك، مثل تلك الناشئة عن األ�شطة ال�ن
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ي تط��ر واختبار سلسلة من الم
ا للتع��فات المقابلة. ع� الرغم من أن   قار�اتتتمثل الخطوات التال�ة �ن اإلحصائ�ة وفق�

ن     واإلحصاءات  ع الب�اناتيجم تالبلدان تقوم بالفعل بجمع الب�انات ذات الصلة، س�كون من المهم بناء قدرتها ع� تحسني
ي بالمخدرات والج��مة، مع المنظمات   حول هذا الصنف من التدفقات. س�ساعد األونكتاد ومكتب األمم المتحدة المعين
من   سلسلة  هناك  وعة.  الم�ش غ�ي  المال�ة  التدفقات  وتقدير  فهم  اإلحصائ�ة ع�  قدرتها  ن  تحسني البلدان ع�  �كة،  ال�ش

التج��ب�ة   ن الالدراسات  تحسني ي 
�ن ستساعد  ي  واليت هذە    جار�ة  ق�اس  حول  منهج�ة  إرشادات  وتط��ر  المفاه��ي  اإلطار 

 . التدفقات
 

ي جمع وتصن�ف الب�انات الوطن�ة بهدف تط��ر دل�ل تجميع  
ي دعم البلدان �ن

ي عملها �ن
ستواصل مجموعة العمل اإلحصائئ

ا تول�د هذە  أ�شطة  . وس�شمل ذلك تصن�ف  المفاه��ي اإلطار  التدفقات ع� أساس هذا  لق�اس هذە  لتدفقات،  عم�ي 
ا إ� تط��ر مق�اس أ��� دقة    المو�ي المرتبطة بأنواعها وقنواتها، مع األسال�ب   بها لق�اسها. س�س� الم��د من العمل أ�ض�

ي المستقبل، قد �كون من المف�د استكشاف ق�اس هذە التدفقات كحسابات 
لهذە التدفقات لدعم اإلجراءات الس�اس�ة. �ن

 ات القوم�ة. فرع�ة ضمن اإلطار األوسع للحساب
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وع  النهائئ ي الم�دان االقتصادي بار�س    OECD / G20م�ش

حول تآ�ل القاعدة وتح��ل األر�اح. (��ش عن ط��ق منظمة التعاون والتنم�ة �ن
2015 .( 

ي الم�دان االقتصاد
  ع�: ، م�د المصطلحات اإلحصائ�ة. متاح يمنظمة التعاون والتنم�ة �ن

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=350 
ي  

 2020جوان   09تم االطالع عل�ه �ن
ي الم�دان االقتصادي (

ي وتح��ل األر�اح إعالن اإلطار الشامل �شأن )،2020منظمة التعاون والتنم�ة �ن �يب لمنظمة التعاون  آ�ل الوعاء ال�ن
ها رقمنة االقتصاد  ي تث�ي �ب�ة اليت ن لمعالجة التحد�ات ال�ن تني ن �ن �شأن النهج ذي الرك�ي ي الم�دان االقتصادي ومجموعة الع�ش
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