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بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا

األوروبياإلتحادفياوكرانیاوضععلىللتصویتاألوروبياإلتحادقمةانعقادقبیلاألوروبي.اإلتحادلعضویةالمرشحوضعنحوالطریق
اتفاقیةعلىالمصادقةاألوكرانيالبرلماندعمالخصوصوجھوعلىاإلتحاد،قبلمنالمطلوبةواإلصالحاتالوثائقمنعدداالبالدتبنت

عام11قبلالوثیقةعلىاوكرانیاوقعتفقدذكروكمااألوروبي.اإلتحادلعضویةالمرشحوضعاوكرانیالمنحالشروطإحدىوھياسطنبول
لألعوامالفسادبمكافحةالخاصةالدولةسیاسة"مباديءحولالقانونایضاالبرلمانواعتمدھذاعلیھا.المصادقةیتمفقطاآلنولكن

وداعماالمجالھذافيتحقیقھتمالذيللتقدمضامناوكذلكالفسادلمكافحةالدولةالستراتیجیةاساسایكونانشأنھمنالذي"2021-2025
لألنشطة ذات الصلة التي تطبقھا السلطات العامة والمحلیة في اوكرانیا.

االتحادفياوكرانیالعضویةالمرشحوضعدعمالىاالوروبياالتحادقمةقبیلاوربانفیكتورالمجروزراءرئیسدعاالوقت،ذاتفي
األوروبي. واضافة الى ھذه الدعوة الخاصة بأوكرانیا ومولدوفا دعا المسؤول كذلك الى منح ھذا الوضع لبوسنة والھرسك وجورجیا.

واألوروبياألوروبيلالندماجالوزراءرئیسلنائبةوفقاوذلكألوكرانیا،المرشحوضعمنحتدعماألوروبياالتحادفياألعضاءالدولكافةإن
األطلسي اولھا ستیفانیشینا.

ضدللحربالفوريالوقفالىوالروسالروسیةالسلطاتكوكستینياوروبالمجلسالبرلمانیةالجمعیةرئیسدعاالخارجیة.السیاسة
واقععلىالتعودمنبدالألوكرانیاالدعممنمزیدالىدعااوروبالمجلسالبرلمانیةللجمعیةالصیفیةالجلسةخاللكلمتھبدایةوفياوكرانیا،

استمرار الحرب وكذلك إعادة النظر في النظام المتعدد األطراف الساري حالیا في اوروبا لمنع وقوع حروب مشابھة مستقبال.

تبرعتقدیمعناالثنینیومووجوزیفتایوانخارجیةوزیرصرححیثبوتشا،األوكانیةالمدینةإعمارإلعادةمالیةمساعدةتایوانستقدم
عناإلعالنتموقدالروسي.الغزوبسببلھتعرضتالذيالدماربعدالمدینةإعمارإعادةفيللمساعدةامریكيدوالر500،000بقیمةلبوتشا

ذلك خالل لقاء افتراضي بین رئیس بلدیة بوتشا اناتولي فیدوروك ووزیر الخارجیة التایواني.

ومدینةالقرمجزیرةلشبھقانونيالغیرالضمعلىردااالوروبياالتحادقبلمنالمفروضةالعقوباتتجدیداالوروبياإلتحادمجلسقرر
غیرضمھاتمالتيوسیفاستوبلالقرمفيالمصنوعةالمنتجاتاستیرادمنعالعقوباتتشمل.2023یونیو23حتىروسیاقبلمنسیفاستوبل

علىوعالوةالمناطق.بتلكالمرتبطةالسیاحیةوالخدماتاالصولفياوالتحتیةالبنیةفياستثماراتایةوكذلكاالوروبياالتحادالىشرعیا
واالتصاالتالنقلمجاالتفيتعملوالتيالجزیرةشبھفيلالستخدامالقرمفيالشركاتالىوالتقنیاتالمنتجاتبعضصادراتتخضعذلك

والطاقة وكذلك النتاج الغاز والنفط  والمواد المعدنیة للعقوبات االوروبیة.

