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بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

اتفاقیةعلىبالمصادقةالخاصالقانونمشروععلىزیلینسكيالرئیسوقعاألوروبي.اإلتحادلعضویةالمرشحوضعنحوالطریق
إناسطنبول.اتفاقیةعلىبالمصادقةالخاصالقانونمشروععلىالتوقیع"تمتصریح:فيذلكعنالرئیسأعلنحیثاسطنبول،

مضمون االتفاقیة بسیط ولكنھ بغایة األھمیة. وھذه الخطوة تعني االلتزام بحمایة المرأة من العنف وغیرھا من اشكال التمییز".

الماضياألسبوعاألوروبیةالمفوضیةعنالصادرةالتوصیاتعلىاألوروبياالتحادقادةیوقعأنالمتوقعمن.الخارجیةالسیاسة
21بتاریخاألوروبياالتحادقمةنتائجآلخروفقاوذلكاالوروبي،االتحادلعضویةالمرشحوضعومولدوفااوكرانیابمنحوالخاصة

تنفیذالبالدعلىألنھلجورجیاالتوصیةذاتاألوروبیةالمفوضیةتصدرلمالوقتذاتفي.EURACTIVعلیھااطلعتوالتيیونیو
یونیو20فيجورجیامواطنيمناآلالفعشراتخرجالسیاق،ھذاوفيالمرشح.وضععلىللحصولالالزمةالشروطمنالمزید

تشمللمالتياالوروبیةالمفوضیةتوصیةصدوربعدوذلكالجورجي""الحلمالحاكموالحزبالحكومةضدلالحتجاجالشوارعالى
جورجیا.

لالنضمامالھادفةجھودھاودعمتالمجموعةفيالمشاركالشریكوضعاوكرانیا3SIالثالثةالبحارمبادرةفياألعضاءالدولمنحت
عنالوضعھذاویختلفاالثنین.یومریغافيالمبادرةقمةخاللدوداأنجيالبولنديالرئیسذلكعنأعلنوقداألوروبي،االتحادالى

االوروبیةوالمفوضیةالمتحدةوالمملكةاألمریكیةالمتحدةبالوالیاتالمبادرةفياألعضاءالدولیربطالذياالستراتیجيالشریكوضع
بھذالتنضماالولىالدولةاصبحتوأوكرانیااالوروبي،االتحادفيعضواتصبحانالمحتملللدولویمنحالشراكةمنجدیدنوعبأنھ

الشكل والدول األخرى مرحب بھا.

خافییرلوكسمبورغوزراءرئیسزیارةبعداألوكرانيالجیشلدعمالدفاعیةمیزانیتھامن٪15الكبرىلوكسمبورغدوقیةخصصت
إعالمیة.إحاطةبیتیل إلى كییف، جاء ذلك عن رئیس أوكرانیا فولودیمیر زیلینسكي خالل

الغزوجزئیابھاتسببالتيالغذائیةاألزمةومناقشةالسالمعلىللحثوموسكوكییفإلىویدودوجوكواإلندونیسيالرئیسسیتوجھ
البالدخارجیةلوزیروفقاالحرب،بدایةبعدالبلدینالىآسیامنلمسؤولزیارةاولھيالزیارةھذهوستكونألوكرانیا.الروسي
بحسبیونیو،28-26فيالمانیافيالسبعمجموعةقمةفياالندونیسيالرئیسمشاركةبعدالزیاراتھذهوستتممرسودي،ریتانو

.بلومبرغ

تصلبأنالروسیةالقیادةتطالبحیثولیسیتشانسك،سیفیرودونیتسكحولاألراضيعلىتجريحاسمةمعارك.الھجومتحتالمدن
الشاطئقصفأسفرالوقت،ذاتفيمالیار.ھاناالدفاعوزیرلنائبةوفقایونیو،26بحلوللوھانسكإلقلیماإلداریةالحدودإلىقواتھا

