
www.tdcenter.org info@tdcenter.org 

أسبوعيةإحاطة 
يناير3-ديسمبر 26

Subscribe to our exclusive papers here

2 الدعم الدولي

3 الحالة العسكرية

5 القصف خالل األسبوع

8 األزمة اإلنسانية

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/


www.tdcenter.org

2
7

.1
2

،روسيامع"ةطبيعيعالقات"علىالحفاظإمكانية،بيربوكأنالينا،األلمانيةالخارجيةوزيرةنفت➢

كندرأنيجب":األلمانيةالخارجيةوزيرةوقالت.ألوكرانياالنطاقواسعغزًوانفذتالتي

نرىأننريد،الروسمنالعديدمثل.هذهروسيامعطبيعيةعالقاتإقامةيمكنناالأنهبوضوح

العقوباتدتشديسيواصلالغربأنوأكدت."لجيرانهاتهديًداتشكلالوديمقراطيةمسالمةروسيا

كرانياأو"ألن،"الدوليالقانونوانتهاكاتالوحشيةالعدوانيةالحرب"استمرتطالماروسياضد

."أوروباحريةأيًضاتحمي

أنالماطالقتالمواصلةيمكنهماألوكرانيينأنأوربانفيكتورالمجريالوزراءرئيسيعتقد➢

أنطالماقطفالقتالفيتستمرأنيمكنأوكرانيا":وقال.والمالبالسالحتدعمهمالمتحدةالواليات

كدوأ."السالمفسيحل،السالماألمريكيونأرادإذا.والسالحبالمالتدعمهمالمتحدةالواليات

.سالممحادثاتوتليها،الحربفيضروريالنارإطالقوقفبأنالمجرموقفأوربان
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Seaطرازمنهليكوبتربطائراتاألوكرانيةالمسلحةالقواتبريطانياستزود➢ Kingمنكجزء

وبترالهليكطائراتاستخدامتم.بالفعلالتدريبأوكرانيةأطقممن10أكملوقد-اإلضافيالدعم

Sea Kingفيوكرانياأفياستخدامهاوسيتم،البريطانيةوالبحريةالجويةالقواتقبلمنسابقًا

.واإلنقاذالبحثعمليات

علىذهبأنهذكري ُ.كييفإلىزيارةفيليكورنوسيباستيانالفرنسيةالمسلحةالقواتوزيروصل➢

ألوكرانييناللجنودوتكريًما،فرنساعننيابةالزهورمنإكليللوضع"األبطالجدار"إلىالفور

.ألوكرانيافرنسادعموإلظهار،المعاركفيحتفهملقواالذين
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عسكريةمةهزيإلىطريقهافياآلنتكونروسياأنهابيكروبرتاأللمانياالقتصادوزيريعتقد➢

ناتوالودولأوروبامنأسلحةيتلقىاألوكرانيالجيشألنهذايحدث،لهووفقا.أوكرانيافي

."وبطولةوحكمةواستراتيجيةبمهارة"األسلحةهذهويستخدمالمتحدةوالواليات

صيغة"أساسعلىأوكرانيامعالتفاوضترفضروسياإنالفروفالروسيالخارجيةوزيرقال➢

مستعدةيرغكييفأنالروسيالوزيرأعلن،نفسهالوقتفي.زيلينسكياقترحهاالتي"السالم

.ي زعمكماللحوار

لمساعدةإسترلينيجنيهمليار2.3ستخصصبريطانياأنواالسبينالبريطانيالدفاعوزيرأعلن➢

.2023عامفيأوكرانيا
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للتخلصأدواتمجموعة100وVALLONمعادنكشفجهاز1000منأكثربريطانياسلمت➢