المنتجاتصادراتزیادةإلىاإللغاءھذاسیؤديبریطانیا.إلىالصادراتعلىوالحصصالرسومإلغاءاتفاقیةعلىاألوكرانيالبرلمانصادق
والعصائرالطماطمومعجونالمصنعةشبھوالسلعوالدواجناأللبانومنتجاتالدقیقالقرارویشملالمتحدة،المملكةإلىاألوكرانیةالزراعیة

والسكر وغیرھا.

بالوصولقواتھاالروسیةالسلطاتبھتطالبالذيالوقتفيولیسیتشانسكسیفیرودونیتسكحولالعنیفةالمعاركتتواصل.الھجومتحتالمدن
المنطقةفيالروسالغزاةمعالمعاركتجريلوھانسك،إقلیمسیفیرودونیتسك،فيیونیو.26بحلوللوھانسكإلقلیماإلداریةالحدودالى

سیرھيلوھانسكإقلیملرئیسوفقاوذلكآزوت،مصنعتحتالواقعةاألرضعلىفقطاألوكرانالمدافعونیتحكموعلیھالمدینةمنالصناعیة
ھایداي.

في خاركیف، نتیجة للھجمات الصاروخیة تم الحاق الضرر بأكادیمیة خاركیف الحكومیة البیطریة.

األسودالبحرفيالغازإنتاجروسیاتستطیعلنوعلیھاألسود،البحرفيل"تشورنومورنفطغاز"الحفرمنصاتاألوكرانیةالقواتدمرت
جزیرةشبھمنكیلومتر150وأودیسامنكیلومتر100بعدعلىحفرمنصاتعلىالروسياالتحاداستولى،2014عامفياألوكراني.

القرم، واستخدمتھا القوات الروسیة حالیا لمراقبة الوضع على االراضي االوكرانیة عبر وسائل المخابرات اإللكترونیة.

إقلیمفياوتشاكیفصواریخ4اصابتحیثاوكرانیا،جنوبعلىصاروخ14بإطالقالروسيالجیشقامالیوممنساعات3مدارعلى
فيلألغذیةمخزنودمرتاوتشاكیفوضواحياإلقلیمینفيزراعیةمناطقالھجماتھذهدمرتوقداودیسا.إقلیمصواریخ10ومیكوالیف

إقلیم اودیسا.

مواطن600أنكماخیرسون،إقلیمفيالمحتلةاألراضيفيیبقوناوكرانيألف500-450أيالسكاننصفحوالياإلحتالل.تحتالمدن
إقلیممغادرةالىالمدنییناإلثنینیومفیریشوكالوزراءرئیسنائبةدعتوقددونباس.حربفيوالمشاركینالناشطینذلكفيبماھناكمحتجز

لتحریراالوكرانيالھجومحالفيتقعقدالتيالضحایامنللحدوذلكالمحتلةالقرمأراضيعبرذلكفيبماممكنوقتأسرعفيخیرسون
اإلقلیم.

علىالمتزایدالطلبصورةلخلقالعامةالخدماتمراكزأمامطوابیرالروسالغزاةینظمزابوریجیاإقلیمفيالمحتلةبیردیانسكمدینةفي
عامة.أشغالتنفیذإلىالطابورفيالوقوفعلىیوافقونالالذینالمواطنینإرسالیتمفإنھالمخابراتلتقاریرووفقاالروسیة.السفرجوازات
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https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/ukraine-writes-its-history-daily-and-approving-the-istanbul-convention-is-one-of-the-most-important-pages-steen-n-rlov
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4093
https://www.budapesttimes.hu/uncategorized/orban-calls-for-eu-candidate-status-for-ukraine-moldova-georgia-bosnia-and-herzegovina/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/20/7353656/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/pace-president-urges-members-not-to-get-used-to-the-war-in-ukraine
https://focustaiwan.tw/politics/202206200021
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/20/crimea-and-the-city-of-sevastopol-eu-extends-sanctions-over-russia-s-illegal-annexation-by-one-year/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/ratifikaciya-ugodi-pro-skasuvannya-vviznih-mit-i-tarifnih-kvot-u-torgivli-mizh-ukrayinoyu-ta-velikobritaniyeyu-zbilshit-eksport-ukrayinskoyi-agroprodukciyi
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/20/7353675/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/20/7353582/
https://hromadske.ua/posts/na-okupovanij-hersonshini-zalishayutsya-blizko-piv-miljona-lyudej-ponad-600-ukrayinciv-trimayut-u-poloni-ova
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/20/7353708/%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=XD9NH6z5j4Y&ab_channel=Espreso.TV
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المواطنةعملیاتبدءمنتمنعھاالروسیةالجھودعلىعواقبالمقاوماألوكرانيللنشاطیكونأنالمحتملفمنالدولیةالدراساتلمعھدووفًقا
الروسیة بشكل جماعي داخل األراضي المحتلة.

