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الغزو الروسي ألوكرانيا
 15أبريل  2022اعتبارًا من  16 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تحاول القوات الروسية شن هجوم في اتجاهات معينة في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف وتشن ضربات
صاروخية على األراضي األوكرانية.
اتجاهات كييف وزيتومير:
في ليلة  15-14نيسان قصفت القوات الروسية أراض في منطقة كييف .أبلغ أولكسندر بافليوك  ،رئيس اإلدارة
العسكرية اإلقليمية في كييف  ،عن  3ضربات صاروخية .وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في كييف  ،وقعت
االنفجارات في مجتمع فاسيلكيف .وفًقا للمعلومات األولية  ،عمل نظام دفاع جوي .كما تضرر مصنع فيزار لبناء
اآلالت في فيشنيف  ،والذي ينتج صواريخ نيبتون املضادة للسفن.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
أفادت دائرة حرس الحدود األوكرانية أن القوات الروسية أطلقت قذائف الهاون  3مرات على املنطقة املتاخمة لحدود
الدولة األوكرانية بالقرب من قرية سينكيفكا )منطقة تشيرنيهيف(.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تواصل القوات الروسية االستعداد لهجوم من منطقة إيزيوم .وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية ،
يتركز هنا ما يصل إلى  22مجموعة تكتيكية كتيبة من القوات املسلحة الروسية.
في الوقت نفسه  ،يستمر قصف خاركيف .أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،أوليه سينيهوبوف ،
بقصف أحد األحياء السكنية في املدينة .أبلغ مكتب املدعي العام في خاركيف أنه نتيجة للقصف ُ ،قتل  10أشخاص
صا.
)من بينهم طفل يبلغ من العمر  7أشهر( وأصيب  35شخ ً
تؤكد زيارة أوليه سينيهوبوف  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،إلى مجتمع روهان معلومات حول
تحرير املستوطنة من القوات الروسية.
في منطقة لوهانسك  ،كثفت القوات الروسية قصفها ملواقع القوات املسلحة األوكرانية بالقرب من بوباسنا وروبيجني ،
حيث تتواصل املعارك املوضعية.
وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،قصفت القوات الروسية املنازل والبنية
التحتية في منطقة لوهانسك  24مرة خالل  14أبريل ُ -قتل شخصان وأصيب اثنان آخران .وأشار هايداي إلى
استمرار قصف كريمينا .قتل شخص واحد وجرح خمسة .في ليسيتشانسك  ،تعرض الزوجان من املتطوعني إلطالق
النار )ُقتل شخص واحد وجُرح واحد( .في سيفيرودونيتسك  ،تضررت البنية التحتية للمدينة  -تضرر خط أنابيب
املياه وقطارين للمواد الغذائية.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تواصل املجموعة البحرية الروسية حصارها مليناء ماريوبول وقصفها باتجاه الساحل .أفاد املتحدث باسم وزارة
الدفاع  ،أولكسندر موتوزيانيك  ،أن القوات الروسية قصفت ماريوبول ألول مرة باستخدام قاذفات بعيدة املدى من
طراز .Tu-22M3
شنت القوات الروسية هجومًا بالقرب من مارينكا في منطقة دونيتسك  ،وتقوم بقصف مواقع للقوات املسلحة
األوكرانية بالقرب من توريتسك .وتستعد القوات لتكثيف العمليات القتالية قرب أفدييفكا حيث أصيب شخصان نتيجة
القصف.
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أفاد إيفان أريفييف  ،ممثل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوريجيه  ،أن بلدة فاسيليفكا تعرضت للقصف باملدفعية ،
وتضررت عدة منازل في وسط املدينة والقطاع الخاص  ،ومخزنًا ومستودًعا في محطة تافريسك للسكك الحديدية.
وبحسب املعلومات األولية  ،قتل شخص وأصيب  5بجروح.
اتجاه دنيبرو:
أبلغ عمدة أولكساندريا )منطقة كيروفوهراد( سيرهي كوزمينكو عن هجوم صاروخي على البنية التحتية للمطار.
عمليات اإلنقاذ جارية.
