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مباددررةة ستارر تررحبب بالمنتددىى االعرربي االثالثث حوولل ااسترردداادد ااألموواالل  
1- مم في جنيیفف٬، سوويیسرراا2014نووفمبرر٬،  3  

 

  2014أأكتوبر  23 في ووااشنطن٬،

 

االمنتددىى االعرربي االثالثث السترردداادد ااألموواالل (االمنتددىى االعرربي االثالثث) اانعقادد  تتططلع مباددررةة ستارر إإلى تسهھيیلل 
) في مدديینة جنيیفف في سوويیسرراا. تستضيیفف االحكوومة 2014نووفمبرر  1االذذيي سيیبددأأ أأعمالهھ ااألسبووعع االمقبلل (

توونسس وومصرر. االسوويیسرريیة هھھھذذاا االحددثث بررئاسة مشترركة منن قبلل حكوومتي   

على وواالتشدديیدد االحفاظظ  بهھددفف ضايیا وواالتحدديیاتت االعمليیة ووسيیتناوولل االمنتددىى االعرربي االثالثث االعدديیدد منن االق
 هھھھذذاا االمنتددىى ووسيیقوومماالبلدداانن االتي تمرر بمررحلة اانتقاليیة.  لصالح ااإلررااددةة االسيیاسيیة السترردداادد عائددااتت االفسادد 

شاتت االسيیاسة في االمجاالتت االتي يیمكنن أأنن تتيیح مززيیدداا منن االتقددمم في مجالل ااسترردداادد ااألموواالل االنقابتسهھيیلل 
  هھھھنا االووااجبب ااتخاذذهھھھا إلحرراازز تقددمم في عمليیاتت ااالسترردداادد هھھھذذهه. وواالجدديیرر بالذذكرر االعمليیةااتت وومعالجة االخططوو

نن االمنتددىى يیتيیح االفررصة اللتقاء االبلدداانن ثنائيیا لمعالجة االقضايیا وواالتحقيیقاتت االجارريیة. هھھھوو أأ  

٬، وواالتصدديي االحقيیقيیة"ملكيیة "االاالثالثث على ووجهھ االخصووصص في قضيیة  االعرربي ووسووفف يینظظرر االمنتددىى
في  ةمووثووق دديیاتت االتي تووااجهھهھا االددوولل االعرربيیة االتي تمرر بمررحلة اانتقاليیة في االحصوولل على االمعلووماتت للتح

ً منن  االحوولل االجهھاتت االمستفيیددةة ٬،االووقتت االمناسبب منن االمررااكزز االماليیة حساباتت االمصررفيیة أأوو ااألمالكك فعليّیا
لددووررااتت االمووجهھة االتي ااألخررىى االتي لددىى االشرركاتت االووهھھھميیة. ووسيیجرريي االعملل في هھھھذذاا االمجالل منن خاللل اا

سووفف تقددمم االمساعددةة إإلى االبلدداانن االعرربيیة حوولل أأنووااعع االمعلووماتت االمتوواافررةة في االمررااكزز االماليیة ذذااتت االصلة 
االمتاحة لططلبب  ااألططرر االووصوولل إإلى هھھھذذهه االمعلووماتت٬، وو  وومستووجباتت حوولل ملكيیة االمنفعة لتلكك ااألموواالل٬، 

هھھھذذهه االمعلووماتت.   

ووسيیجمع  كلل منن مصرر ووتوونسس مع االمضيیفف االسوويیسرريي الثث يیشترركك في ررئاسة االمنتددىى االعرربب االث
ددوولل منن جميیع أأنحاء االعالمم االعرربي٬، وواالمررااكزز االماليیة االددووليیة٬، باإلضافة إإلى  ممثلل 200أأكثرر منن االمنتددىى 

منن االوواليیاتت على االمستووىى االووززاارريي حكووميیيینن ممثلوونن  وومنظظماتت ددووليیة أأخررىى. ووسيیحضرر االمنتددىى 
أأخررىى. ووبلدداانن االمتحددةة وواالمملكة االمتحددةة ووددوولة قططرر ووجنووبب أأفرريیقيیا   
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 كما ووتعتبرر مباددررةة ستاررالعملل االمنجزز بررعايیة االمنتددىى االعرربي السترردداادد ااألموواالل بووتررحبب مباددررةة ستارر 
أأنن ااسترردداادد ااألموواالل االمسررووقة ووعوواائددهھھھا هھھھي ووااجبب أأخالقي ووددبلووماسي ووقانووني جماعي على جميیع 

بلدداانن بما فيیهھا االمررااكزز االماليیة وواالعالمم االعرربي. اال 	  

تررتيیباتت االمنتددىى االعرربي السترردداادد ااألموواالل االصحفيیة   

٬، منن االساعة 2014نووفمبرر  1تمم االتررتيیبب لحضوورر ووسائلل ااالعالمم جلسة اافتتاحح االمنتددىى االعرربي االثالثث (
14:00 – ) االتي تتضمنن االتصرريیحاتت االتي سيیددلي بهھا ووززررااء سوويیسرراا وومصرر 15:30حتى االساعة 

ووتوونسس وواالمملكة االمتحددةة ووقططرر وواالوواليیاتت االقضائيیة ااألخررىى.   

