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14.11 

.   42بات ضد ستعلن الواليات المتحدة عقو   ن اء األسلحة، حسبما أفادت به وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلي  ي شر
كة تساعد االتحاد الروسي فن ا وشر

ً
فرد

ي روسيا، وأوقفت وزارة التجارة تصدير المكونات والتكنولوج 
كات الصناعية العسكرية فن يات األمريكية  فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل أكبر شر

ي بعض المعدات العسكرية الروسية. المستخ
 دمة فن

. صوتت    ضده،    14دولة لصالح القرار، وصوت    94اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراًرا بشأن التعويض عن عواقب عدوان االتحاد الروسي
الـ    73وامتنعت   التصويت. والدول  البهاما، وبيالروسيا   14دولة أخرى عن  : جزر  القرار هي ي عارضت 

يا، الت  وإريب  الشمالية،  ، وكوبا، وكوريا  ن ، والصي 
، ونيكاراغوا، وروسيا، وسوريا، وجمهورية إفريقيا الوسىط، وزيمبابوي.   وإثيوبيا، وإيران، ومالي

ن بدء مهمة تدريبية لجنود القوات المسلحة األوكرانية. وتنطوي الخطة أن يتل   ي يوم االثني  ي البداية حوالي  قرر وزراء الخارجية لدول االتحاد األوروبر
ق  فن

ي األخرى.  15 ي ألمانيا وبولندا ودول االتحاد األوروبر
ي التدريب فن

 ألف عسكري أوكرابن
سون انتصاًرا مهًما ألوكرانيا، ويعلن أن الواليات المتحدة لن تتفاوض مع االتحاد الروسي دون مشاركة أوكرانيا.    يعتبر بايدن تحرير خب 
ء    ي

ي أي مفاوضات. ال سر
أن يتخذه "لن نشارك فن الشأن يجب  القرار بهذا  إن  أوكرانيا.  أوكرانيا بدون  بخصوص 

 األوكرانيون أنفسهم". 
قيمته    مبلغ  أول  بريطانيا  الخارجية    5.8تخصص  وزارة  قالت   . ي

األوكرابن الطاقة  دعم  لصندوق  دوالر  مليون 
يطانية إن أوكرانيا ستحصل عىل مزيد من الدعم من بريطانيا العظىم إلبقاء الط ي جميع أنحاء  البر

اقة الكهربائية فن
رت من الهجمات الروسية.  ي تضن

 البالد واستعادة البنية التحتية للطاقة الت 
ن الروس. ستطال هذه العقوبات    ي هيئات العدالة واألمن    23ستفرض كندا عقوبات إضافية عىل المواطني 

عضوا فن
اء معدات   500ية بقيمة  الروسية. باإلضافة إل ذلك، أعلنت كندا تخصيص حزمة مساعدات عسكر  مليون دوالر ألوكرانيا، وستستخدم هذه األموال لشر

 المراقبة واالتصاالت والوقود واألدوية. 

16.11 

ي أقرب وقت ممك 
ن أوكرانيا وروسيا فن ورة التوصل إل الهدنة بي  ي بولندا يؤكد عىل ضن

ي  قال رئيس إدارة الحكومة المجرية إن سقوط الصاروخ فن
ن. وفن

 لمسؤول المجري عىل أن "مسؤولية الحرب تتحملها روسيا وحدها"، وأن المجر تعرب عن تضامنها مع أوكرانيا. الوقت نفسه، شدد ا
" من مختلف التعديالت إل أوكرانيا، وتتوقع أن تحصل Mi-8طائرة هليكوبب  سوفيتية من طراز "  14تخطط الحكومة الكرواتية للموافقة عىل قرار نقل   

ي المقابل. 
 عىل طائرات "بالك هوك" أكبر حداثة من الواليات المتحدة فن

ة لراجمات صواريــــخ    الغيار  و    MARS IIزودت ألمانيا أوكرانيا بالذخب  إزالة األلغام والمركبات وقطع  الدفاعات المضادة للطائرات بدون طيار وأجهزة 
 والسخانات الميدانية. 