االتجاه الجنوبي:
قصفت القوات الروسية إحدى مقاطعات ميكواليف .تعرض مركز الفرز نوفا بوشتا للتلف .وبحسب فيتالي كيم ،
رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في ميكواليف ُ ،قتل  5أشخاص وأصيب  15نتيجة القصف.
الوضع اإلنساني
صرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لشبكة  CNNبخسائر القوات املسلحة األوكرانية في الصراع .ووفقا له ،
لقي ما بني  2500و  3000جندي أوكراني مصرعهم حتى اآلن وأصيب حوالي .10000
صا إلى
أفادت وزيرة إعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك أنه في  15أبريل  ،وصل  2494شخ ً
زابوريزهزهيا عبر ممرات إنسانية من ماريوبول وبيرديانسك في وسائل النقل الخاصة بهم .كان من املمكن إجالء
صا من بلدات منطقة لوهانسك  ،على الرغم من القصف املستمر.
 370شخ ً
يواصل الجيش الروسي التدخل في إجالء األشخاص إلى األراضي التي تسيطر عليها الحكومة األوكرانية .في 14
أبريل  ،تعرضت حافالت تقل الناس من بوباسنا باتجاه ستاروبيلسك للقصف بالقرب من قرية بوروفا في منطقة إيزيوم
)منطقة خاركيف( .وأشار مكتب املدعي العام في خاركيف إلى أنه وفًقا للبيانات األولية ُ ،قتل  7أشخاص وجُرح .27
أفاد املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه حتى  14أبريل  /نيسان  ،غادر  4،796،245أوكراني
البالد بسبب الحرب .وفي الوقت نفسه  90 ،في املائة من الفارين من الحرب هم من النساء واألطفال.
منذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق اعتباًرا من  14أبريل  ، 2022سجل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة  4633ضحية مدنية في أوكرانيا ) 1،982قتيال و  2651جريحًا( .أصيب أكثر من  553طفال
ال بدرجات متفاوتة من
ال وإصابة أكثر من  355طف ً
في أوكرانيا .أفاد ممثلو نيابة األحداث عن مقتل  198طف ً
الخطورة.
قال مجلس مدينة ماريوبول إن الجيش الروسي بدأ عملية إخراج الجثث التي كانت مدفونة سابًقا في ساحات املباني
السكنية في ماريوبول .وتجدر اإلشارة إلى أنهم يحظرون دفن األشخاص الذين قتلوا على أيديهم  -في كل ساحة يتم
وضع ولي أمرهم  ،الذي ال يسمح ملواطني ماريوبول بتشكيل أرض أقاربهم املتوفني أو معارفهم .من املفترض أن
يقوم الجيش الروسي بهذه الطريقة بتغطية آثار جرائم الحرب التي يرتكبها.
وقال املتحدث باسم جهاز األمن األوكراني  ،أرتيم ديختتيارنكو  ،إنه اعترض محادثة بني جندي روسي أشاد
بالفظائع التي ارتكبها مع أسرى حرب أوكرانيني.
أفاد رئيس شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف أن ضباط إنفاذ القانون قد عثروا بالفعل على أكثر من  900جثة
ملدنيني في املستوطنات املحررة في املنطقة .معظمهم مصابني بطلقات نارية .كما أكد على الحاجة امللحة لخطر
األلغام الذي يؤثر على املدنيني في املنطقة.
يُظهر مركز األقمار الصناعية يونوسات مستوى الدمار الذي لحق باملدن األوكرانية خالل الحرب بناءً على صور من
الفضاء .في منطقة كييف  ،عانت قرية هورينكا أكثر من غيرها  ٪ 77 -من املستوطنات تضررت .عانى ايربني بنسبة
٪71؛ هوستوميل  -بنسبة  ٪58؛ بوتشا  -بنسبة .٪26
وقال أولكسندر أوميليانينكو  ،رئيس قسم شرطة منطقة بوتشا في منطقة كييف  ،إن أكثر من  200منزل قد دمرت
وتضرر أكثر من  600منزل في منطقة ماكاريف بمنطقة كييف.