وقالت.ةآمنالمستعادةاألراضيوجعلاأللغامحقولتطهيرفيللمساعدةأوكرانياإلىالقنابلمن

تهقدمالذيالمستمرالدعمإطارفياألخيرةهيهذهالتسليمعملياتإنالبريطانيةالحكومة

.2023عامفيسيستمروالذي2022عامخاللألوكرانيابريطانيا

تزويدمواصلةإلىاألخرىالحلفودولألمانياستولتنبرغينسالناتولحلفالعاماألميندعا➢

هوألوكرانياالعسكريالدعملكن،متناقًضااألمريبدوقد":ستولتنبرغوقال.باألسلحةأوكرانيا

."السالمإلىطريقأسرع

أوكرانياإلىوصلتالطرفيةStarlinkمحطاتمنالثالثةالدفعةإنشميهالالوزراءرئيسقال➢

الوزراءسرئييحددلم.الهامةالمرافقوفي"الصمودنقاط"فيتركيبهاسيتموالتي،بولندامن

.الحزمةهذهمنكجزءأوكرانياستتلقاهاالتيالمحطاتوعدد،وصلتالتيالدفعةحجم

هذهتوفيريتم.الكنديةRoshelطرازمنمدرعةقتاليةمركباتتشيرنيهيففيالحدودحرستسلم➢

منسيارةةمائتسليمتم،ديسمبربدايةبحلول.الدوليينالشركاءمنكمساعدةألوكرانيااآلالت

.األوكرانيينالمدافعينإلىالقبيلهذا
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الإنهوقال،الهجوممنجديدةلموجةتستعدروسياأنستولتنبرغالناتولحلفالعاماألمينيعتقد➢

تشعرلمأوكرانياأندويعتق.الروسياالتحادفيتنفيذهاتمالتيالتعبئةتأثيرشأنمنالتقليليجوز

وأكد.ريفالخفيالروسياالتحادفيجرتالتي"الجزئيةالتعبئة"بـيسمىماعواقببكلبعد

."الفوزعلىسنساعدكم.حدثمهمابجانبكمسنكون":أوكرانيامخاطباًُستولتنبرغ

أقلبشكلحدثالت"ستبدأإسرائيلإن،كوهينإيلي،حديثًاالمعيناإلسرائيليالخارجيةوزيرقال➢

،ألوكرانياةدفاعيأسلحةتوفيرعلىالتعليقورفض.وأوكرانياروسيابينالحربعن"علنيًا

."كبيرةإنسانيةمساعدات"تلقيفيستستمرأوكرانياإنوقال

لحفظلغربيةاالدولمحاوالتأن،المتحدةاألمملدىبولنداسفير،شتشيرسكيكرزيستوفيعتقد➢

لميةالعاالحرببعدتأسسالذيالدوليالنظامأخيًراستنهيالروسياالتحادرئيسوجهماء

الغربعلىبغيينإنهماكرونإيمانويلالفرنسيالرئيسقال،ديسمبربدايةفيأنهي ذكر.الثانية

مفاوضاتعلىبوتينوافقإذاحالفي،أمنيةضماناتإلىروسياحاجةتلبيةكيفيةفيالنظر

.أوكرانيافيالحربإنهاء
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حريقواندلع.الشهرخاللالثانيةللمرةوذلك،جويلهجومهدفاساراتوفبمنطقةإنجلزمدينةفيالروسياالستراتيجيالطيرانمطارأصبح،ديسمبر26ليلةفي➢
طائرةأنالروسيةالدفاعوزارةأعلنت،الصباحفي."السكانإلجالءأسبابتوجدوال،استثنائيةأحداثتحدثلم"بأنهأفادتالمحليةالسلطاتلكن،االنفجاربعد

وجهىعلالمعروفمنأصبحواآلن.الحطاملسقوطعواقبمجردكانتوالحرائقاالنفجاراتوأن،المطارفوقإسقاطهاتمأوكرانيامنأطلقتطياربدونمسلحة
.تتضررلمالروسيةالطائراتأنالوزارةوتؤكد،جنودثالثةوفاةاليقين

