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الغزو الروسي ألوكرانيا
 24مارس  2022اعتبارًا من  25 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
القوات الروسية تقصف مستوطنات في منطقة فاستيف بمنطقة كييف .في مستوطنة كالينوفكا الحضرية  ،أصيب 3
أشخاص بجروح نتيجة القصف .تعرضت قرية ياسنوهورودكا إلطالق نار.
بالقرب من فاسيلكيف  ،أطلق الجيش الروسي النار على قطار اإلجالء كييف  -إيفانو  -فرانكيفسك .وفًقا لـراهآهن
اوکراین
 ،لحقت أضرار بثالث سيارات.
قصف مدفعي ثقيل على أطراف بلدة فيشهورود شمال كييف .نتيجة لقصف مدينة بتريفتسي الجديدة والقديمة ،
تضرر املجمع الفندقي.
وفًقا لـالخدمة املدنية في أوكرانيا لحاالت الطوارئ  ،في  24مارس  ،دمرت الضربات الصاروخية مبنى املدرسة
الثانوية وغرفة املرجل ودار الثقافة في قرية كرداني في منطقة كوروستني )منطقة زيتومير( .لم يقتل أو يصاب أحد.
كما دمرت  5منازل  ،وألحقت أضرارا بـ  13منزال و  7مباني خارجية في قرية راكيفشتشينا ،مقاطعة كوروستني ،
وأصيب شخص واحد.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية في سومي ديمتري تشيفيتسكي أنه في ليلة  24-23مارس  ،أطلقت القوات الروسية
النار على األحياء السكنية في مدينة أوختيركا .كما يستمر القتال حول بلدة تروستيانتس .وفًقا لـاملدنية في أوكرانيا
لحاالت الطوارئ في أوكرانيا  ،أصيب ما ال يقل عن  5أشخاص في منطقة سومي نتيجة الضربات الجوية الروسية ،
وتوفي شخص واحد.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في خاركيف  ،أطلقت القوات الروسية النار على نقطة تفتيش نوفا بوشتا  ،التي كان سكان خاركيف بالقرب منها
يتلقون مساعدات إنسانية .وبحسب املعطيات األولية ُ ،قتل  6مدنيني وأصيب  15آخرون.
قال رئيس اإلدارة العسكرية في خاركيف  ،أوليغ سينيجوبوف  ،إنه في ليلة  24-23مارس  /آذار  ،أطلق الجيش
ضا إنه تم خالل الساعات األربع والعشرين املاضية  ،تسجيل
الروسي صواريخ على وسط مدينة خاركيف .وقال أي ً
 44قذيفة لخاركيف من قذائف مدفعية ودبابات و  140قذيفة من  .MLRSوبحسب رئيس اإلدارة العسكرية  ،تظل
مدينة إيزيوم نقطة حرجة في املنطقة .وفي صباح يوم  24آذار  /مارس أيضا  ،قصفت القوات الروسية بلدة
زولوتشيف  ،وفي اليوم السابق  -بلدة باالكليا.
قال رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،على شاشة التلفزيون إن الجيش الروسي تقدم
إلى مدينتي روبيزني وبوباسنا )منطقة لوهانسك( واستقر هناك  ،لكنه لم يحتلهما بالكامل .وقال غايداي في وقت
الحق إن الجنود الروس فتحوا النار على السكان املحليني في روبجنوي باألسلحة الخفيفة .وبحسب املعلومات األولية
 ،قتل شخص وأصيب آخر .في املجموع ُ ،قتل  5أشخاص وأصيب  8آخرون في سيفيرودونيتسك وروبيزني
وليسيتشانسك خالل اليوم املاضي .تضرر  32قطعة منها  7مبان سكنية و  9منازل خاصة ومدرسة وسينما في
سيفيرودونيتسك.
اتجاهات دونيتسك وزابوريزهيا:
أفاد رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو أن ثالثة أشخاص على األقل قتلوا في قصف روسي
في املنطقة في  24مارس  -في نيويورك ونوفوسيليفكا ونوفوبوكروفسكي ؛ أصيب  6أشخاص وال توجد بيانات
دقيقة عن الضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.
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في صباح يوم  24مارس  ،شوهدت انفجارات وحريق في سفينة إنزال كبيرة لألسطول الروسي "ساراتوف" في
ميناء بيرديانسك  ،والتي احتلها الجيش الروسي مؤقتًا .ربما ال يمكن إصالحه .غادرت سفينتا إنزال كبيرتان
ضا.
)قيصر كونيكوف ونوفوتشركاسك( منطقة امليناء وتضررت أي ً
وقالت اإلدارة العسكرية في زابوريزهجي  ،في إشارة إلى زعيم مجتمع مالينيفكا  ،إن القوات املسلحة قد حررت
قرية مالينيفكا )منطقة زابوريزهزهيا( من الجيش الروسي.