قال أولكسندر بافليوك  ،رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في كييف  ،إن إزالة األلغام من كامل األراضي التي تم إخالؤها
في منطقة كييف قد تستغرق ما يصل إلى عام.
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قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا  ،أولكسندر كوبراكوف  ،إنه منذ بداية الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا  ،تم
تدمير حوالي  300جسر.
الحظت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( أن حالة األمن الغذائي في جميع أنحاء أوكرانيا آخذة في التدهور٪27 .
من املناطق )حيث تستمر األعمال العدائية أو حيث يوجد أكبر عدد من النازحني داخليا( تواجه مشاكل .في غضون
شهرين  ،سيحدث نقص في الغذاء في  ٪11أخرى من املناطق.
الوضع االقتصادي
وفًقا لرئيس الوزراء دنيس شميهال  ،تطلق الحكومة باالشتراك مع األمم املتحدة برنامجني إضافيني لفائدة النازحني
داخليًا .سيتم دفع هذه األموال من قبل برنامج الغذاء العاملي لألمم املتحدة في غضون  3أشهر.
في أوكرانيا  ،زادت كمية النقد الهريفنيا املتداولة .اعتباًرا من  1أبريل  ،تم تداول  685مليار هريفنيا نقدا  ،وهو ما
يزيد بنسبة  ٪ 9.2عن بداية عام  .2022يفسر البنك الوطني هذه الزيادة من خالل زيادة الطلب على النقد  ،والتي
لوحظت بسبب عدم اليقني في بداية حرب.
صرح القائم بأعمال رئيس رئيس إنيرهواتوم بترو كوتني أن الخسائر املباشرة وغير املباشرة للشركة نتيجة للحرب
الشاملة التي شنتها روسيا تصل إلى  35مليار هريفنيا.
األحداث السياسية والدبلوماسية
ناقش القائد العام للقوات املسلحة األوكرانية فاليري زالوجني عبر الهاتف مع رئيس هيئة األركان املشتركة الجنرال
مارك ميلي القتال على حدود خاركيف-إيزيوم ودونباس  ،والوضع الحرج حول ماريوبول  ،وإطالق الصواريخ في
جميع أنحاء أوكرانيا .وشدد زالوجني على احتياجات القوات املسلحة من التسلح والذخيرة.
أرسل االتحاد الروسي مذكرات دبلوماسية إلى الدول التي تزود أوكرانيا بالسالح  ،يطالب فيها بوقف تسليح البالد ،
ال إن عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له "عواقب ال يمكن التنبؤ بها".
قائ ً
وقع الرئيس البولندي أندريه دودا قانونًا بشأن قرارات خاصة ملواجهة العدوان على أوكرانيا .من بني أمور أخرى ،
تحظر استيراد الفحم من روسيا وبيالروسيا.
يستعد صندوق النقد الدولي وشركاؤه إلعادة إعمار أوكرانيا على نطاق واسع  ،وعلى استعداد لتقديم  1.4مليار
دوالر في شكل تمويل طارئ ملساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات اإلنفاق الفورية.
قال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن مجلس الوزراء توصل إلى اتفاق مع حكومة اليابان لجذب  13مليار ين
كمساعدات.
قدمت مكاتب البريد في بولندا والسويد والدنمارك وفنلندا وأستراليا بالفعل املستندات ذات الصلة إلى االتحاد
البريدي العاملي استجابة لنداءات اوكربوشتا لوقف تسليم املواد من وإلى روسيا وبيالروسيا .كما انضمت التفيا
بوست إلى الحظر البريدي  ،الذي أوقف الحواالت البريدية من وإلى هذه البلدان في مارس.
أعلنت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية أن  6دبلوماسيني روس آخرين غير مرغوب فيهم.
عاد السفير الفرنسي إتيان دي بونسني والسفير اإليطالي بيير فرانشيسكو زازو إلى كييف.
يتم جمع املعلومات الواردة في امللخص من مصادر رسمية  -تقارير سلطات الدولة في أوكرانيا ووكاالت األنباء
األوكرانية والدولية .يتم فحص دقة البيانات بعناية من قبل فريق املشروع وتصحيحها في حالة وجود أخبار كاذبة.