2700إجماليمن٪90میلیتوبولفيرفضحیثزابوریجیا،إقلیمفيالمحتلةالمدنفيالروسمعالتعاونالتعلیممجالفيالعاملینیرفض
نظافة.عمالوخاصةتقنیونعمالالغالبفيفھمالتعاونعلىوافقواالذینالموظفینمن٪10أماالغزاة،معالتعاونالتعلیممجالفيموظف

معھم.التعاونعلىالمدرسةفيموظف1000حواليبینمنمدرس50منأقلوافقبیردیانسك،في

ووفًقاالمناطق.لھذه"الطوعي"بالضمالخاصةالروسخطةأحبطتالمحتلةاألراضيفيالشعبیةالمقاومةأناألوكرانيالمقاومةمركزأفاد
السكانومقاومةمعارضةبسببذلك،ومعمدنیة.باإلدارةیسمىماإلىتدریجیاًالعسكریةاإلدارةتغییرإلىالروسیھدفالجدیدة،للمخططات

المحلیین تم تأجیل الموعد النھائي لتنفیذ ذلك حتى الخریف.

غیربشكلأوكرانيمدني1500منأكثرتحتجزروسیاإنمؤقًتاالمحتلةاألراضيدمجإعادةوزیرةفیریشوكإیریناصرحتاالنسان.حقوق
باستبدالھم.یسمحالذيبالوضعالدوليالقانونبموجبالمدنیونیتمتعالإذاألسرمنالمدنیینتحریرصعوبةإلىالمسؤولةأشارتكماقانوني.

1.2ترحیلتماألوكرانیةللمخابراتوفًقاإنھأیًضافیریشوكوأفادتالحرب.ألسرىتبادلجولة14خاللمدني103تبادلتمذلك،ومع
قانوني.غیربشكلترحیلھمتمیتیم2161ومنھماألطفالمنألف240بینھمروسیاإلىشخصملیون

الجرائمأدلةعلىبناءتوصیاتDRAوسوس""فوستوكنشرتحیثاإلنسان،حقوقوانتھاكاتالحربجرائمعلىأخرىأدلةعنالكشفتم
مارس30و4بینماالفترةفيالمثالسبیلوعلىوسومي،وتشرنیھیفكییفألقالیمالروسيالغزوأثناءأوكرانیافيالمرتكبةالروسیة
القبوفيیختبيءكانحیثالمجاورةالمحتلةإیفانیفكاقریةمنمنتظمبشكلللقصفتشیرنیھیفجنوبكولیتشیفكامدرسةتعرضت2022
كانتیمیروفكایافرقةأقامتكمااالحتالل،أثناءتروستیانتسمستشفىمثلطبیةمنشآتالروسيالقصفواستھدفھذامدني.150بھاالخاص
شخًصا60حواليعددھمالبالغالطبیونوالعاملونالمرضىیستطعلموعلیھالمدینة،عنالمستشفىعزلتتفتیشنقطةالرابعةالمدرعة
ومكانكمقرتروستیانتسفيالحدیدیةالسككمحطةالروسيالجیشواستخدمإلیھا.الوصولمنوالمرضىالجرحىیتمكنولمالمغادرة

لالحتجاز، وقد اطلعت مدیرة المحطة أولغا تریبیلسكا الفریق المحقق على غرفة في الطابق السفلي ھناك بھا آثار دماء متعددة على الحائط.

