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الغزو الروسي ألوكرانيا
 28أبريل  2022اعتبارًا من  29 ،8:00أبريل .2022
الوضع العملي
طوال اليوم  ،لم تشن القوات الروسية هجمات نشطة على خط املواجهة  ،في محاولة لتعزيز مواقعها وتحسني الوضع التكتيكي.
ومع ذلك  ،استمر قصف املواقع األوكرانية والبنية التحتية املدنية في شرق وجنوب الوالية .تم تسجيل هجمات صاروخية في كييف
ومدن أخرى خارج منطقة القتال.
اتجاهات كييف وزيتومير:
قصفت القوات الروسية مدينة كييف في وقت كان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش في املدينة .أصابت الصواريخ
جسما ومبنى سكنيا في وسط املدينة  ،حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة  ،مما أدى إلى إصابة  10أشخاص بجروح.
كما أصابت الصواريخ البنية التحتية للسكك الحديدية في بلدة فاستيف )منطقة كييف( وهي مركز نقل مهم.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
ال تزال القوات العسكرية الروسية تشكل تهديدًا للمناطق الشمالية من أوكرانيا .على وجه الخصوص  ،أفادت دائرة حرس الحدود
الحكومية أن القوات الروسية قصفت نقطتي تفتيش لحرس الحدود األوكرانيني في منطقة تشيرنيهيف خالل النهار.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
القوات الروسية تواصل قصف أراضي منطقة خاركوف .وفقًا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،قُتل  6أشخاص على األقل
وأصيب  19آخرون في اليوم ونصف اليوم املاضيني.
هناك هجوم للقوات الروسية بالقرب من إيزيوم .حررت القوات املسلحة األوكرانية قرية كوتوزيفكا شرق خاركيف.
في منطقة لوهانسك  ،يستمر القتال من أجل روبيجني .ذكر سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،أن
 4مدنيني قتلوا في املنطقة في  27أبريل  /نيسان ؛ وأصيب  4آخرون.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
تواصل القوات الروسية الضربات الجوية في ماريوبول  ،محاصرة الوحدات األوكرانية في مصنع آزوفستال .وتستمر هجمات
القوات الروسية على طول خط دونيتسك-زابوريزهزهيا في االتجاه الشمالي.
أسفرت الغارة الجوية على نيويورك )منطقة دونيتسك( عن مقتل  3مدنيني وإصابة  3أشخاص .باإلضافة إلى ذلك  ،أصيب شخص
واحد في مارينكا خالل النهار.
وفقًا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجي  ،شن الجيش الروسي هجوًما صاروخيًا على زابوروجي .وبحسب املعلومات األولية
 ،أصيب  3أشخاص وتضرر منزلني بالقطاع الخاص.
بالقرب من ميليتوبول )الجزء املحتل مؤقتًا من منطقة زابوريزهزيا(  ،تم تفجير جسر للسكك الحديدية  ،والذي يستخدمه الجيش
الروسي إليصال األسلحة والوقود من شبه جزيرة القرم املحتلة.
اتجاه دنيبرو:
وفقا لفالنتني ريزنيشنكو  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،كانت هناك ضربة صاروخية في املنطقة في 28
أبريل .أصاب صاروخ روسي منطقة صناعية مهجورة.
االتجاه الجنوبي:
أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية بصد هجوم روسي بالقرب من الحدود اإلدارية ملنطقتي خيرسون وميكواليف.
سعت القوات الروسية لشن هجوم صاروخي على أوديسا .أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في أوديسا  ،ماكسيم مارشينكو
 ،أن قوات الدفاع الجوي األوكرانية اعترضت ثالثة صواريخ.
االتجاه الغربي:
أبلغ رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خميلنيتسكي  ،سرحي هامالي  ،عن هجوم صاروخي على منشأة للبنية التحتية في
منطقة شيبيتيفكا باملنطقة .شيبيتيفكا هو تقاطع سكة حديد مهم.
مواجهة املعلومات
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حذر مركز مكافحة املعلومات املضللة من هجمات قراصنة على الوكاالت الحكومية األوكرانية .يرسل مجرمو اإلنترنت رسائل بعنوان
"مرسوم رئيس أوكرانيا رقم  22/576بشأن إجراءات أمنية غير مسبوقة"  ،يهاجمون أجهزة الكمبيوتر باستخدام البرنامج الضار
ميتير بريتير.
الوضع اإلنساني
منذ بداية الغزو املسلح الشامل من قبل االتحاد الروسي اعتبارًا من  27أبريل  ، 2022سجل مكتب مفوض األمم املتحدة السامي
حا(.
لحقوق اإلنسان  6009ضحية مدنية في أوكرانيا ) 2829قتيال و  3180جري ً
حدث تبادل آخر لألسرى .تم إطالق سراح  33جنديًا أوكرانيًا و  12مدنيًا من األسر الروسية.
في األراضي املحررة  ،ال يزال خطر األلغام حادًا .وصرح رئيس شرطة منطقة كييف  ،أندري نيبيتوف  ،أنه في  28أبريل  ،قُتل
شخص واحد وجرح  3آخرون في املنطقة بسبب انفجار ألغام.
حذرت منظمة الصحة العاملية من أن األزمة اإلنسانية التي تتكشف في أوكرانيا بسبب الحرب كان لها تأثير مأساوي على صحة
ورفاهية السكان .كان هناك اضطراب في تحصني السكان  ،مع زيادة كبيرة في خطر اإلصابة بشلل األطفال املنتشر  ،وتفشي
أمراض الطفولة األخرى وزيادة انتشار كوفيد.19-
أبلغ مجلس مدينة ماريوبول أن سكان املدينة الذين بقوا على أراضيها )حوالي  100ألف شخص( معرضون للخطر بسبب نقص
إمدادات املياه وتوفير الظروف الصحية والصحية العادية .ولهذا السبب  ،قد تنتشر أوبئة قوية من الكوليرا والدوسنتاريا
واإلشريكية القولونية في ماريوبول.