.بعدتوقعةمليستالجبهةعلىاألساسيةالتغييراتإنبودانوفكيريلواألوكرانيةالدفاعبوزارةالمخابراترئيسقال،Liga.netاألوكرانيالجريدةمعالمقابلةفي➢
هويهفالتقدمتحاولتزالالالذيالوحيدوالمكان،مسدودطريقفياآلنروسيا.لذلكالموضوعيةاألسبابمنعددهناك":األوكرانيةالمخابراترئيسوقال

نهايةالفعلبإنها،ترونوكما.تقريبًاعليهاالستيالءتمقدباخموتأنباستمرارالروسيقول،أغسطسمنذ.االتجاههذافيمعيننجاحأييحرزوالم.باخموت
."زابوريجياواتجاهباخموتشمالهوقواتهمتركيزفيهيحاولونالذيالوحيدالمكانذلك،إلىإضافة.ديسمبرشهر
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،شخصآالف103منأكثرالروسياالتحادخسائرإجماليبلغ،فبراير24مناعتباراًُ.وليمانباخموتاتجاهيفيمعظمهمجنديًا620اليومخاللروسيافقدت➢
.األوكرانيةالعامةاألركانهيئةحسب

.كاميكازيطياربدونطائرة430وروسيًاصاروًخا420منأكثراألوكرانيالجويالدفاعأسقط،سبتمبرمنذبأنهاألوكرانيالجيشأفاد➢
السابقمنلكن،كلوهانسمقاطعةفيكريمينايامنالقيادةبإجالءقامواالروسإنشيريفاتيسيرياألوكرانيةالمسلحةللقواتالشرقيةالمجموعةباسمالمتحدثقال➢

فيالطرقمعظماءبإبقألوكرانياالمسلحةللقواتتحريرهاوسيسمح،لوهانسكلمقاطعةمهمةاستراتيجيةمدينةكريميناتعتبر.المدينةتحريرعنالحديثألوانه
.وليسيتشانسكسيفيرودونيتسكمثلالمقاطعةفيأخرىكبيرةمدننحوالطريقيفتحأنهكما،الناريةسيطرتهاتحتلوهانسكمقاطعة

،الروسيدفاعالوزيرأني ذكر."فاغنير"خاصةعسكريةشركةعناصرينافسونالذين،"باتريوت"خاصةعسكريةشركةمرتزقةلوحظ،دونيتسكمقاطعةفي➢
."باتريوت"علىيسيطر،شويغوسيرجي
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2 وصاروخا54طإسقامناألوكرانيةالجويالدفاعقواتتمكنت.أوكرانيافيللطاقةالتحتيةالبنيةمنشآتعلىآخرصاروخيًاهجوًماالروسشن،ديسمبر29في➢

.هجوميةمسيرةطائرة11
بإنشاءومتقالروسيةالقواتكانت،أشهرلعدة"أنهالحربدراساتمعهدمنمحللونأفاد.لوهانسكفيالقواتوتركيزالمعداتتكديسالروسيةالقواتتواصل➢

."لهالمخططالحاسمالروسيالهجوملدعموذلك،لوهانسكمنطقةفيميدانيةوتحصيناتكبيرةخنادق
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:األركانهيئةوقالت.العامةاألركانهيئةتقاريرحسب،لوهانسكبمقاطعةكريمينانحوكم2.5منأكثراألوكرانيةالمسلحةالقواتتقدمت،أسبوعغضونفي➢
."المنطقةفيهجومهمجنودنايواصل"
السلطاتهناكإلىجاءت،األوكرانيينالمدافعينمجيءوبعد.المحتلينمنوقريةبلدة8841تحريرمناألوكرانيةالمسلحةالقواتتمكنت،لذلكونتيجة➢

وتوفير،العامةالخدماتواستعادة،اإلنسانيةوالمساعدات،الغازوإمدادات،والمياه،الكهرباءوتوفير،التحتيةالبنيةترميمبأعمالقامتالتياألوكرانية
:للسنةأخرىنتائجقائمةالرئاسيالمكتبنشر،ذلكإلىباإلضافة.تيموشينكوكيريلوالرئاسيالمكتبمديرنائبذكرحسبما،النقديةالمدفوعات