رئیسكیریلینكولبافلووفقاوذلكاطفال،6بینھمآخرین11وإصابةواحدشخصمقتلعندونیتسكبإقلیمیارتشاسوفمنطقةفي
المواقعمنوعددمدرسةتدمیرعنأسفرممازابوریجیاإقلیمالروسیةالقواتقصفتكمادونیتسك.فياإلقلیمیةالعسكریةاإلدارة
مدنیین3قتلالىمؤدیةمتروومحطةكلیةاصابتالتيبالصواریخخاركیفلیالالروسیةالقواتوقصفتیولیفكا.قریةفيالمدنیة
خاركیفإلقلیمالروسيالقصفنتیجةآخرشخص16وجرحمدني15قتلكماسوسبیلني.بحسبالكلیة،وتدمیرآخرین7وجرح

كمااشخاص،6مقتلالىشوھوییفمنبالقربالروسيالقصفأدىخاركیف،فياإلقلیمیةالعسكریةاإلدارةوبحسبیونیو.21في
أربعةأصیبحیثطیار،بدونبطائراتلھجومسوميإقلیمفيكراسنوبیلیاوتعرضتزولوتشیف.منبالقربأشخاصثالثةقتل

أشخاص اثنین منھم في المستشفى في حالة خطیرة وكذلك تم الحاق الضرر بسیارة.

جولةاطالقعنوكذلكاالعدامعقوبةفرضاقترحتالروسیةالسلطاتأنالمحتلةمیلیتوبلبلدیةرئیسأعلناإلحتالل.تحتالمدن
جدیدة من خطف القساوسة والنشطاء. وتجدر اإلشارة الى انھ تم اختطاف المسؤول المذكور في بدایة الحرب واستبدالھ الحقا.

المتحدةالوالیاتالتزاملتأكیدیونیو21فيالثالثاءیومأوكرانیابزیارةب.جارالندمیریكاألمریكيالعامالمدعيقام.حربجرائم
وأعلنومقاضاتھم.علیھموالقبضاوكرانیافيالمرتكبةوالفظائعالحربجرائمفيالمتورطیناألفرادعلىالتعرففيبالمساعدة

الذینأولئكلمحاسبةالمستمرالعدلوزارةعملوتعزیزلدعمالحربجرائمعنللمساءلةفریقإطالقعنغارالندالعامالمدعي
بانتھاكاتالمتعلقةالتحقیقاتفيالوزارةخبراءكبارالمبادرةھذهستتضمنأوكرانیا.فيالفظائعمنوغیرھاالحربجرائمارتكبوا
فیماوالمشورةالعملیةالمساعدةذلكفيبماالنطاقواسعةالتقنیةالمساعدةوتقدیماألخرىوالفظائعالحربوجرائماإلنسانحقوق
الصیادالحربجرائمعنالمساءلةفریقسیقودالصلة.ذاتالقانونيوالتحلیلالشرعيوالطباألدلةوجمعالجنائیةبالمالحقاتیتعلق

وزارةستبذلوالدولیینالمحلیینشركائنامعجنبإلىجنًبا"بالعملغارالند:العامالمدعيعنوجاءروزنباوم.إیلياألمریكيالنازي
غیرالنزاعخاللأخرىالجسیمةواالنتھاكاتوالتعذیبالحربجرائمارتكابفيمتواطئشخصكللمحاسبةحثیثةجھوًداالعدل

المبرر في أوكرانیا" .
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https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/eu-closes-ranks-on-ukraine-moldova-candidate-status-as-decision-looms/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/ukraine-becomes-participating-partner-of-three-seas-initiative/
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3512004-luxembourg-commits-15-of-defense-budget-to-support-ukraine-army-zelensky.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-22/jokowi-to-visit-ukraine-russia-to-discuss-global-food-crisis?srnd=premium-europe
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3512161-na-zaporizzi-zagarbniki-pogrozuut-naselennu-smertnou-karou-mer-melitopola.html
https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-visits-ukraine-reaffirms-us-commitment-help-identify
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الممثلالوفدیزورأنالمقررمنحیثأوكرانیا،فيالروسیةالحربجرائممنبالناجینأوروبالمجلسالبرلمانیةالجمعیةوفدسیلتقي
للجنة الشؤون القانونیة وحقوق اإلنسان أوكرانیا األسبوع المقبل، وفًقا ألوكرینفورم.