دولخارجیاتلوزراءاجتماعخاللبوریلجوزیباألمنیةوالسیاسةالخارجیةللشؤوناألوروبيلالتحاداألعلىالممثلصرح.الغذائياألمن
عبر"جوعبالتسلیحروسیامتھماحربجریمةھواألوكرانیةالحبوبمناألطنانمنالمالیینتصدیرمنعأنلوكسمبورغفياألوروبياالتحاد

الشعوب" وداعیا الى تحمیل روسیا المسؤولیة على اجراءاتھا.

انفیلدخوسینآنكااوكرانیالدىااللمانیةالسفیرةصرحتحیثالحبوب،تصدیرفياوكرانیامساعدةالىاأللمانیةالحدیدیةالسكةتخطط
لعملیاتالتحضیرفجاريوعلیھحالیاممكنغیراودیساعبرالحبوبتصدیرإنالقادم.یولیونھایةقبلستنفذالصلةذاتالتجریبیةالعملیات

واالغذیةووزیرالزراعةااللمانيالخارجیةوزیريیجريانالمقررمنذلك،غضونفيالبولندیة.األوكرانیةالحدودعبرللتصدیربدیلة
اوكرانیا.منالحبوبصادراتموضوعسیشملیونیو24فيبرلینفياألغذیةسالمةحولمؤتمرا

بتأمینیسمحقدممالیوروآكتیف،وفقاوذلكبالنفط،أوكرانیاإمدادأجلمندروجباأنابیبخطبناءإعادةامكانیةسلوفاكیاتدرسالطاقة.أمن
االقتصادوزیرأعلنوقدالروسیة.الصواریخبسببالنفطتكریربمصانعلحقالذيالضررعنالناتجالنقصعلىوالتغلببالنفطأوكرانیا

إلىالنفطلنقلأنابیبخطإلىتحویلھیتمقدالبالدإلىالروسيالنفطخاللھمنیتدفقالذيدروجباأنابیبخطأنسولیكریتشاردالسلوفاكي
أوكرانیا التي  تعاني من الحرب.

تمكینھوالمبادرةھذهوھدفواالجتماعي،النفسيوالدعمالنفسیةللصحةالوطنيالبرنامجزیلینسكاأولینااألولىالسیدةأطلفتالصحي.األمن
خبراءبمشاركةالخبراءلمراجعةالخضوعالبرنامجویشملالنفسیة،المساعدةإلىوالفعالالكاملالوصولمنالغزاةمنالمتضرریناألوكران

الشھاداتوإصدارللتدریبنظاموتشكیلالعملیةلتنفیذمفصلةخطةوضعثمالمساعدةلعملیةنموذجوضعأساسھاوعلىالعالمیةالصحةمنظمة
للتنسیقمجلساأوكرانیاشكلتوقدھذاوغیرھا.الوزاراتمعظمنظامفيالعاملینالنفسیینوالمعالجینالنفسعلماءعملجودةومراقبة
لضمانالقانونإنفاذووكاالتالقدامىالمحاربینوشؤوناالجتماعیةالشؤونمعتتعاملالتيالوزاراتبینتعاونإلقامةاإلداراتبینالمشترك

امتالك كل مجموعة لمواردھا الخاصة للمساعدة النفسیة.

العمالةنقصمنتدریجیاًیخففأنیمكناألوروبياالتحادإلىاألوكرانالالجئینتدفقإناألوروبيالمركزيالبنكعنجاء.القسریةالھجرة
طالتفكلماالحرب،وشدةمدةعلىذلكویعتمددائم.بشكلھناكالحربمنالفارینبعضیستقرأنالمرجحمنحیثالیورو،منطقةفي

ذلك،ومعالعمل.سنفيوالنساءواألطفالالسنكبارالالجئینمناألولىالموجاتشملتوقدالالجئین.عددسیرتفعحدتھااشتدتأوالحرب
فيالالجئیننسبةزیادةإلىتدریجیاًسیؤديمماالعرفیةاألحكامرفعبمجردالعملسنفيالرجالأیًضاالمستقبلیةالموجاتتشملأنالمتوقعمن

سن العمل.