؛اإلصالحقيدنفسهالعدديزالوال،التحتيةالبنيةعناصرمنعنصًرا15.199استعادةتمت➢
؛األسبوعأيامطوالالساعةمدارعلىالمتخصصونويعمل،للطاقةمنشأة297حمايةتنظيميتم➢
.الخرسانةمنومعاقل،األلغاموحقول،واألفرادللمركباتمضادةحواجزت نَشأحيث،بيالروسيامعالحدودعلىمواقعتحصينيتم➢

خسائر الروس خالل الفترة من

04.01.22-26.12.22

7670 أفرادُالجيش

30 دبابات

98 المركباتُالمدرعةُالقتالية

60/8
/  راجماتُالصواريخُ

أنظمةُالمدفعية

3 وسائلُالدفاعُالجوي

1/4 طائرة/ مروحياتُ

138 لطائراتُبدونُطيار

124
معداتُالسياراتُوخزاناتُ

الوقود

4 معداتُخاصة

ال،الخسائرتعويضوالهجوميةالقدرةعلىالحفاظعلىالرئيسيةالجهودتتركز.دونيتسكلمقاطعةاإلداريةالحدودإلىللوصولخططهاعنالروسيةالقواتتتخلىال.أوكرانياعلىالنطاقواسعمسلحعدوانشنالروسيواصل✓
وبالتالي،المدنيينزلومناالحيويةالتحتيةالبنيةعلىالمدفعيةنيرانإطالقعنفضالًُ،وصاروخيةجويةضرباتالروسينفذ،المدنيينوالسكاناألوكرانيةالقيادةعلىالضغطممارسةأجلمن.المحشدينحسابعلىسيما

أياكتشافيتمولم،الحدوديةقالمناطفيالعسكريبوجودهالعدوويحتفظ،كبيرةتغييراتدونالوضعظل،وسلوبوزانسكوسيفرسكوبوليسيافوليناتجاهاتفي.الحربوأعرافوقوانينالدولياإلنسانيالقانونقواعدينتهكون
.معاديةهجوميةمجموعاتتشكيلعلىعالمات

خططولعلىيةالمدنواألعياناألوكرانيةالقواتمواقععلىالناريطلقالوقتنفسوفي،األوكرانيةالدفاعقواتوحداتأعمالكبحعلىجهودهويركز،سابقًامحتلةكانتالتيالخطوطعنالعدويدافع،أخرىاتجاهاتفي✓
.بأكملهالتماس
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بالفعلعليهمالصعبمنيكونربما.فقطقزوينبحرمنصواريخالروسأطلقمرةألول،ديسمبر31في.أوكرانياعلىآخرصاروخيًاهجوًماروسياشنت،الجديدالعامعشية➢

منيتمكنوكرانياألالجيشأنإلىيشيرهذاإنهومينيوكناتالياألوكرانياالجنوبيةالدفاعلقواتالمشتركالصحفيالمركزرئيسةوقالت.األسودالبحرساحلإلىالذخائرتوصيل

.ألوكرانياالشرقيةالمناطقفياللوجستيةالخطوطعلىالناريةالسيطرةممارسة

الوطنيالحرسمن22و،اإلقليميةالدفاعقواتمن15و،األوكرانيةالمسلحةالقواتمنجنديًا82بينهمومن،ديارهمإلىأوكرانيًا140عاد.لألسرىآخركبيرتبادلإجراءأمكن➢

أسرمنشخًصا1596إعادةتمت2022عامفي،المجموعفي.نساء8ورجال132ًُسراحهمأطلقالذيناألشخاصبين.الحدودحرسمن10والبحريةمن11و،األوكراني