حولالقادمةاألسابیعخاللالمحادثاتإلجراءالمتحدةاألمموممثليواالوكرانالروسالمسؤولیناستقبالتنويتركیاالغذائي.األمن
زیارةاسطنبولفيالمحادثاتوستسبقاإلعالم.وسائلنقلتھلماوفقاوذلكاالسود،البحرموانيءفيحالیاالعالقةالحبوبتصدیر

.لرویترزالوفد التركي من وزارة الدفاع الى موسكو لمناقشة تفاصیل تأمین ممر آمن في البحر األسود، وفقا

وھيألمانیاتسعىالوقت،ذاتفيالماضي.األسبوعأوروباإلىالرئیسياألنابیبخطعبرالنفطشحناتروسیاقلصتالطاقة.أمن
إنھابیكروبرتاالقتصادوزیرصرحوقدالروسي،الغازعلىالطلبلخفضروسیامناألحفوريالوقودمشتريأكبربینمن

ھذاالسوق.استقرارزعزعةإلىویھدفسیاسیةدوافعلھ٪60بنحوستریمنوردأنابیبخطعبرالغازشحناتلحجمروسیاخفض
تصدیرتحتكرالتيالروسیةجازبرومشركةأوقفتحیثألمانیا،وكذلكوالنمساوإیطالیافرنساإلىالتسلیمعملیاتعلىیؤثراألداء
االنصیاعالبلدانتلكفيالطاقةشركاترفضتأنبعدوالدنماركوفنلنداوھولنداوبلغاریابولنداإلىالتسلیمعملیاتجمیعالغاز

تخططحیثبالفحم،تعملطاقةمحطاتإلطالقالدولبعضتخططذلك،علىرداًبالروبل.الشحناتثمنبدفعالكرملینلمطالب
أماالمنازل،تدفئةفيالفحماستخدامدعمإلىبولنداوتسعىالفحم،حرقمنالطاقةتولیدمحطةالىمغلقةطاقةمحطةلتحویلالنمسا
الحكومةوعقدتبالفحم،تعملطاقةمحطاتأربعإنتاجمنتحدأنشأنھامنكانسابقةخططإلغاءاالثنینیومفقررتھولندا

إلىالغازإمداداتبخفضروسیاقرارإنالدولیةالطاقةوكالةرئیسبیرولفاتحوصرحالشأن.بھذاالثالثاءیوماجتماعاإلیطالیة
معحربھاخالل"النفوذ"كسبإلىموسكوتتطلعحیثالتخفیضاتمنلمزیدمقدمةیكونقدالماضياألسبوعفياألوروبیةالدول

تایمز: "یجب أن تكون أوروبا مستعدة المكانیة قطع الغاز الروسي تماًما".بیرول في مقابلتھ لصحیفة فاینانشیالوأفادأوكرانیا.

أنمنالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسأمامكلمتھفيكوھینجاریدGoogleلشركةالتنفیذيالمدیرحذرالسیبیراني.األمن
لمشاكلبلوریة""كرةھيأوكرانیافيشنھایتمالتيالمعلوماتحربأشكالمنوغیرھاالمضللةوالمعلوماتاإللكترونیةالھجمات
الىالتوصلوكذلكوالمعلوماتالھجماتھذهانتشارمستوىمنللحدطریقةایجادالدولعلى:"یجبوأشارأخرىأماكنفيمستقبلیة

طریقة ما للحمایة في المجال السیبراني".