ي الوقت الحالي هي تزويد أوكرانيا بالمزيد من  
غ إن األولوية القصوى للحلف فن ن العام للناتو ستولتنبر قال األمي 

 أنظمة الدفاع الجوي. 
ا لنتائج اجتماع "رامشتاين   

ً
"، أعلنت ست دول عىل األقل عن مزيد من المساعدات العسكرية ألوكرانيا. 7وفق

، وال سيما:  ن  أعلن ذلك وزير الدفاع األمريكي لويد أوسي 
ي تشمل، عىل وجه الخصوص، أنظمة الدفاع   287ستقدم السويد حزمة مساعدات بقيمة   

مليون دوالر الت 
 الجوي؛

ن من طراز هوك وصوار  -إسبانيا   ن أخريي   يــــخ لهما؛قاذفتي 
يحة قيمتها  -كندا    مليون دوالر من المساعدات ومعدات ولوازم الشتاء؛ 500شر
ة الخاصة بـ  -ألمانيا    ؛  MLRSالوسائل المضادة للطائرات والمدفعية والذخب 
 ملم؛ 155قذائف مدفعية عيار  -اليونان  
 صب  المدى. مدفعية إضافية وأسلحة مضادة للدبابات، وكذلك وسائل دفاع جوي ق -بولندا  
  . ي لمان التشيكي عىل قرار يصف الحكومة الروسية الحالية بالنظام اإلرهابر ي البر

 وافق مجلس النواب فن

17.11 

ى الليتوانيون سفينة بدون طيار ألوكرانيا مقابل     "  250اشب 
ً
" )التالعب بالكلمات: معتن هذه العبارة  PEACE ДЕЦألف دوالر، واختاروا لها اسًما الئقا

 القاسية بالروسية هو "أنت ميت".  
ي سيتم تضمينها مليون    55.6أعلنت فنلندا عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية ألوكرانيا منذ بداية الحرب بمبلغ   

يورو. لم يتم الكشف عن األسلحة الت 
ها بالتحديد.  ي الحزمة، ومت  سيتم توفب 

 فن
لمان السويدي عىل تقديم مساعدة عسكرية ألوكرانيا بمبلغ قياسي قيمته   مليارات كرونة سويدية(. تشمل حزمة   3مليون دوالر )أكبر من   287وافق البر

ة، و   مدرعات، ومعدات شخصية، وال سيما معدات ولوازم الشتاء. المساعدات أنظمة دفاع جوي، وذخب 

18.11 

ي الوقت نفسه أ 
ي وسعه للتوسط من أجل إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأوضح الفاتيكان فن

نه يقدر أي أكد الفاتيكان مرة أخرى استعداده لبذل كل ما فن
ي إلطالق النار ومفاوضات حقيقية. 

 فرصة يمكن أن تؤدي إل وقف حقيق 
ي عام    18أوكرانيا حوالي    ستتلق   

ي فن ي شميهال إن  2023مليار يورو من المساعدات المالية الكلية من االتحاد األوروبر
  2.5. وقال رئيس الوزراء األوكرابن

 مليار يورو من المساعدات ستصل إل البالد بالفعل األسبوع المقبل. 

19.11 

ي زيارة   
ي سوناك إل كييف فن

ي وصل رئيس وزراء بريطانيا العظىم ريشر
يطابن غب  معلنة. ووعد رئيس الوزراء البر

ي بـ  
ا للطائرات ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار، كما أعلن عن نيته   125بتعزيز الدفاع الجوي األوكرابن

ً
مدفًعا مضاد

ي للمساعدات اإلنسانية ألوكرانيا.  16تقديم 
ليتن  مليون جنيه إسب 

سل إستونيا    ي و  27سب  ا إرسال    13حافلة خاصة بالنقل الحضن
ً
مولدا كهربائيا إل أوكرانيا. ومن المقرر أيض

ي إسعاف. 
 سيارب 

وكرانيا ثالثة  قال وزير الدفاع أوليكشي ريزنيكوف إن السويد تقدم ألوكرانيا أكبر حزمة دعم أمنية. تبلغ قيمة حزمة المساعدات التاسعة من ستوكهولم أل 
ة ومعدات لجنودنا". مليارات كرونة سويدية. "هذا أكبر من الحزم الثمانية   السابقة مجتمعة. وهي تشمل أنظمة دفاع جوي ومركبات وذخب 
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19.11 