132ًُوجنديًا1464تحريرتم،الخصوصوجهعلى.العدو .الروسيةاألسرمنمدنيا

د،األولكانون/ديسمبر31في.الخسائريتكبدونزالواماالروس➢ قريةمحيطفيالعسكريةبالمعداتأضراروإلحاقالعدوأفرادبقتلاألوكرانيةالدفاعقواتمنوحداتقيامأ ك ِّ

.وقتيلجريح500حواليالعدوخسائروبلغت.خيرسونبمقاطعةتشوالكيفكا
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.حديدالتقيدالعدوخسائروعدد،خيرسونبمقاطعةفيدوريفكامنطقةفيالروسالمحتلينمنبأفرادأضراربإلحاقاألوكرانيةالدفاعقواتمنوحداتقامت2023يناير1في➢
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أسفرمما،HIMARSباستخدامدونيتسكبمقاطعةالمحتلةماكيفكافي"الروسيةالوحداتإلحدىمؤقتةانتشارنقطة"أوكرانياقصفت،يناير1ليلةفيأنهالروسيةالدفاعوزارةصرحت➢

دونيسكجمهورية"بـيسمىماميليشيالوحداتالسابقالقائدقالسابقوقتوفي.المعلوماتهذهعلىحاليااألوكرانيةالمسلحةللقواتالعامةاألركانهيئةتعلقال.جنديًا63مقتلعن

ًُوكذلك،ذخيرةمستودعتفجيرتم،الروسيالجيشموقعاستهدفتالتيالضربةبسببإنهغيركين"الشعبية والجرحىالقتلىعددبلغي"و،هناكنشرهاتمالتيالمعداتجميعتقريبا

.تعبيرهحسب"المئات

الجويةالقواعدعلىالهجماتفيأوكرانياتورطتأكيدبودانوفرفض،نفسهالوقتفي.الروسيةاألراضيعلىجديدةضرباتبودانوفاألوكرانيةالمخابراترئيسأعلن:"وأكثرأبعد"➢

قال،سابقوقتفي."سالحأياستخداميمكننالذا،أوكرانياإقليمهيالقرم":أجاب،القرمعلىالضرباتعنس ئلوعندما.الحربنهايةبعدعنهايتحدثبأنوعدلكنه،الروسية

عاممنالثانيالنصففيالسارةاألخبارتوقعيجب،األوكرانيةالمخابراتلرئيسوفقًا.روسيافيالسلطةنقلوسيحدث،ألوكرانياوالنصرالفرحسيجلبالمقبلالعامإنبودانوف

2023.
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77ًُونفذوا،جويةضربة52وصاروخيةضربات6الروسنفذ،ديسمبر/األولكانون2وخالل➢ فضال،الستالصاروخيةالضرباتتلككلوكانت.الصواريخراجماتمنقصفا

"136-شاهد"طرازمنطائرة27عددهاالبالغطياربدونالطائراتجميعاألوكرانيةالدفاعقواتأسقطت،ذلكإلىباإلضافة.المدنيةالتحتيةالبنيةتستهدف،جويةضربة30عن

بمحاوالتغزاةالويقوم.باخموتمنطقةفيهجوميةبعملياتالقيامعلىجهودهويركز،ولوهانسكدونيتسكمقاطعتيعلىكاملةسيطرةيسيطرأنالعدويحاول.العدواستخدمهاالتي

.خيرسوناتجاهمنالمنقولةالوحداتحسابعلىنوفوبافليفكااتجاهفيالقواتوتعزيز،وأفديفكاليماناتجاهاتفيالتكتيكيموقفهملتحسين
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.هجوًماُبصواريخُمضادةُللطائرات577ضربةُجويةُ،ُونفذواُأكثرُمن214ُوُصاروخةضربة144ُخاللُاألسبوعُ،ُشنُالروسُ✓