إمداداتتھدیدعبرالدولعلىالمعتديوضغطللیتوانیااألخیرةالروسیةالتھدیداتأنزیلینسكيفولودیمیرالرئیسیعتقدالعقوبات.
قمةلنتائجالبیانمسودةأناألنباءأفادتكماروسیا.ضداألوروبياالتحادعقوباتمنالسابعةالحزمةالعتمادأسسھيالطاقة
یونیو21وفيأوكرانیا،ضدتخوضھاالتيالحرببسببروسیاضدالعقوباتمنالسابعةالحزمةتذكرلماألوروبياالتحادزعماء

لغزوھاروسیاضدالعقوباتمنالسابعةالحزمةمنكجزءالروسيالذھبعلىعقوباتفرضیدرساألوروبياالتحادأننقل
االتحادخارجیةوزراءاجتماعقبلالعقوباتمنجدیدةحزمةتحضیرإلىبولندادعتاألسبوع،ھذامنسابقوقتوفيألوكرانیا.
ماذلكفيبماروسیاإلىاألوروبیةالتقنیاتتصدیرتعلیقالجدیدةالحزمةتشملأنبولندااقترحتكمالوكسمبورغ.فياألوروبي

یسمى بالسلع ذات االستخدام المزدوج.

فيأوكرانیاعلىالبالدھجومبسببللعقوباتخاضعةروسیةوكیاناتبأفرادالمرتبطةاألصولمنیوروملیون1.72أیرلنداجمدت
فبرایر.

عامفيالحاليالعقدسریانانتھاءبعدوبیالروسیاروسیامعالتعاونتعلیق)CERN(النوویةلألبحاثاألوروبیةالمنظمةقررت
2024.

18في"التصنیف"االجتماععلممجموعةأجرتھاالتيالحرببشأن13رقمالوطنیةالدراسةلنتائجوفًقااألخیرة.الرأياستطالعات
من٪93یعتقدبینماالصحیح،االتجاهفيتسیرأوكرانیافياألمورأنیعتقدونالمشاركینمن٪75فإن2022یونیو19و

أكثرأواألقلعلىأشھرستةسیستغرقاألمرأن٪)67(الغالبیةوتعتقدروسیا.ھجومصدعلىقادرةستكونأوكرانیاأنالمستطلعین
لن،٪4-الفكرة(ضداستفتاءإجراءحالةفياألوروبياالتحادإلىأوكرانیاانضمامیؤیدونالمشاركینمن٪87روسیا.لھزیمة
٪69یعتقدحیثالعمریة،والفئاتالكبرىالمناطقجمیعممثليباإلجماعاألوروبياالتحادإلىاالنضمامویدعمھذا٪).8-یصوتوا

في-٪40(سنوات5غضونفياألوروبياالتحادإلىاالنضمامعلىقادرةستكونأوكرانیاأناالستطالعفيالمشاركینمن
خاللاألوروبياالتحادفيعضًواستصبحأوكرانیاأنآخرون٪14ویعتقدسنوات).خمسحتى-٪29وسنتین،اوسنةغضون
االتحادفيستندمجأوكرانیاأنیعتقدونالفقط٪7عاًما،20إلى10غضونفي-٪3والقادمةالعشرإلىالخمسالسنوات

ذاتاستفتاءإجراءحالةفيالناتوفيأوكرانیاعضویةسیدعمون٪76الناتو:فيأوكرانیالعضویةالتأییدزادوقدھذااألوروبي.
صلة.

الفترةفيأوكرانیافيأجرتھالذيالتحقیقإطارفيالتقریرھذافيالمتضمنةاألدلةحدودبالمراسلونمنظمةجمعت.اإلعالموسائل
منبنسخةأیًضاوستزودھماألوكرانیةالقضائیةالسلطاتإلىاألدلةحدودبالمراسلونسلمتوقد.2022یونیو3إلىمایو24من
منباردبدمأعدمواقدیرافقھكانالذيوصدیقھلیفینماكساألوكرانيالمصورأنإلىجمعھاتمالتياألدلةتشیرحیثالتقریر،ھذا
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https://www.reuters.com/world/turkish-team-discuss-black-sea-grain-corridor-russia-this-week-media-2022-06-21/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/germany-said-to-prepare-for-energy-alert-with-a-hit-on-gas-users
https://www.ft.com/content/f7990162-395f-488e-9d23-13f3cce83e24
https://www.usnews.com/news/technology/articles/2022-06-21/google-exec-to-un-ukraine-a-crystal-ball-for-info-warfare
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/15/7141304/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/15/7141304/
https://www.facebook.com/watch/?v=1846867542312136
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/poland-to-appeal-for-seventh-package-of-russian-sanctions/
https://www.irishtimes.com/business/economy/2022/06/21/ireland-freezes-172bn-of-russian-assets-following-rounds-of-sanctions/
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/trinadcatyy_obschenacionalnyy_opros_vneshnepoliticheskie_orientacii_18-19_iyunya_2022.html
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Rapport%20Ukraine%20_UK%20DEF.pdf
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جثةعلىالعثورتم.2022مارس13فيفیھاختفواالذيالیومفيایضاوتعذیبھماستجوابھمتمانبعدوربماالروسیةالقواتقبل
كییف.شمالالقتالخطعلىتقعغابةفيأبریل1فيوسیارتھلیفین