ة من   ي الفتر
 
  2022/ 7/11خسائر الجيش الروسي ف

 13/11/2022ولغاية 

 4200  من األفراد 
 62  دبابة 
 94  مركبة قتالية مدرعة 
 
ً
/ مدفعا راجمات الصواريــــخ     48/2 
 3  وسائل الدفاع الجوي 
/ طائرة مروحيات     0/1 
 33  الطائرة بدون طيار 
 100  سيارة وخزانة الوقود 
 1  وحدات معدات خاصة 

ي مناطق معينة، بينما  
يركز الجيش الروسي جهوده عىل كبح عمليات قوات الدفاع فن

ي مناطق باخموت وأفديفكا ونوفوبافليفكا، 
ي الوقت نفسه بعمليات هجومية فن

يقوم فن
ي وي

ي انتهاك للقانون اإلنسابن
ن فن واصل قصف البنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيي 

ن الحرب وأعرافها. عىل وجه الخصوص، شهدت أوكرانيا هذا األسبوع   الدولي وقواني 
منذ   ي 

صاروخن هجوم  دعم    24أكبر  بيالروسيا  جمهورية  تواصل  شباط.   / اير  فبر
 ىل أوكرانيا. العدوان المسلح الذي يشنه االتحاد الروسي ع

 11/14/2022 
، حررت القوات المسلحة األوكرانية    14بحلول    ي

ين الثابن ي احتلها االتحاد الروسي بعد  52.5نوفمبر / تشر
ي أوكرانيا الت 

اير /    24٪ من أراضن فبر
 شباط. 

 15/15/2022 
سون بعمق    ي مقاطعة خب 

اجع قوات االحتالل الروسية فن ، وذلك من أجل حماية نفسها كم من الخطوط عىل    20-15تب  الضفة اليشى لنهر دنيبر
 عىل لوجستيات العدو، حسبما قالت 

ً
ي إقليم الجنوب تسيطر ناريا

 من قصف القوات المسلحة األوكرانية؛ لكن القوات األوكرانية المتمركزة فن
ي جنوب أوكرانيا ناتاليا هومينيوك. 

ي لقوات الدفاع فن
 رئيسة المكتب الصحقن

ي حوالي الس  
ي المجموع،    15بعد ظهر يوم    2:30اعة  فن

. فن
ً
 وبحرا

ً
ي أوكرانيا بصواريــــخ كروز تطلق جوا

، قصف الروس أراضن ي
ين الثابن نوفمبر / تشر

ي أوكرانيا. أسقطت قوات الدفاع الجوي األوكرانية  96أطلق الروس 
ا. كان الهدف هو البنية التحتية للطاقة فن

ً
طائرات   10صاروخا و  73صاروخ

ي  بدون طيار انتح 
ي فن
ي من نقص كاربر

 ألنها ارية. عىل الرغم من الفعالية العالية لصد الهجمات، ال تزال أوكرانيا تعابن
ً
معدات الدفاع الجوي، نظرا
ة المساحة. وقال المتحدث باسم القوات الجوية األوكرانية يوري إغنات: "لهذا السبب نغىطي مناطق معينة، ونتحرك ونناور باستمر   ار". دولة كبب 

ي بمساعدة أنظمة  من    
ن مستوى الدفاع الجوي األوكرابن ي  NASAMSالممكن تحسي 

ي الخدمة فن
ي تكون فن

دولة. وأضاف يوري إغنات:    12، الت 
ي الحصول عىل أنظمة باتريوت". 

 "سيكون مناسبا لو استطاعت هذه الدول تزويدنا بهذه االنظمة. كما نأمل فن
 11/16/2022 
.  15مستوطنة خالل  200قوات المسلحة األوكرانية حررت حوالي أفادت وزارة الدفاع األوكرانية أن ال  ي

ين الثابن  يوًما من شهر نوفمبر / تشر
خاركيف   ي 

بمقاطعت  القول  بهذا  أقصد  اتجاهات.  عدة  فن  تدريجيا  الدفاع  قوات  تتقدم  "اآلن  ماليار:  حنا  ي 
األوكرابن الدفاع  وزير  نائبة    وقالت 

