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الغزو الروسي ألوكرانيا
 29أبريل  2022اعتبارًا من  30 ،8:00أبريل .2022

الوضع العملي
تنشط القوات الروسية في قصف املواقع األوكرانية أثناء قيامها بهجوم في شرق أوكرانيا .تستمر عمليات الهجوم البري
بشكل محدود بعد التحضير املكثف األولي باملدفعية والغارات الجوية.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
أفادت دائرة حرس الحدود األوكرانية وهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن الجيش الروسي قصف
األراضي الحدودية األوكرانية في منطقة سومي .واستخدموا قذائف الهاون واملروحيات املسلحة بصواريخ غير موجهة.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
تحاول القوات الروسية الحصول على موط mقدم في مواقع بالقرب من خاركيف .تواصل القوات املسلحة ألوكرانيا
دفاعها النشط .حرر الجيش األوكراني قرية روسكا لوزوفا  ،وهي نقطة استراتيجية مهمة على طريق خاركيف -
بيلغورود السريع .من هذه القرية قصفت القوات الروسية البنى التحتية السكنية واملدنية في خاركيف.
استمرت األعمال العدائية بالقرب من إيزيوم .أفادت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية أن القوات الروسية
تجلب معابر إضافية عبر نهر سيفرسكي دونيتس لتعزيز قواتها في هذا االتجاه.
يستمر قصف خاركيف .في  29نيسان أفاد رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف  ،عن مقتل
 5مدنيني وإصابة  11آخرين في املنطقة خالل الـ 24ساعة املاضية .وخالل النهار  ،قتل شخص واحد في املنطقة ،
بحسب اإلدارة العسكرية اإلقليمية في خاركيف  ،وأصيب  5آخرون.
في منطقة لوهانسك  ،تحاول القوات الروسية بسط سيطرتها على روبيجني و بوباسنا وتستعد لشن هجوم على
سيفيرودونيتسك .وفًقا لرئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،سيرهي هايداي  ،ال يزال قصف املناطق
املأهولة بالسكان الواقعة على مقربة من خط الجبهة مستمًرا .ومن بني املتضررين موظفان من خدمة طوارئ الدولة
أصيبوا.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
على أراضي منطقة دونيتسك  ،يستمر هجوم القوات الروسية في اتجاه كوراخوف )إلى الجنوب( وليمان )إلى الشمال(.
فجّر الجيش األوكراني بشكل استباقي جسًرا للسكك الحديدية فوق نهر سيفرسكي دونيتس في قسم ليمان-
رايهورودوك من أجل تعقيد ظروف الهجوم الروسي.
استمرت الضربات الجوية على ماريوبول .سجلت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية تحركا للوحدات
الروسية من تلك املدينة إلى أقسام أخرى من الجبهة.
وفًقا لإلدارة العسكرية اإلقليمية في دونيتسك ُ ،قتل مدنيان على األقل وأصيب  4في املنطقة خالل  29أبريل.
كشف إيفان أريفييف  ،ممثل اإلدارة العسكرية اإلقليمية في زابوروجييه  ،أن الروس يحاولون التقدم والتوغل في عمق
منطقة زابوروجييه .وفًقا لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية  ،يستمر القصف املدفعي للمواقع األوكرانية بال
هوادة.
اتجاه دنيبرو:
قصفت القوات الروسية مناطق مأهولة بالسكان على حدود منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك في اتجاه كريفي ريه مع
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الوضع اإلنساني
سجل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  6134ضحية مدنية في أوكرانيا حتى  28أبريل 2022
ال ُقتلوا  ،و 398
ال ) 219طف ً
) 2899قتيل و  3235جريحًا( .أفاد املدعون العامون لألحداث أن أكثر من  617طف ً
جريحًا( عانوا نتيجة الغزو الواسع النطاق من قبل االتحاد الروسي.
سجل معهد اإلعالم  243جريمة ارتكبها الجيش الروسي ضد صحفيني في أوكرانيا .ومن املعروف أن  7صحفيني قتلوا
وفقد  15و  14قتلوا في القتال .ومن بني ضحايا الحرب األخيرة فيرا هيريتش  ،الصحفية واملنتجة في املكتب
األوكراني لراديو ليبرتي  ،التي ُقتلت في غارة روسية في كييف مساء يوم  28أبريل  /نيسان.
بدأ مكتب املدعي العام التحقيق في اختطاف الجيش الروسي ملتطوعني بريطانيني في منطقة زابوريزهزهيا.
تحدث رئيس قسم التحقيق في الشرطة الوطنية في منطقة خاركيف  ،سيرهي بولفينوف  ،عن الجرائم التي ارتكبها
الجيش الروسي في األراضي املحتلة مؤقتًا في املنطقة .من بني أمور أخرى  ،أبلغ عن التعذيب الوحشي وإطالق النار
على مسعف أوكراني شارك سابًقا في عملية مكافحة اإلرهاب.
وبحسب الرئيس فولوديمير زيلينسكي  ،اكتشف عناصر إنفاذ القانون مقبرة جماعية أخرى للمدنيني في إقليم منطقة
كييف  ،التي كانت تحت االحتالل الروسي في مارس.
