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  مدينة فادوز، إمارة ليشتنشتاين
 

ك صادر عن مؤسسة ليشتنشتاين إلدارة شؤون الدول والمؤسسة الليبية للشؤون  ي مشتر
بالغ صحف 

ي ليبيا ومدهم بالدعم والوسائل 
 
اتيجية بشأن مبادرة شمولية تروم تطوير قادة الجيل القادم ف االستر

ورية من أجل إعادة  ي واالقتصادي والسياسي لليبيا الجديدةالض 
 .إنشاء اإلطار الدستوري والقانون 

   

 

صاحب السمو األمتر ألويس ولي تعلن مؤسسة ليشتنشتاين إلدارة شؤون الدول، تحت رئاسة 

اتيجية تحت رئاسة السيد  عهد ليشتنشتاين إطالق  اض قرادةريوالمؤسسة الليبية للشؤون االستر

كةمبادرة  ي المجالير  االجتماعي واالقتصادي تسىع إ مشتر
 
اء الجيل القادم وكذا القادة ف ل تحديد ختر

ورية من أجل تقديم مساهمة فاعلة ومستديمة إلقرار مصالحة  وتكوينهم ودعمهم ومدهم بالوسائل الض 

ذم وإعادة بناء ليبيا موحدة.  ي من التشر
ي بلد يعان 

 
 ف

  

ي رفع كافة التحديات السياسية منها واالقتصاديويتمثل المنطلق االساسي لمجهودات إعادة 
 
ة البناء هذه ف

ي تجاوز األزمة 
 
ي يجابهها البلد. وتكمن الفرصة الوحيدة المتاحة لليبيا ف

واالجتماعية والعسكرية الهامة التر

امن لكل تحدي من التحديات  ي التصدي المتر 
 
المستمرة وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة البناء ف

 ية تنطلق من تحديد مجموعة محلية من األفراد واسعة االنتماءات سياسيا وجغرافيا وقبليا.    بسلوك منهج

 

ي ذلك 
 
، بما ف كز هذه المبادرة عىل كافة المجاالت الرئيسية إلدارة شؤون الدول واإلندماج االجتماعي وستتر

ي حكومة تنفيذية قائمة عىل التناوب مع مدونة بقواعد السلوك قابلة للتنفيذ و 
 
 المجالير  إعمال توعية ف

اء بير  كافة 
ّ
السياسي والمالي وجهود االندماج وإنشاء سلطة قضائية مستقلة وتنظيم حوار دستوري بن

األطراف المشاركة الليبية واألسواق المالية والراساميل السليمة المتاحة وبير  مؤسسات الرقابة المطلوبة 

اء الليبيير  وعكس هجرة األد ونية واستعمالها والحفاظ عىل الختر مغة وقبول أدوات الحكومة اإللكتر

ورية من أجل إعادة البناء والمصالحة الوطنية.   الفاعل باإلضافة إل المجاالت األخرى تعتتر ض 

 

كة، إل  ي تشكل أساس هذه المبادرة المشتر
سيتم العمل عىل نقل العديد من أدوات المعرفة والتنفيذ، التر

ي مؤسسة ليشتنشتاين إلدارة شؤون فريق المؤسسة الليبية للشؤ 
اتيجية الموسع من قبل موظف  ون االستر

ي إطار برامج تدريبية مكثفة ومن خالل منصة المعرفة الخاصة ب مؤسسة ليشتنشتاين إلدارة  الدول
 
ف

وحدات المنصة عىل أفضل الممارسات العالمية وتشتمل عىل معايتر التكيف وتعتمد  شؤون الدول. 

ي ليبيا. والجدير بالذكر أن فريق المطلوبة للواقع ا
 
ي المتأصل ف

 
لسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقاف



 
 

اء الليبيير  الذين تم  اتيجيةسيكون متألفا من الجيل القادم من الختر
المؤسسة الليبية للشؤون االستر

عير  وموظفو الوكاالت ا ي ذلك المشر
 
تنفيذية لتحديدهم واختبارهم بعناية وصناع القرار مستقبال، بما ف

ي األسواق المالية وأسواق رأس المال 
 
والحكومية والقضاة والمحامير  واالقتصاديير  والمتخصصير  ف

 عن الصحفيير  واإلعالميير  اآلخرين 
ً
 والمفتحصير  والمحاسبير  ، فضال

 

 لجميع االستفسارات وطلبات المعلومات اإلضافية، يرجر االتصال ب : 
 

 Ms. Helga Hagenالسيدة هيلغا هاغن 

 Chief of Staffرئيسة الموظفين 

 Liechtenstein Foundation for State Governanceمؤسسة ليشتنشتاين إلدارة شؤون الدول 

 Landstrasse 36الند سترات 

 Vaduz 9490فادوز 

 Principality of Liechtensteinليشتنشتاين إمارة 

 

 00 30 265 423+الهاتف 

 helga.hagen@lfsg.orgالبريد اإللكتروني: 

www.lfsg.org 

 

 

mailto:helga.hagen@lfsg.org