 ولوهانسك وأقاليم الجنوب". 
س المعارك     ا لماليار، تتواصل أشر

ً
ي الوقت نفسه أن الروس الذين تراجعوا من خط التماس يواصلون قصف المستوطنات المحررة. وفق

وأكدت فن
ات من الهجمات الروسية كل يوم.  ي مقاطعة دونيتسك، حيث تحدث عدة عشر

 فن
سة ورهيبة، لكن العدو ال يتقدم ولو بمقدار سنتيمب  واحد".   "إن القوات المسلحة األوكرانية تدافع عن الحدود بثقة تامة. نعم، هناك    معارك شر
 11/17/2022 
ي   
اتيجية من طراز    17فن ي أوكرانيا بطائرة اسب 

بت روسيا مرة أخرى أراضن ، ضن ي
ين الثابن صاروخ   18. تم إطالق ما مجموعه    Tu-95msنوفمبر / تشر

وفسك ومنشآت صناعة إنتاج الغاز طائرات تحمل صواريــــخ. كانت أ   9من    KH-101 / Kh-555كروز   وبب  ي مقاطعة دنيبر
هداف العدو مؤسسة فن

ي أوكرانيا. 
 فن
أوليكشي    العامة  األركان  رئيس  لنائب  ا 

ً
وفق ا. 

ً
مؤقت المحتلة  القرم  جزيرة  شبه  من  بالقرب  المنطقة  عىل  األوكرانية  المسلحة  القوات    تسيطر 

ي بالفعل إل ضفة نهر 
ي المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم المحتلة   غروموف، فقد وصل الجيش األوكرابن

و. يتيح هذا فرصة التحكم فن دنيبر
ا. 
ً
 مؤقت

 11/18/2022 
المخابرات   ضه  تفب  حسبما  دونيتسك،  مقاطعة  ي 

فن باخموت  اتجاه  إل  سون  خب  من  المنسحبة  القوات  من  جزًءا  الروسي  االتحاد  ينقل  قد 
يطانية.   البر

بال   الروسي  الجيش  من  وحدات  نهر قامت  من  بالقرب  وكذلك  القرم،  جزيرة  شبه  مع  الحدود  من  بالقرب  جديدة  خنادق  أنظمة  ببناء  فعل 
ي دونيسك ولوهانسك. وبحسب المخابرات، فإن بعض هذه الخطوط الدفاعية تقع عىل بعد 

ن مقاطعت  سكي دونيتس بي  ا من    60سيفب  كيلومب 
 خط الجبهة. 

 19/11/2022 
ي نوفوايدار ُسجلت تحركات بعض وحدات لقوات االحتالل  يتم نقل جزء من الجيش الروسي من م  

سون إل مقاطعة لوهانسك. وفن قاطعة خب 
 الروسية. 

ي تركزت فيها قوات العدو وأسلحته ومعداته. ومن هناك أطلق الروس   
بت القوات المسلحة األوكرانية المنطقة الت  ي شبه جزيرة كينبورن، ضن

فن
و وبوك. النار عىل قاطرات الميناء وصنادل الحبو  ي مصب نهري دنيبر

 ب فن
ة من     ي الفب 

، تم نقل من اتجاه مايورسك إل المستشفيات مدينة هورليفكا   16إل    10وبحسب معلومات تفصيلية، فن ي  /نوفمبر
ين الثابن تشر

، ومعظمهم من الذين تم حشدهم مؤخًرا.   500حوالي   جريــــح من قوات االحتالل الروسي
ي ألحقتها    

ار الت  ية  تم تأكيد األضن ي قرية ميخايليفكا بمنطقة سكادوفسك، حيث بلغت الخسائر البشر
ان بمنطقة تمركز العدو فن  و    40نب 

ً
 70قتيال

ي القرم. 
ا فن
ً
ي المحتلة مؤقت

ي األراضن
. تم نقلهم إل مستشفيات فن

ً
 جريحا

 الحالة العسكرية
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بة صاروخية و   143خالل األسبوع نفذ الروس     بة جوية، ونفذوا أكتر من     86ض   براجم 361ض 
ً
 ات الصواري    خ. قصفا