أفاد مستشار عمدة ماريوبول بترو أندريوشينكو بزيادة إجراءات الترشيح في املناطق املحتلة مؤقتًا من املدينة .يعيش
معظم الذكور من ضواحي ماريوبول في معسكرات التنقية منذ أكثر من أسبوع.
أفادت الخدمة الصحفية لفوج آزوف أن أكثر من  500جريح وطبيب حوصروا تحت أنقاض مستشفى ميداني في
ماريوبول بسبب الغارات الجوية على مصنع آزوفستالُ .قتل جندي وأصيب مئات الجرحى برضوض .أعلن قائد اللواء
 36مشاة البحرية كارثة إنسانية في مخاب mآزوفستال.
عاد رافائيل غروسي  ،املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،من أوكرانيا وتحدث عن الوضع مع املنشآت النووية في
منطقة الحرب .وذكر أن تحليق صاروخ فوق محطة الطاقة النووية بجنوب أوكرانيا تم تسجيله في  16أبريل  /نيسان
يهدد "السالمة البدنية" للمحطة  ،مما قد يؤدي إلى وقوع حادث نووي.
وأشار وزير الرعاية الصحية فيكتور لياشكو إلى أنه نتيجة لألعمال العدائية على أراضي أوكرانيا  ،تم تدمير 39
مؤسسة طبية بالكامل وتضرر  369مؤسسة.
أبلغ أمني املظالم ليودميال دينيسوفا عن  700حالة من حاالت التبرع بالدم القسري بني طالب الجامعات في األراضي
املحتلة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك لنقلها إلى الجيش الروسي الجريح.
الوضع االقتصادي
نقل أكبر بنك في أوكرانيا من حيث حجم األصول ،بريفات بنك  ،مركز البيانات الخاص به إلى االتحاد األوروبي  ،خوًفا
من خطر التدمير املادي ملراكز بيانات البنك في كييف ودنيبرو.
أعلنت وزارة املالية األوكرانية أن أوكرانيا تلقت منحة تمويل بمبلغ  88.5مليون يورو .تم توفير األموال من الصندوق
االستئماني للمانحني التابع للبنك الدولي في إطار برنامج قرض سياسة التنمية لإلنعاش االقتصادي الثاني ألوكرانيا.
رفض البرملان األوكراني من املبادرة األولية إلعادة الضريبة االنتقائية على الوقود و  ٪20من ضريبة القيمة املضافة.
بدوره  ،رفع مجلس الوزراء هامش التجارة على وقود الديزل والبنزين بنسبة  ٪40ملنع النقص في محطات الوقود.
أعلن رئيس الوزراء دنيس شميهال قرار الحكومة عدم رفع سعر الغاز للمنازل والشركات التي تؤدي وظائف حيوية
لضمان الدفاع عن الدولة.
يستمر البحث عن طرق لتصدير املنتجات األوكرانية في ظل الحصار البحري الروسي .في ميناء كونستانتا الروماني
على البحر األسود في  28أبريل  ،أكملت السفينة  Unity Nتحميل  71000طن من الذرة األوكرانية  -ألول مرة منذ
بداية الحرب.
األحداث السياسية والدبلوماسية
أعلنت النرويج قرارها إغالق حدودها وموانئها أمام الشاحنات والسفن الروسية اعتباًرا من  7مايو  ،لتنضم إلى
عقوبات االتحاد األوروبي بشأن الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا .سيتم استثناء سفن الصيد  ،التي تمثل ما يصل إلى
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ضا  ،لن تنطبق القيود على جزيرة سبيتسبيرغن  ،التي
 60في املائة من حركة املرور الروسية إلى املوان mالنرويجية .أي ً
يتم تنظيم وضعها بموجب معاهدة منفصلة.
سلمت بولندا إلى أوكرانيا أكثر من  200دبابة  T-72وعدة عشرات من مركبات القتال املشاة .في الوقت نفسه  ،أفادت
وزارة الدفاع األمريكية أن القوات الجوية األمريكية تقوم بالفعل بعملية تحميل ذخيرة ملدافع هاوتزر عيار  155ملم والتي
كانت متجهة إلى أوكرانيا .كما وصلت إلى بولندا سفينة إسبانية تحمل شحنة عسكرية متجهة إلى أوكرانيا.
تدرس الحكومة الفيدرالية األملانية توريد مدافع الهاوتزر  Panzerhaubitzen 2000من الجيش األملاني إلى أوكرانيا.
وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس  ،خالل زيارتها إلى الهاي للقاء رئيس املحكمة الجنائية الدولية  ،أن
بريطانيا سترسل خبراء إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب.
صرح السكرتير الصحفي للبيت األبيض  ،جني بساكي  ،أن الرئيس األمريكي أعرب عالنية عن معارضته ملشاركة
فالديمير بوتني في قمة مجموعة العشرين املقبلة  ،التي ستعقد في إندونيسيا في نوفمبر .2022
عادت السفيرة البريطانية في أوكرانيا ميليندا سيمونز إلى كييف .كما استأنفت سفارتا جمهورية أذربيجان وهولندا
عملهما في العاصمة األوكرانية.
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.