مع ووززيیرريي االعددلل منن كلل منن باالشتررااكك ررئيیسس ااالتحادد االسوويیسرريي لمؤؤتمرر صحفي   ووسيیلي ااالفتتاحيّیة
مكانن اانعقادد االمؤؤتمرر في مرركزز  ) ووذذلكك منن15:30 حتى االساعة 15:00منن االساعة توونسس وومصرر (

االمؤؤتمررااتت االددوولي.   

 االساعةحتى 17:00االتي ستعقددمنن االساعة  ستكوونن االجلسة االختاميیة للمنتددىى االعرربي السترردداادد ااألموواالل 
 ةمقابلل٬، مفتووحة لووسائلل ااالعالمم مع فررصة للصحفيیيینن 2014نووفمبرر  3منن يیوومم ااالثنيینن  18:00

االحضوورر.   

االجلساتت االتسجيیلل لددىى االسلططاتت االسوويیسرريیة يیررغبوونن في حضوورر  ننمنن ممثلي ووسائلل ااالعالمم االذذيی يیططلبب 
)info@eda.admin.chاا. وولمززيیدد منن  2014أأكتووبرر  30يیوومم االخميیسس  ظظهھرراا 12:00لساعة  ) بحلوولل

موواالل٬، يیررجى ااالتصالل بالسيیددةة ليیندداا شيیبارردد٬، ووززااررةة االتفاصيیلل حوولل االتررتيیباتت للمنتددىى االعرربي السترردداادد ااأل
 246 5611يیرروونن منن مباددررةة ستارر: ا+٬، أأوو االسيیدد رريیشارردد م41 79 544 48 16االخاررجيیة االسوويیسرريیة: 

202 1) +rmiron@worldbnak.org .(  

	  

حوولل االمنتددىى االعرربي   

االعرربيیة االتي تمرر بمررحلة اانتقاليیة ووبناًء على مباددررةة منن االوواليیاتت االمتحددةة٬، أأططلقتت رردداا على مسألة االددوولل 
٬، 2012االكبررىى خططة عملل قبلل اانعقادد االمنتددىى االعرربي ااألوولل السترردداادد ااألموواالل في عامم  يیةاالددوولل االثمان
االمغرربب.  في في مررااكشش 2013عقدد ااالجتماعع االثاني للمنتددىى في أأكتووبرر منن عامم وومنن ثمم تمم   

) ووشررااكة ددووفيیلل مع G7االمنتددىى االعرربي السترردداادد ااألموواالل بيینن مجمووعة االددوولل االسبع االكبررىى (يیجمع 
االبلدداانن االعرربيیة االتي تمرر بمررحة اانتقاليیة٬، فضال عنن بلدداانن منن االمنططقة منن أأجلل االتعاوونن في مجالل ااسترردداادد 

لبنكك االددوولل وومكتبب مباددررةة ااسترردداادد ااألموواالل االمنهھووبة (ستارر) ـ شررااكة بيینن اا ززتشارركك ااألموواالل االمسررووقة
ااألممم االمتحددةة االمعني بالمخددررااتت وواالجرريیمة ـ عنن كثبب في تنظظيیمم ووإإددااررةة االمنتددىى االعرربي.   
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حوولل مباددررةة ستارر  

مباددررةة ااسترردداادد ااألموواالل االمنهھووبة هھھھي شررااكة بيینن مجمووعة االبنكك االددوولي وومكتبب ااألممم االمتحددةة االمعني 
ء تووفيیرر االمالذذ ااآلمنن لألموواالل االفاسددةة. ووتعملل وواالجرريیمة االذذيي يیددعمم االجهھوودد االددووليیة إلنهھابالمخددررااتت 

عائددااتت االفسادد وولتسهھيیلل عووددةة أأكثرر منهھجيیة  غسلل مباددررةة ستارر مع االبلدداانن االناميیة وواالمررااكزز االماليیة لمنع 
  ووفي ووقتت مناسبب لألموواالل االمسررووقة.

	  
	  
	  