م  
جو

ه
1
5

 
ن  
ي
ر

ش
/ ت
 
ر

ت
فم
و
ن

ن ي 
ثا
 ال

ي   
ن
، حيث عابن منه جميع مناطق أوكرانيا. بدأ    15ف العالىمي الطاقة  تاريــــخ قطاع  ي 

ن
، نفذت روسيا أكبر هجوم ف / نوفمبر ي 

الثابن ين  تشر
ي جميع أنحاء أوكرانيا. كان م

ن
ي ف

ي وسط وشمال البالد. أسقطت قوات الدفاع الجوي  االنقطاع الطارئ للتيار الكهرباب 
ن
بات ف عظم الضن

ي بحر قزوين والبحر األسود، وكذلك من مقاطعة    136-طائرات بدون طيار من طراز شاهد  10صاروخ كروز و  73
تم إطالقها من منطقت 

 .  روستوف باالتحاد الروسي
ل بسبب قصف الم  50ما يقرب من   

ّ
ي أوكرانيا معط

ن
ن الروس. ٪ من نظام الطاقة ف  حتلي 

. قتل صاروخ روسي    ن  رجال االنقاذ عىل جثة أحد المتوفي 
ي كييف. عبر

ن
سك ف ي منطقة بيشب 

ن
ن ف ن سكنيي  أصابت الصواريــــخ الروسية مبنيي 

ي   
ن
ن كانت المرأة ف ي حي 

ن
ي مقاطعة كييف ف

ن
فن زوجها، وتوفيت    69امرأة من سكان قرية بليسيتسك ف

ُ
ة حيث د من عمرها تزور المقبر

 تلة من شظية صاروخ. بسبب جروح قا
ومنطقة    بولتافا  مقاطعة  ي 

ن
ف ومنطقة كريمنشوك  وجيتومب   ي 

وريفتن وخاركيف  لفيف  ي 
ن
ف الحرجة  التحتية  البنية  مرافق  ب  ضن تم 

ي لفيف. 
ن
ن وفينيتسيا. أصيب شخص واحد ف وفوهراد وخملنيتسكي وفولي  ي مقاطعة كب 

ن
 كروبيفنيتسك ف
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ثا
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ر
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ر

ت
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ي   
ن
ين ا 17ف ق أوكرانيا. أطلقت روسيا ما يصل إل  تشر ي شر

ن
ا عىل البنية التحتية إلنتاج الغاز ف

ً
ا مكثف

ً
، شنت روسيا قصف ي / نوفمبر

  18لثابن
  5و  Kh-101صواريــــخ من طراز    4طائرات بدون طيار. وأسقطت الدفاعات الجوية األوكرانية    5و   Kh-101 / Kh-555صاروخ كروز  

ن م . طائرات دون طيار "شاهد" وصاروخي  ن  وجهي 
ي المدينة. أصيب  

ن
ن ف ن من مرافق البنية التحتية. أصابت الصواريــــخ منطقتي  و، كانت عدة إصابات لمنشأتي  ي دنيبر

ن
قل    23وف

ُ
شخصا، ون

ار بمؤسسة صناعية ومنازل وحافلة كهربائية وشارع مزدحم. يعتقد رئيس الوزراء دينيس شميهال    15 . لحقت أضن منهم إل المستشقن
. أن روسيا تشن هجما  ، وال سيما مصنع "بيفدنماش". اندلع هناك حريق كبب  ي

 ت عىل مرافق إنتاج الغاز األوكرابن
ي وسط   

، وُعِلم عن ثالثة جرخ. تعرضت منشأة لوجستية فن ي
ي مقاطعة أوديسا من جراء هجوم صاروخن

رت منشأة بنية تحتية فن تضن
فذ الهجوم من منطقة البحر األسود،  

ُ
كات المجاورة. ن ي الشر

أوديسا للقصف وأصيب هناك شخص واحد. دمرت موجة االنفجار مبابن
" با ي تم إطالقها أسقطتها قوات الدفاع الجوي. وأطِلقت صواريــــخ من طراز "كاليبر

 ستخدام طائرات تكتيكية: جميع الصواريــــخ الستة الت 
ي مقاطعة خاركيف. أصيب ثالثة عمال.  