وفقًا ملكتب املدعي اإلقليمي في زابوروجي ،فإن الجيش الروسي يصادر املحاصيل واملعدات الزراعية من املزارعني األوكرانيني
في منطقة زابوروجي ،وينقلهم إلى شبه جزيرة القرم املحتلة مؤقتًا .وفقًا ألمني املظالم لودميال دينيسوفا  ،فإن سرقة الطعام من
األراضي املحتلة مؤقتًا تعد انتهاًكا التفاقية جنيف لعام  1949املتعلقة بحماية األشخاص املدنيني في وقت الحرب وجريمة حرب
بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الوضع االقتصادي
وفقًا لوزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكني  ،فإن الواليات املتحدة تدرس تحويل األموال املجمدة من البنك املركزي لالتحاد
الروسي إلى أوكرانيا .جمد االحتياطي الفيدرالي للواليات املتحدة ما يقرب من  100مليار دوالر من أموال بنك روسيا.
خالل زيارة وزير السياسة الزراعية األوكراني ميكوال سولسكي إلى ليتوانيا  ،تم التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير بعض الحبوب
األوكرانية عبر ميناء كاليبيدا الليتواني.
األحداث السياسية والدبلوماسية
دعم مجلس النواب األمريكي مشروع قانون اإلعارة والتأجير وحماية الديمقراطية في أوكرانيا .كان هناك  417نائبا مؤيدا للوثيقة
و  10ضدها .سيجعل مشروع القانون الجديد من املمكن توفير األسلحة والذخيرة واملعدات العسكرية ألوكرانيا بشكل أسرع.
قدم الرئيس األمريكي جو بايدن طلبًا بقيمة  33مليار دوالر إلى الكونجرس لدعم أوكرانيا .يشمل طلب مطابقة التمويل أكثر من 20
مليار دوالر لألسلحة والذخيرة واملساعدات العسكرية األخرى  ،باإلضافة إلى  8.5مليار دوالر من املساعدات االقتصادية املباشرة
للحكومة و  3مليارات دوالر من املساعدات اإلنسانية والغذائية.
صوت البوندستاغ األملاني لصالح تمرير قرار يدعو الحكومة إلى توسيع وتسريع توفير األسلحة الثقيلة ألوكرانيا .الوثيقة  ،التي
تحمل عنوان "دافعوا عن السالم والحرية في أوروبا  -دعم شامل ألوكرانيا"  ،هي اقتراح مشترك من قبل كتلة املعارضة ائتالف
االتحاد الديمقراطي املسيحي  /االتحاد االجتماعي املسيحي وأحزاب التحالف.
التقى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي باألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش  ،الذي وصل إلى كييف .وناقشوا
املساعدات املالية واإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة ألوكرانيا ومواطنيها  ،فضالً عن أهمية إشراك املنظمة في إعادة إعمار
الدولة بعد الحرب .تم اقتراح إنشاء محكمة دولية خاصة لجرائم الحرب الروسية .دعا فولوديمير زيلينسكي األمم املتحدة إلى بذل
جهود لوقف ترحيل املواطنني األوكرانيني إلى االتحاد الروسي .وفي مؤتمر صحفي عقب الزيارة  ،اعترف غوتيريش بأن عمل
مجلس األمن الدولي "مشلول"  ،مما جعل من املستحيل منع أو إنهاء الحرب.
خالل االجتماع مع األمني العام لألمم املتحدة  ،حث رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال األمم املتحدة على املشاركة بشكل أكبر
في فتح املمرات اإلنسانية من أجل اإلجالء اآلمن للمدنيني من األراضي املحتلة مؤقتًا أو منطقة القتال النشطة  ،وخاصة من
ماريوبول.
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قام رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف بزيارة إلى أوكرانيا .التقى بالرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي .خالل االجتماع ،
شرعوا في إقامة تعاون بشأن إصالح املعدات العسكرية األوكرانية في منشآت اإلنتاج البلغارية .كما ناقش الجانبان التعاون في
مجال الطاقة وتوصال إلى اتفاق بشأن نقل املنتجات الزراعية األوكرانية عبر ميناء فارنا البلغاري على البحر األسود.
تبنت الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا قرارًا تقترح فيه إنشاء محكمة دولية خاصة على وجه السرعة للتحقيق في جرائم العدوان
العسكري الروسي في أوكرانيا .وأشار القرار إلى أن كال من القيادة العسكرية والسياسية الروسية وأولئك الذين ارتكبوا الجرائم
بشكل مباشر يجب أن يحاكموا أمام املحكمة.
أعلنت منظمة األمن والتعاون في أوروبا أنها ستتوقف عما قريب عن عمل بعثة املراقبة الخاصة ألوكرانيا بسبب موقف االتحاد
الروسي  ،مما أدى إلى عدم وجود توافق في اآلراء بشأن تمديد والية البعثة.
أجرى رئيس البرملان األوكراني رسالن ستيفانتشوك محادثات بالفيديو مع رئيس البرملان السويدي أندرياس نورلني .ناقش
الطرفان املساعدة املالية للسويد .وأشار ستيفانتشوك إلى أهمية املساعدات اإلنسانية السويدية ألوكرانيا والنهج الشامل الستقبال
املواطنني األوكرانيني.
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.