البضائعیشملوالذيروسیاإلىالتصدیرمنعسیتمیولیو10مناعتباًراحیثروسیا،إلىالبضائعتصدیرعلىقیوًداإستونیافرضتالعقوبات.
السلععلىالحظرسیؤثركماالحراري.التصویرأجھزةأوطیاربدونالطائراتمثلالعسكریةالعملیاتفياستخدامھایمكنالتياالستراتیجیة

یورو.750عنتكلفتھاتزیدالتياألشیاءمنوغیرھاواإللكترونیاتواألحذیةالحقائبمثلالفاخرة

كالینینجرادمنطقةإلىأراضیھاعبرالبضائعبعضعبورعلىلیتوانیاحظرمنباالنتقامھددتأنبعدبروكسلفيمخاوفروسیاأثارت
عبراألوروبياالتحادعقوباتبموجبالبضائعنقلفیلنیوسحظرتالماضياألسبوعخاللرویترز.بحسبالبلطیق،بحرعلىالروسیة

باالتحادالخارجیةالسیاسةرئیسبوریللجوزیبووفقااألوروبي.االتحادعقوباتإلىإشارةفيكالینینغرادوإلىمناللیتوانیةاألراضي
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https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-20
https://hromadske.ua/posts/u-melitopoli-90-pracivnikiv-shkil-vidmovilisya-vid-spivpraci-z-okupantami-mer
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كانإذامماسیتحققفإنھباالنتقامروسیاتھدیداالعتبارفياألخذمعذلك،ومعاالتحاد،عقوباتنظامتطبقببساطةكانتلیتوانیافإناألوروبي
ماركوسموسكوفياألوروبياالتحادسفیرالثالثاءالیومالروسیةالخارجیةوزارةوستستدعيھذابالخظر.الخاصةالقواعدجمیعاتباعسیتم

إیدیرر بسبب حظر لیتوانیا لعبور البضائع.

التشریعاتامتثالاثباتناحیةمنمھمالقانوناعتمادإنالنفایات".إدارة"بشأنd-1-2207№قانونمشروعاألوكرانيالبرلماناعتمدبیئة.
النفایاتإدارةنظاموتجھیزالنفایاتإلدارةاألوروبيالھرميالتسلسلبإدخالالقانونمشروعوسیسمحاألوروبي.االتحادبتشریعاتاألوكرانیة

البنیةلبناءالظروفوخلقاألوروبیةالمعاییرإلىمنھاتبقىماورفعالقدیمةالنفایاتمدافنوإغالقوالمحلیةواإلقلیمیةالوطنیةالمستویاتعلى
التحتیة الحدیثة إلعادة تدویر النفایات في أوكرانیا وفًقا للقواعد األوروبیة والحدود المفتوحة للمستثمرین وغیرھا.

بشأناألوروبياالتحاداستراتیجیةلتطویرمبادرة)وھيEBP(األوروبیةBlockchainشراكةفيمراقًباأوكرانیاأصبحتالمالیة.الشؤون
المسؤولونكانوالتيالكاملةالعضویةنحوخطوةالمراقبصفةتعتبرالعامة.للخدماتالصلةذاتالتحتیةالبنیةوبناءالمشفرةالعمالت

األوكران وأعضاء مجتمع العمالت المشفرة یدعون ویعملون من أجلھا.

الدفاعقواتفينفسھجندالذيلزوجھاوداًعاأوكرانیاغربفياإلعالناتمؤلفةلینیوكأولھاقالتالشاملةالحرببدایةبعدالحرب.منقصص
اقرأودیمقراطیة.حرةدولةأوكرانیاعلىللحفاظذلكتفعلإنھااإللكترونیة.الجبھةعلىوالقتالمموھةشبكاتلنسجالتطوعفيوبدأتالمحلیة

.القصةعن سبب اعتقاد أولھا بأن الحریة مھمة مثل التنفس في ھذه
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الحیاة بعد معسكرات التصفیة الروسیة".
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لقي مصرعھ أثناء قتالھ مع الروس رمزاً لخسائر الحرب الفادحة في المجتمع.
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كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

PLASTإدعم- Berlinأوكرانیا.إلىاألولیةواإلسعافاتالطبیةالظھرحقائبوتعبئةلشراءالتبرعاتجمعفيالكشافة)(منظمة
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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