منالتعبیرحریةجائزةالمستقلالصحفيالمصورمالولیتكاویفھینبرسأسوشیتدوكالةفيصحفيتشیرنوفمستیسالفتلقى
Deutsche Welle.فيالمحاصرةماریوبولمدینةمنأوكرانیافيالروسیةللحربالصحفیینلتغطیةالتعبیرحریةجائزةُتمنح

آخرووثقالمحاصرة.ماریوبولفيلألحداثفریًداسرًدا"ماریوبولفيیوًما20"عنوانتحتتقاریرھموتقدم.2022فبرایر
صحفیین غادروا المدینة تشیرنوف ومالولیتكا الوفیات والدمار والقصف الذي تعرض لھ مستشفى للوالدة في ماریوبول.

زاویة القراءة:

االستفادةھيلروسیااالستراتیجیة"الخطة-الجاردیان|جیجیكسالفويبقلمأوكرانیافيالحربعلىالخاطئالردھيالمسالمة●
علىوالسیطرةسیبیریاتطویرإلىباإلضافةالعالمفيالرئیسيالنقلطریقعلىالسیطرةعبرالحرارياالحتباسظاھرةمن

الواقعھوھذابأسره.العالمابتزازعلىقادرةوستكونالغذاءإنتاجمنالكثیرعلىروسیاستھیمنالطریقة،وبھذهأوكرانیا.
االقتصادي المطلق الذي یحلم بھ بوتین اإلمبراطوري.

األوكرانیة.بولیتیكو - دلیل باللغة اإلنجلیزیة للعامیةالجدیدة |"الراشیین" من موردور ضد قوات الجر: لغة الحرب األوكرانیة●

احصائیات:

تشملالألنھاأعلىاألرقامتكونأنالمتوقعومنبجراح،أصیبواطفال592ًمنأكثرأنیونیو22فيالعامالمدعيمكتبأفاد●
الضحایا في المناطق التي تتواصل فیھا األعمال العدائیة.

22صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1496-الدبابات،34230حوالي-األفراد:2022یونیو - MLRS،752-المدفعیةأنظمة،36014 - 239،
بدونالتكتیكیةالعملیاتمستوى،182-ھلیكوبترطائرات،216-الجناحینثابتةطائرة،99-للطائراتالمضادةالحربأنظمة
.60-خاصةمعدات،2543-وقودوناقالتمركبة14-قوارب،137-كروزصواریخ،614-طیار

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

PLASTإدعم- Berlinإلىاألولیةواإلسعافاتالطبیةالظھرحقائبوتعبئةلشراءالتبرعاتجمعفيالكشافة)(منظمة
أوكرانیا.

في اوكرانیا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر ھذا التحدیث.-
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!

ترجمة لیا رضا.
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https://www.dw.com/en/dw-freedom-of-speech-award-presented-to-ukrainian-journalists-mstyslav-chernov-and-evgeniy-maloletka/a-62195769
https://www.dw.com/en/dw-freedom-of-speech-award-2022-goes-to-ukrainian-journalists-mstyslav-chernov-and-evgeniy-maloletka/a-61638608
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/21/pacificsm-is-the-wrong-response-to-the-war-in-ukraine
https://www.politico.eu/article/rashists-mordor-tractor-troops-ukraines-new-language-of-war/
https://linktr.ee/plast_berlin_helps?s=09