 شن المحتلون الروس هجمات صاروخية عىل البنية التحتية الحيوية لمنطقة إيزيوم فن
ة من    ي الفب 
، شنت روسيا    17إل    11فن ي

ين الثابن ي    111بة صاروخية عىل أوكرانيا. حصلت  ضن   148نوفمبر / تشر
نوفمبر /    15منها فن

ي المجموع، منذ  
. فن ي

ين الثابن ، تمكنت القوات األوكرانية من إسقاط   11تشر ي
ين الثابن ا جوًيا.   102نوفمبر / تشر

ً
 هدف

ي   
بات المكثفة فن ، تعرضت المناطق األوكرانية للقصف كل  17و 15باإلضافة إل الضن ي

ين الثابن  يوم خالل األسبوع. نوفمبر / تشر

ى 
خر

ق أ
ط
نا
 م

. كما    لقصف روسي زابوريجيا  ي مقاطعة 
أوريــهيف وغوالي بولي وبولوغيف وفاسيليف فن مناطق  ي 

فن المدنية  التحتية  البنية  تعرضت 
ي المدنية، وال 

رت خطوط الكهرباء والمبابن ي مقاطعة زابوريجيا لهجمات صاروخية. تضن
ي من    تعرضت مدن وقرى فن

سيما مبتن سكتن
ي ليلة  

. قتل هناك شخصان. فن ي
، ومركز ثقافن ن ي فيلنيانسك بمقاطعة    17طابقي 

، استهدف المحتلون بناية سكنية فن ي
ين الثابن نوفمبر / تشر

ي مساء يوم    9زابوريجيا، حيث عبر عىل جثث  
 للبنية التحتية   18قتىل تحت االنقاض. فن

ً
، قصف الروس مرفقا ي

ين الثابن نوفمبر / تشر
تل شخص واحد وتعطل خط أنابيب التدفئة المركزية. 

ُ
ي مدينة زابوريجيا، حيث ق

 الصناعية فن
يف لقصف مستمر.    فونوغريغوريفكا ونيكوبول ومب  وفسك. تتعرض مناطق مارجانيتس وتشب  وبب  يواصل الروس إرهاب مقاطعة دنيبر

ي الزراعي 
ي الشاهقة والخاصة والمؤسسات التجارية والمبابن

رت المبابن ين وخطوط الكهرباء. تضن ن  ة والكلية والسيارات ومحطة الببن
ي المنطقة الصناعية.  

ر مرفق صناعي فن يواصل العدو مهاجمة مدينة خاركيف والمقاطعة. تعرضت المدينة إلصابة ثالثة صواريــــخ. تضن
ي منطقة إيزيوم. وأثناء تصفية العواقب أصيب  

رت معدات صناعة الغاز فن ن العمال ورج   8تضن طة. باإلضافة إل  أشخاص من بي  ال الشر
ي مناطق كوبيانسك )هناك جريحان اثنان( وتشوغويف وخاركيف. 

 ذلك، هاجم الروس بلدات وقرى عىل طول خط المواجهة: فن
ار أو ضحايا.    ي مقاطعة ميكواليف بالمدافع المضادة للطائرات. لم تكن هناك أضن

ي أوتشاكيف وكوتسوروب فن
قصف المحتلون منقطت 

ي مقاطعة ميكواليف، وذلك ألول مرة منذ أكبر من نوف 15خالل يوم  
، لم تكن هناك إصابات فن ي

ين الثابن  أشهر.  4مبر / تشر
والمدفعية    بالدبابات  سون  ومدينة خب  وتشورنوبايفكا  وآنتونيفكا  وتوكاريفكا  مناطق كاتشاريفكا  الروس  سون قصف  مقاطعة خب  ي 

وفن
ي  
، أ  19وراجمات الصواريــــخ. فن ي

ين الثابن ي بيلوزيركا  نوفمبر / تشر
ن فن طلق المحتلون النار عىل محطة المساعدات اإلنسانية أثناء توزيــــع الخبر

سون. وأسفر القصف عن إصابة    أشخاص بجروح.  5بمقاطعة خب 
، ولوحظ ما مجموعه    ي مقاطعة سومي