ديسمبر31هجوم 

ةالبنيالروسهاجم.مكثفبشكلأوكرانياأخرىمرةروسياقصفت،األولكانون/ديسمبر31يومظهربعد

.كروزصاروخ20منأكثرالروسأطلق.أوكرانيامنمختلفةمناطقفيالمدنيةالتحتية

مقاطعةداخلستة:صاروًخا12الجويالدفاعقواتأسقطت.األرضيةالصواريخوأنظمةقزوينبحرمنإطالقهاتم

.خميلنيتسكيمقاطعةفيوواحدجيتوميرمقاطعةفيوخمسةكييف

المستشفىإلىضحية14نقلتم.خطيرةحالةفيمنهمثالثة،شخصا22وأصيب،كييففيمسنرجلتوفي➢

.ومدرسةوملعبوفندقخاصةبمنازلأضرارولحقت.يابانيصحفيبينهممن،

.واحدشخصومات،خميلنيتسكيمقاطعةفيبجروحأشخاصسبعةأصيب،للهجومنتيجة➢

.سكنيمبنى12بـأضرارولحقت،بالكاملسكنيينمبنيينتدميرتم.ميكواليففيأشخاصستةأصيب➢

وامرأتانرجلأصيب.أخرىمباني8حواليوتضرر،جزئيًاخاصينسكنيينمبنيينتدميرتم،زابوريجيافي➢

.(خطيرةحالةفيوهو)2008مواليدمنوطفل(حاملإحداهما)

والمقاطعةخيرسونمدينة 

مؤسسةواستهدفوا،مرة330منأكثرخيرسونبمقاطعةوقرىمدنعلىالنيرانالروسأطلق،األسبوعخالل

.شاهقةومبانيخاصةومنازل،ومخبز،أطفالوروضة،طبيةومؤسسة،والمستودعات،الحيويةالتحتيةالبنية

فيبالمستشفىالوالدةجناحالروسقصف،األولكانون/ديسمبر27في.المدنيينمنوجرحىقتلىهناككان

لدحيث،خيرسون ،(يناير)الثانيكانون1في.قيصريةعمليةإجراءمناألطباءتمكن،الهجومقبل.طفالنو 

تم.روحبجآخروإصابةشخصمقتلعنأسفرما،خيرسونفياإلقليمياألطفالمستشفىمبنىالروسقصف

ىعلالنارإطالقتم.تشورنوبايفكاالمحتلونقصفكما.نافذة700منأكثروتحطمت،إصابات7حواليتسجيل

توصفومسالوطنيالطبيالمركزومبنىأطفالوروضةمرجلوغرفةالرياضيةلأللعابصالة-فقطمدنيةأهداف

من.المدينةسوققصفواحيثخيرسونمقاطعةفيبيريسالفمدينةمركزالروسهاجميناير2في.محلي

حالةفيمنهمثالثة،جرحى5هناككان.مؤقتًاالمحتلةكاخوفكاجانبمندبابةمنالنارأطلقواأنهمالمفترض

.خطيرة

ديسمبر29هجوم 

لتحتيةاالبنيةعلىالعاشرالشاملالصاروخيهجومهالروسياالتحادشن،(ديسمبر)األولكانون29يومصباحفي
راتالطائمنوالبحريةالجويةكروزبصواريخمختلفةاتجاهاتمنالروسياالتحادضرب.األوكرانيةللطاقة
.االستراتيجيةوالسفن
اوبولتافوجيتوميركييفمقاطعاتفيالجويالدفاعنظامعمل.صاروًخا69أصلمن54الجويالدفاعأسقط

.الحيويةتحتيةالالبنيةتضررت،فرانكيفسكوإيفانوخاركيفمقاطعتيفي.وميكواليفوسوميولفيفوأوديسا

الصواريخحطامسقط.المدينةعلىالموجهة16الـالصواريخجميعللطائراتالمضادالدفاعأسقط،كييففوق➢
،دارنيتسكيةمنطقفيأشخاصثالثةأصيب.المدنيةالتحتيةالبنيةتضررتحيث،كييفمنمناطقأربعفي
حطاممنطبيةمنشأةتضررت.كييفمقاطعةفيخاصامنزال21تضرر.عاًما14العمرمنتبلغفتاةبينهممن

