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و الحريات الرمز العالمي للحقوق  

TRL / UN 

المشروط الغير العالمي األساسي الدخل  

يعمل كيف  
 

   TRL (Token Rights & Liberties) او مايصطلح به رمز الحقوق و الحريات هو نظام دخل

  .الدخل مستويات او فوائد أي النظرعن بغض مواطن لكل دفعه يتم  المشروط أساسي  عالمي

.بلدك داخل والحريات بالحقوق بااللتزام ةالشهر مرتبط نهاية في( الدخل ا هذ) عليه المتحصل المبلغ على تأتير لها التي المؤاشرات  

  شاملة معلومات مؤسسة كل تقدم. مجالهم في خبراء تضم والتي  عالميًا بها المعترف المنظمات من البيانات نستخدم ، األولية المراحل في

 . النظام مؤشر تشفير فك و لتحليل

 عالمي مؤشر مع فاصل خط على مكررة القيمة هذه بيضاء عريضة ارقام مع ازرق مبيان او متلت في اليها مشار هي TRL نظام قيمة

 كل مقابل الموجودة المحسوبة القيمة استعمل  MTI او تحفيزي معامل لها دولتك كانت اذ(.الماضية السنة أحدات يرصد) المدى طويل

  دولة اسم

                 ( التوضيحي الملف في توجد التجريبية النسخة   دخلك مشاهدة يمكنك  (

https://trl-global.org/rate 

 متعلق النظامهذا  فان سابقا التوضيح تم كما cryptocurrency كريبتوكرنسي االلكترونية بعملة االساسي االمشروط الدخل  TRLدفع يتم

  والحريات الحقوق بمستوى

  : هي الدخل هذا فقيمة لذ متغير الكربتوكرنسي تمن

 تقلل لكي لكن و كافية قيمة الحصول في تساهم (%40  النظام هذا تعتمد اللتي الدول لمواطني الشهري االساسي الدخل من 40% 

 )احصائية بينات او معطيات اي غياب ظل في الماكرواقتصادية االضطربات

 .مئوية نسبة معامل لكل نخصص و الخبراء لتصنيفات وفقا معامالت خمس بين القيمة هده تقسيم يتم تم ومن

بالدوالر الراتب يكون األحيان غالب في   

المشفرة بالعملة سيكون النظام األمر بداية في   

( الورقية بالعمالت المرتبطة المشفرة العملة ) – 1TRL = $1 

 
 الوطنية واإلحصاءات والتنمية االقتصادي التعاون منظمة ، الدولية العمل منظمة ، يوروستات( من أرقام) حسب *

 هو المعنى) أذربيجان - جيني ؛( 7.63 هو المعنى) النرويج هي هذه - PF حالة في. القائد بتصنيف وتحديداً  ، نسبي بعدد مرتبطان GINI و الصحافة حرية معنى *

16.6) 

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة من البيانات استخدام تم - االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة في األعضاء للبلدان بالنسبة: المدنية المشاركة **

 GALLUP االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة مؤشر خارج البلدان استخدام وتم ، (OECD) االقتصادي

 

   على سبيل المثال
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( األمريكي المواطن دخل معدل هو      $3120)     USA $3120 /// 40% = 1248_TRL 

 1248/ 5= 249,6 $    معامل لكل

 
 الجنسين بين المزج معامل1) 

0.922 ( االقصى الحد  230.13$ = %92.2 /// $249.6 = [%100/%92.2] او (1.000-

البشرية التنمية تقارير - اإلنمائي المتحدة األمم برنامج:  عن صادر  

 االنسان حقوق )2

 214.66 = %86 /// $249.6 = [%100/%86] او (100- الحد االقصى) 86

2018 العالم في الحرية - هاوس فريدوم : عن صادر  

الصحافة حرية  (3 

 80.25$ = %32.15 /// $249.6 = (%7.63/32.15 :الرتبة االولى النرويج]  او  (1- الحد االقصى) 23.73

2018 لعام الصحافة لحرية العالمي القياسي الرقم - حدود بال مراسلون : عن صادر  

المساواة عدم و الفقر  (4 

 101.06$ = %40.49 /// $249.6 = (%16.6/40.49 :الرتبة االولى اذريبجان] او (1- الحد االقصى) 41

  GINI مؤشر ، الفقر بيانات - الدولي البنك : عن صادر

المدنية المشاركة  (5 

 169.73 = %68 /// $249.6 = [%100/%68] او (10- الحد االقصى) 6.8

 أفضل حياة مؤشر - (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة : عن صادر

  
( الخمس المعامالت حاصل مجموع اإلجمالية الحصيلة = (  

 دوالر 795.83 اذن هو المتحدة الواليات في  TRLللنظام األساسي الدخل

 
[EN] *excluding TRL live; implementation and special sector [religion and racial equality] 

 
 مستوى في التفكير بهدف " TRL تنفيد " يدعى معلوماتي ونظام خاص مؤشر مشروط اال للدخل االساسي العالمي النظام يستعمل

 الى االنضمام اطار في ايضا و البيئة وحماية االنسان حقوق مجال في المقبولة الدولية الواجبات و االلتزمات و الحالية االنجازات
 المحلي المستوى على االفراد حماية من اعلى مستوى لتوفير  الجديدة الدولية المعاهدات

 
 V1 (MTI) التنفيدي الجدول مؤشر

 

 الرئيسي هدفه. TRL حاصل من يزيد إضافي فهرس هو V1 (MTI)  التنفيدي الجدول مؤشر 

الحريات و الحقوق حماية في ملموسا تقدما أحرزت التي الدخل المنخفضة البلدان تشجيع   

 

↓ 

 

http://www.trl-global.org/probono


www.trl-global.org/probono /// ترجمة مفتوحة المصدر 

Translated by TRL Pro Bono friend      ///       Yassin Ajanif 

 

 

 

TRL INDEX = TRL مؤشر 

 

 TRL عن اصدقائك و عائلتك تخبر ان تنسى ال
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