ان المدفعية عىل مؤسسة حيوية للبنية التحتية فن انفجاًرا عىل أراضيها. نتيجة    19أطلق الروس نب 
ي مساء يوم  القصف

ن بشظايا. فن  مصابي 
ان المدفعية   18، تم نقل ثالثة عمال إل المستشقن ، أطلق المحتلون نب  ي

ين الثابن نوفمبر / تب 
 إصابة.  13عىل حدود منطقة زنوب نوفغورود، حيث تعرضت مشارف إحدى القرى لـ

ي اتجاه فولنوفاخا  
، تتعرضت بلدتا فوغليدار و نوفوكراينكا إلطالق  تتعرض منطقة دونيتسك للقصف عىل طول خط المواجهة بأكمله. فن

رت أفدييفكا   . وقد تضن ن يتي  ار بمنازل خاصة. عىل جانب دونيتسك، يتم تدمب  مناطق آفدييفكا ومارينكا وأوشب  نار، حيث لحقت أضن
ي اتجاه غورليف 

ي الشاهقة ورياض األطفال ومبتن اإلدارة. فن
ار بالمبابن كا، تتعرض مناطق سوليدار  وكوراخيف بشكل كبب  حيث لحقت أضن

رت منازل خاصة.  ها: دمر مبتن مركز األطفال والشباب، وتضن  من غب 
رت بخموت أكبر  وتوريسك وسفيتلودار للقصف. وتضن

 القصف خالل األسبوع
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سون ولجزء كبب  من مقاطعة ميكواليف.   14.11 ي كانت توفر الطاقة للضفة اليمتن بأكملها بمقاطعة خب 
 منشأة الطاقة الت 

ً
 دمر المحتلون تقريبا

15.11 

أو  الطاقة تعمل  مولدات  باستخدام  سون  خب  ي 
فن المحمولة  الهواتف  لمشغىلي  األساسية  المحطات  ل 

 ، وذلك بسبب نقص الكهرباء. Starlinkومحطات 
حيل    ن قاموا بب  ا   11000ذكر الرئيس فولوديمب  زيلينسكي أن المحتلي 

ً
ي إل روسيا، وذلك وفق

طفل أوكرابن
 للبيانات الرسمية فقط. 

16.11 

البيئ  إنشاء  دعا وزير حماية  إل  ن  الدوليي  كاء  الشر يليتس  أوكرانيا روسالن سب  ي 
الطبيعية فن ة والموارد 

أكبر من   الوزير: "لقد سجلنا  للحرب. وقال  نتيجة  البيئية  ار  لتقييم األضن جريمة    2200منصة عالمية 
ي لحقت ببيئتنا تصل بالفعل إل أكبر من  

ار الت  ي دولتنا. قيمة األضن
ار يورو،  ملي   38بيئية روسية عىل أراضن

ر المباشر للمناخ الناتج عن العدوان الروسي هو   وكل يوم جديد من أيام الحرب يزيد هذا المبلغ. والضن
ي أكسيد الكربون يشب إل الغالف الجوي".  33أن ما ال يقل عن 

 مليون طن من ثابن

17.11 

ي   
وع قانون مهم بشأن  6فن ي بشكل عام مشر

لمان األوكرابن ، أيد البر ي
ين الثابن ائب عىل    نوفمبر / تشر دفع ضن

ُ
تسهيل األنشطة التطوعية، حت  ال ت

 . ي
عات لمساعدة الجيش األوكرابن  التبر

كات المسجلة بعد بداية الحرب الشاملة مديراتها نساء، وأنشأت النساء ما يقرب من نصف العدد اإلجمالي للمشاريــــع الخاص  ة. أكبر من ربــع الشر
أسن شر  ي المناطق التالية: عالوة عىل ذلك، فإن أكبر عدد من النساء يب 

 يكات فن
 دونيتسك  
سون    خب 
 لوهانسك  

ي أكبر    17أعلن الرئيس فولوديمب  زيلينسكي أنه بحلول مساء يوم   
، بق  ي

ين الثابن نوفمبر / تشر
ي أوكرانيا،   10من  

ي بدون كهرباء. قد يؤدي التدمب  الواسع النطاق لمنشآت الطاقة فن
ن أوكرابن ماليي 

ي  
ي لعدة أيام   17و  15الذي تسببت فيه روسيا فن

، إل انقطاع التيار الكهرباب  ي
ين الثابن نوفمبر / تشر

ي بعض المناطق لبضع ساعات فقط(. وقال رئيس 
و"التشغيل المؤقت" )أي سيتم تشغيل الطاقة فن