اتجاه دنيبرو:
وفي مساء يوم  24آذار  /مارس  ،أطلقت القوات الروسية صاروخني على إحدى الوحدات العسكرية في أطراف
دنيبرو .وفًقا لـاملدنية في أوكرانيا لحاالت الطوارئ املحلية  ،فقد تضررت املباني املوجودة على أراضي الوحدة .تم
توضيح املعلومات الخاصة بالقتلى والجرحى.
اتجاه الجنوب:
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية في نيكوالييف فيتالي كيم أن القوات األوكرانية دفعت الروس في منطقة نيكوالييف إلى
الحدود مع منطقة خيرسون.
ونتيجة قصف القوات الروسية في يافكني  ،استشهد  3اشخاص واصيب  13بجروح.
مواجهة املعلومات
ذكرت  Energoatomأنه في  24مارس  ،وصلت مجموعة من الصحفيني الروس إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة
النووية التي احتلتها القوات الروسية مؤقتًا لتصوير مواد دعائية حول تشغيل املحطة.
نفت وزارة الخارجية األوكرانية املعلومات الواردة من وسائل اإلعالم الروسية حول االحتجاز املزعوم للمتخصصني
النوويني الروس في إقليم ريفني محطة للطاقة النووية .يشار إلى أن  4مواطنني روس رافقوا شحنة الوقود النووي
ووصلوا إلى املحطة قبل  24فبراير  ،يقيمون اآلن طواعية على األراضي األوكرانية خارج محطة الطاقة النووية.
الحالة االنسانية
بتأريخ  24آذار تم تفعيل  7ممرات إنسانية وإخالء  3343شخصاً من منطقة القتال الفعلي.
ال قتلوا وأصيب أكثر من  172نتيجة للغزو الروسي الواسع النطاق ألوكرانيا.
أفاد مكتب املدعي العام أن  128طف ً
تشير الخدمة الصحفية للمفتشية الحكومية للوائح النووية في أوكرانيا إلى أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية
ال عن التحكم في املواد
ومنطقة الحظر ال تسمحان بالرقابة التنظيمية على حالة السالمة النووية واإلشعاعية  ،فض ً
النووية .يهدد الوضع الحالي حياة وصحة العمال وأسرهم  ،ويخلق ضغوطًا نفسية ومعنوية كبيرة على طاقم
التشغيل.
أفاد مجلس مدينة ماريوبول أن حوالي  15000من سكان ماريوبول قد تم ترحيلهم بشكل غير قانوني وترحيلهم إلى
روسيا .صرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن األوكرانيني الذين تم ترحيلهم قسراً إلى روسيا حُرموا من
الوثائق واالتصاالت  ،ثم حاولوا التعبئة في الجيش.
تتواصل أعمال القمع ضد املدنيني في إقليم خيرسون .أبلغ رجل األعمال والسياسي األوكراني سيرهي خالن عن
اعتقال دميترو أفاناسييف  ،نائب مجلس منطقة السفن ورئيس فصيل التضامن األوروبي  ،في  22مارس.
قالت مفوضة البرملان األوكراني لحقوق اإلنسان لودميال دينيسوفا إن  200000شخص في منطقة دونيتسك ال
يحصلون على مياه الشرب .باإلضافة إلى ذلك  ،تُرك سكان ماريوبول وميكواليف وخاركيف وأختيركا وإيزيوم
وماكاروف وبولوهي وفاسيليفكا وأوريخيف وهوليابيل وتشرنيهيف وتروستيانتس والعديد من املستوطنات األخرى
جزئيًا أو كليًا بدون ماء.
قالت نائبة رئيس الوزراء إلعادة دمج األراضي املحتلة مؤقتًا في أوكرانيا  ،إيرينا فيريشوك  ،إن أول تبادل كامل
ضا في مقابل  11بحاًرا روسيًا مدنيًا تم إنقاذهم من سفينة غارقة بالقرب
ألسرى الحرب في شكل  10إلى  .10أي ً
من أوديسا  ،تمكن  19بحاًرا أوكرانيًا مدنيًا من العودة إلى أوكرانيا من سفينة اإلنقاذ "سافير"  ،الذين تم أسرهم
أثناء محاولتهم أخذ الجيش األوكراني من جزيرة األفعى.
وقال رئيس إدارة الدولة اإلقليمية في تشيرنيهيف  ،فياتشيسالف تشاوس  ،إن ما يصل إلى  200مدني قتلوا في
القصف في تشيرنيهيف.

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

”Civil Organization “Centre for International Security
info@intsecurity.org

www.intsecurity.org

وبحسب اإلدارة العسكرية في كييف  ،لقي  75مدنيا  ،بينهم  4أطفال  ،مصرعهم في العاصمة منذ  24فبراير /
شب ا ط .
أفاد رئيس اإلدارة العسكرية نيكوالييف أنه منذ بداية الغزو الروسي ملنطقة نيكوالييف  ،تضرر  1299هدًفا مدنيًا
جزئيًا أو كليًا .ومن بني هذه املؤسسات  964 ،منشأة سكنية  ،و  24مؤسسة طبية وثقافية  ،و  30مؤسسة تعليمية.
