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  عطلة شتاء سعيدة وسنة جديدة
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كاء  ي أعضاء وأصدقاء وشر
 ، ALDAأعزائ 

 مثمرة.  2023لكم اليوم عطلة شتوية دافئة وسنة  بأكمله ،أتمن   ALDAوفريق   LDAsبالنيابة عن مجلس اإلدارة و 

 . ي هذا العام الختامي
 ومع ذلك ، لن يتمكن الجميع من االبتهاج واالحتفال بسالم ف 

ام    الحرب غير اإلنسانية والظالمةإن   ي عىل التأكيد عىل الب  
ي اآلن ، تحثن 

ي يخوضها الشعب األوكرائ 
الالمتناهي بالسالم    ALDA، الن 

ي يستمتع بها غالبية الناس الذين يعيشون    ر. وإعادة اإلعما
ي الحرية. نفس الحرية الن 

ي الوطن ، تعن 
ي الناس ، تعن 

إن كلمة أوكرانيا تعن 
ا منه ، ألن القضية األوكران

ً
ي االتحاد والدول المجاورة. هذه الحرب هي تذكبر دائم أنه ال يمكن اعتبار القيم والحريات أمًرا مفروغ

ية  ف 
ا قضيتنا 

ً
 . ال يوجد سالم دون حرية ، وال حرية دون ديمقراطية ... والديمقراطية هي التعببر عن إرادة الناس. هي أيض

تهدف إىل تنسيق المبادرات مع تطوير أنشطة جديدة مع أطراف    أنشأ مجلس اإلدارة واألمانة خالل شهر مارس وحدة مخصصة
ز إمكاناتنا واالستجابة لحاالت الطوارئ عىل الفور وبكفاءة بفضل  متدخلة رئيسية لتقديم دعم ملموس ألوكرانيا. لقد تمكنا من  

و .  LDAالتواصل المستمر مع مندوبير  من   ماريوبول و دنيبر

ي استفادت من جهود العام السابق بالتأكيد عىل    2022عالوة عىل ذلك ، كان عام  
مكانتها كالعب  عاًما حاسًما بالنسبة للجمعية الن 

اتيج    ي أوروبا و  اسير
 ف 

المواطنير  والحوكمة الرشيدة. وتتجىل األمثلة     المنطقة المجاورة سواء من حيث تحسير  المساءلة االجتماعية وتعزيز مشاركة
يك قيم و معتمد لمجلس أوروبا  الناجحة من مولدافيا وتونس والجزائر وكرواتيا والعديد من البلدان األخرى. كما تم اختيارنا كشر

  تنفيذ برنامج 
 
 . ELoGEف

ي عالقة بالديمقراطية والسالم واإلنسانية .   ALDAت  عزز 
الذكرى الثالثير  لتأسيس أول محل    2023سيصادف عام     دورها ف 

  البلقان
 
ي منطقة البلقان ، حيث عملنا بال كلل وكالة الديمقراطية ف

ي ثالثة عقود من العمل ف 
: تدعونا هذه المناسبة للتفكبر ف 

ي نحو التوسع األ
اتيجيات جديدة عملنا "مع" لدعم المجتمع المدئ  . هذا االمر يحفزنا عىل االستمرار بطاقة متجددة و اسب  ي وروئر

.  LDAsو "من أجل" شبكة دائمة االتساع من  ي ي جميع أنحاء الجوار األوروئر
  الموجودة اليوم ف 

ي هذا اإلنجاز القوي ، سندخل عام 
 إنجازات مهمة جديدة مًعا.  بروح من التعاون واالزدهار المتبادل. نتطلع إىل بناء 2023ف 

 أتمن  أن تجلب عطلة الشتاء لحظات من السالم والفرح ، وتدعم المحتاجير  ،

 .  وتواسي المحزونير 
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