ي معطل نتيجة الهجمات الصاروخية  
الوزراء شميهال إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة األوكرابن

 الحيوية والمدنية. الروسية عىل البنية التحتية 
، من القصف    ي

عانت محطتا الطاقة النووية األوكرانيتان، وهما محطتا خملنيتسكي وريفتن
ي 
ا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقدت محطة خميلنيسكي الوصول إل شبكة الطاقة بالكامل   15المكثف الروسي فن

ً
. وفق ي

ين الثابن نوفمبر / تشر
ْ المحطة. ساعات. أثناء انقطا  9ألكبر من  ، تم إيقاف مفاعىلي ي

 ع التيار الكهرباب 
ي تعرضت 

بات الصاروخية الواسعة النطاق الت    ال تستبعد وزارة االقتصاد احتمال مراجعة توقعات االقتصاد الكىلي حت  نهاية العام بسبب الضن
 لها منشآت الطاقة األوكرانية. 

و لوبينيتس بحجم التعذيب الذي مارسه الغزاة    ي لحقوق اإلنسان دميب 
لمان األوكرابن ُصدم مفوض البر

ي  الروس عىل  
ي تعذيب فن

سون. وبحسب قوله، فقد تم بالفعل اكتشاف غرفت  ي مقاطعة خب 
ن فن المدنيي 

ِتلوا  
ُ
ات األشخاص للتعذيب. هناك أدلة مثبتة عىل أن الضحايا ق سون، حيث تعرض عشر مدينة خب 

ب بانابيب معدنية،   بعد التعذيب. وقال لوبينيتس: " تعرض أشخاص للصدمات الكهربائية و الضن
ء". وكشت عظامهم ي

ا، أي أن الروس صوروا كل سر ر بالكامب 
 ، وكل هذا ُصوِّ

أن    ا 
ً
أيض الفيديو  مقاطع  ظهر 

ُ
ت القشي.  ن  األوكرانيي  األطفال  ي 

لتبتن المفتوح  اإلعالن  ي 
فن الروس  بدأ 

ن الروس رّحلوا أكبر من   ي عام    150المسؤولي 
ُرنا منظمة    2022ألف طفل من دونباس فن

ِّ
ي   ISWوحده. تذك

القشي لألطفال    بأن "برامج التبتن
ا  
ً
فيه وإعادة التأهيل من المرجح أن تشكل األساس لحملة روسية واسعة النطاق لتهجب  السكان، وهذا يشكل انتهاك وترحيلهم تحت ستار الب 

 ." ي
 التفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن هذه الحملة جزء عملية واسع نطاق للتطهب  العرف 

18.11 

ا إلحص 
ً
اء بنوك الطاقة بمعدل  Epicentrاءات سلسلة المراكز التجاريةوفق ة أضعاف، ويتم شر   16" "، زاد الطلب عىل المولدات بمقدار عشر

 .  مرة أكبر
ي مساحة النمسا. 30أكبر من   

ي أوكرانيا ملغومة، حسب تقديرات خدمة الطوارئ الحكومية. من حيث الحجم، فهذا ما يساوي  ضعقن
٪ من أراضن

ي أوكرانيا زاد عشر مرات بعد وقال رئيس خد
ي أراضن

هي كروك: "إن مساحة وحجم التلغيم فن اير / شباط".  24مة الطوارئ الحكومية سب   فبر

20.11 
كة الطاقة الذرية األوكرانية    ي    12ذكرت شر

حالة إصابة محطة زابوريجيا للطاقة النووية صباح األحد. استهدف الروس بالضبط البنية التحتية الت 
ورية لتشغ ي الطاقة كانت ضن

ي محطة زابوريجيا لتلبية احتياجات أوكرانيا، وعطلوا تلك المعدات.  6و 5يل وحدب 
 واستعادة إنتاج الكهرباء فن

  األزمة اإلنسانية 
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