وفًقا ملعهد اإلعالم الجماهيري األوكراني  ،حتى  24مارس  ،تم تسجيل  148جريمة ضد الصحفيني ووسائل اإلعالم
 ،والتي تعتبر روسيا مسؤولة عنها  ،في أوكرانياُ .قتل  5صحفيني أثناء أداء واجبهم  ،وأصيب  ، 7وُفقد صحفي
واحد.
وفًقا لوزير الصحة فيكتور لياشكو  ،تضرر  246مرفًقا صحيًا خالل شهر من األعمال العدائية النشطة في أوكرانيا ،
تم تدمير  13منها دون إمكانية ترميمها.
تشير اليونيسف إلى أنه خالل شهر الحرب  ،أصبح  4.3مليون طفل  -أكثر من نصف أطفال أوكرانيا البالغ عددهم
 7.5مليون طفل  -الجئني.
الوضع االقتصادي
أصدر البرملان األوكراني قانونًا بشأن اإلعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة املضافة على واردات السلع التي
تستوردها الشركات.
خالل األحكام العرفية  ،قام البرملان األوكراني بتبسيط وصول املزارعني األوكرانيني إلى تأجير قطع األراضي ،
وكذلك تحرير بعض أشكال العالقات بني املنتجني الزراعيني والدولة.
في أوكرانيا  ،دخل قانون تنظيم عالقات العمل في األحكام العرفية حيز التنفيذ في  24مارس.
األحداث السياسية والدبلوماسية
خالل قمة الناتو الطارئة  ،دعا الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي األعضاء إلى طلب املساعدة العسكرية .وفي
بيان أعقب القمة  ،دعا رؤساء دول وحكومات الناتو روسيا إلى إنهاء الحرب على الفور وسحب جميع قواتها من
أوكرانيا  ،ووافقوا على تقديم املزيد من الدعم ألوكرانيا في املجاالت العسكرية واالقتصادية واإلنسانية.
في  24مارس  ،ألقى رئيس أوكرانيا كلمة أمام قادة دول مجموعة السبع .وطالبهم بتشديد العقوبات املالية على
روسيا .شدد على فكرة إنشاء نظام فعال للضمانات األمنية ألوكرانيا واملنطقة ؛ دعا دول مجموعة السبع للمشاركة
في مشروع إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب .وفي بيان مشترك عقب االجتماع  ،ندد قادة دول مجموعة السبع
بالعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا  ،وأعلنوا استعدادهم لتشديد العقوبات على روسيا.
خاطب فولوديمير زيلينسكي املجلس األوروبي .ووصف النتائج املدمرة للغزو الروسي  ،وشكر االتحاد األوروبي على
دعمه ودعا إلى التعجيل بمعالجة التكامل األوروبي ألوكرانيا.
التقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي برؤساء برملانات التفيا وليتوانيا وإستونيا الذين وصلوا إلى كييف .وشكر
هذه الدول على دعمها النشط  ،وأبلغ عن عواقب الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا  ،وشدد على أهمية زيادة تشديد
العقوبات ضد روسيا.
ضا خطابًا بالفيديو للسياسيني وشعب السويد .وشكر الرئيس على الدعم )قرار السويد
ألقى فولوديمير زيلينسكي أي ً
التاريخي بتزويد أوكرانيا باألسلحة الالزمة واالنضمام إلى العقوبات( .وطالب رئيس الدولة الحكومة السويدية
بالتخلي عن النفط الروسي  ،وإغالق املوان šأمام السفن الروسية  ،ودعا السويد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا
بعد الحرب.
كجزء من الدورة االستثنائية االستثنائية الحادية عشرة للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن أوكرانيا  ،تم اعتماد قرار
يدين انتهاك روسيا للقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان في أوكرانيا .أيدت الوثيقة  140دولة 5 .دول فقط
صوتت ضدها :روسيا  ،كوريا الشمالية  ،بيالروسيا  ،سوريا  ،إريتريا .من خالل دعم هذه الوثيقة  ،أعادت الدول
األعضاء في األمم املتحدة التأكيد على مسؤولية روسيا الوحيدة عن العواقب اإلنسانية للعدوان على أوكرانيا.
فرضت الواليات املتحدة حزمة جديدة من العقوبات على الشركات العاملة في صناعة الدفاع الروسية  ،واملدير
التنفيذي لسبيربنك ومجلس الدوما في االتحاد الروسي.
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فرضت اململكة املتحدة عقوبات جديدة على عدد من البنوك الروسية )غازبرومبنك و البنك الزراعي الروسي و ألفا بنك
و أس أم بي بنك( وشركات السكك الحديدية الروسية و سوفکامفلوت و روس هايدرو وشركات الدفاع .وتشمل
ضا أكبر شركة تعدين للماس في العالم آلروسا ووزارة الدفاع في بيالروسيا ومصنع مينسك للجرارات.
القائمة أي ً
فرضت كندا عقوبات على  160عضوًا في مجلس االتحاد  ،وبدأت عملية لتقييد صادرات بعض السلع والخدمات
الحساسة إلى روسيا.
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.

