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جوهانسبرج، جنوب أفريقيا / فادوز، ليشتنشتاين 
 

بيان صحفي مشترك من مؤسسة ليشتنشتاين لترشيد إدارة الدول ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة 
نمية القدرات والمعرفة ست سنوات في أفريقيا لت لمدةحول مبادرة شاملة " نيباد"الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
المالية واإلصالح االقتصادي 

 
للنشر الفوري 

 
 

أقيم في قلعة فادوز، وقّعت مؤسسة ليشتنشتاين لترشيد إدارة الدول ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة  رائعفي حفل 
فاقية تعاون شامل لمبادرة ، الجناح الفني لالتحاد األفريقي، اليوم ات)نيباد(للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 

وسوف يسفر التعاون بين مؤسسة  .تنمية القدرات في أرجاء أفريقيا على مدى الست سنوات القادمةاإلصالح و
للمعرفة األساسية وأدوات التطبيق الالزمة  األجلطويل مستدام وليشتنشتاين لترشيد إدارة الدول ووكالة نيباد عن نقل 

كما تم وضع هذه المبادرة المشتركة وفقاً لإلطار  .مالية في أفريقياالكفاءة بال متتسمن أجل خلق أسواق قوية 
اإلستراتيجي لتنمية القدرات الخاص بوكالة نيباد التابعة لالتحاد األفريقي وسوف يتم تطبيقها من خالل سلسلة من 

. قية المؤهلةتنمية القدرات والتعليم العام ومشاريع تنمية القطاع المالي في البلدان األفري
 

بعد انتهاء حمالت التعليم العام المكثف والمعرفة المالية، يتوقع أن يتم تطبيق المبادرة المشتركة المبرمة بين مؤسسة 
ي تم الحصول ليشتنشتاين لترشيد إدارة الدول ووكالة نيباد من قبل فرق العمل المحلية بناء على المعرفة واألدوات الت

سيسفر نقل المعرفة المكثف هذا عن مشاركة وتعبئة كما  .مؤسسة ليشتنشتاينل يتدريبال منهجالعليها من خالل 
الجهات المعنية من كافة مستويات المجتمع ويهدف إلى معالجة أوجه القصور الحالية لالستفادة من الطاقات من خالل 

الحات الضرورية في المؤسسات المعرفة الفنية والمهارات الالزمة لتنفيذ اإلص تتوافر لديهمضمان أن األفراد 
. الرئيسية

يتم نقل المعرفة وأدوات التطبيق من خالل برنامج المعرفة الشاملة والنموذجية التابع لمؤسسة ليشتنشتاين الذي يزود 
تعتمد وحدات  .ممثلي البلدان المؤهلة بالمعرفة الالزمة واألدوات الضرورية للنجاح في تحقيق أهدافهم الخاصة

البرنامج بصورة كاملة على أفضل الممارسات العالمية وتحتوي على طائفة كاملة ابتداء من معايير التكييف إلى 



. األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول المشاركة في أفريقيا

من الدولة مع ممثلين عن المجموعات المعنية يتولى قيادة عمليات التدخل في كل دولة أفريقية مشاركة فريق عمل 
يتكون فريق العمل من محترفين وصناع قرارات محليين بارعين من بينهم مشرعين ومسؤولين حكوميين  .المتنوعة

ومسؤلي الجهات التنفيذية ومهنيين في األسواق المالية وأسواق رأس المال وقضاه ومحامين واقتصاديين ومدققين 
. القطاع الثالث وإعالميين ومحاسبين وموظفي

إمارة ليشتنشتاين  حاكممثّل مؤسسة ليشتنشتاين لترشيد إدارة الدول في توقيع االتفاقية سمو األمير هانز أدم الثاني، 
) عضو مجلس إدارة المؤسسة(وسمو األمير آليوس، ولي عهد إمارة ليشتنشتاين ) رئيس مجلس إدارة المؤسسة(

كما مثّل وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة من  ).مجلس إدارة المؤسسة عضو(والدكتور دانيل ليفين 
 إيسيرينوالسيدة  )األمين التنفيذي للنيباد(أجل تنمية أفريقيا في توقيع االتفاقية سعادة الدكتور إبراهيم حسن ماياكي 

). تنفيذ البرنامجل المدير المنسق( فوتابونج ليسينجي

 
: بـ لحصول على معلومات إضافية، يرجى االتصاللم أية استفسارات أو إذا كان لديك
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وكالة نيباد للتخطيط والتنسيق 

www.nepad.org 

 

مؤسسة ليشتنشتاين لترشيد إدارة الدول  

www.lfsg.org
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