.فاستيفمنطقةفيصاروخ
اتراجممنإصاباتأربعتسجيلتم،خاركيفمقاطعةفي.سلوبيدسكيمنطقةضربتم،خاركيففي➢

.الحيويةالتحتيةالبنيةأصيبت.الصواريخ
.كهربائيةفرعيةمحطةإصابةهناككانت،لفيفمقاطعةفي➢
نيسكمبنىعلىالصواريخأحدشظاياسقطت.أوديسامقاطعةفوقصاروًخا21للطائراتالمضادالدفاعأسقط➢

.للطاقةالتحتيةالبنيةمرافقعلىضرباتهناككانت،ذلكومع.أحديصبولم،
.فرانكيفسكإيفانومقاطعةفيالطاقةمنشآتإحدىالروسضرب➢
هناكيبوأص،القلبألمراضاإلقليميالمستوصف-المستشفياتأحدالقصفنتيجةتضرر،خيرسونفي➢

.شخصان

والمقاطعةخاركيفمدينة 

اهاتجفي.األسلحةمنوغيرهاوالهاونوالدباباتبالمدفعيةخاركوفبمقاطعةالحدوديةالمناطقالعدوقصف

،كوبيانسك،فيلشانا،بيرشيليمان،دفوريشنا،تافيلجانكا،نوفوملينسكمناطقالروسقصف،كوبيانسك

فوفتشانسكتتعرضكما.بيرشوترافنيف،تابايفكا،كوتلياريفكا،كيسليفكا،كوريليفكا،أورليانكا،كوتشريفكا

.والمنازلالخارجيةبالمبانيأضرارولحقت.مستمرلقصفوخاركيفتشوجوييفمنطقتيفياألخرىوالبلدات

والمقاطعةميكواليفمدينة 

سكنيةانمبوتضررت،مستودعتدميرتم.كوتسوروبوأوشاكيفبمنطقتيالميناءمنطقةمهاجمةالروسيواصل

.التحتيةالبنيةعناصروأحد،ومؤسسة،الطوابقومتعددة

والمقاطعةزابوروجيامدينة 

ونوفواندريفكافوأوريهيوزاليزنيتشنيأولهيفسكيمنطقةفيوالعسكريةالمدنيةالتحتيةالبنيةالمحتلونقصف

وأوريهيفبوريجيازامناطقمنبالقربوشريفنيوششيرباكيوستيبوفويششيرباكيوماليوشيرفونيوغوليابول

خططوللىعالمسلحةالقواتمواقعالروسقصفكما.وجرحىقتلىهناكوقع.وفاسيلولوغجولييفيلسكيومنطقة

.الصاروخيةوالمدفعيةبالدباباتالتماس
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والمقاطعةتشيرنيهيفمدينة  

ناكهيكنلم."إسكندر"بصواريخالمقاطعةفيالعسكريةالبلداتإحدىالعدوقصف،األولكانون31ليلةفي

وقذائفبالمدفعيةللقصفويلينيليبيفكاوضواحيبلداتوتعرضت.سيمينيفكافيبقذيفةامرأةأصيبت.ضحايا

.الهاون

دونيتسكمقاطعة 

:الجبهةعنًدابعيالواقعتانوكراماتورسكدروجكيفكابلدتاأصيبت.الجبهةخطكاملطولعلىالنارالمحتلونأطلق

ومبانيكنيةسومبانيوكنيسةالحافالتومحطةوالتعليمالتربيةوزارةبمبانيأضراروألحقت،الجليدساحةدمرت

.خارجية

وبريتشيستيفكافوديانوفيليكونوفوسيلكيفمنطقةمنوباغاتيرونوفوكراينكافوغليدارتتعرض،فولنوفاخااتجاهفي

.نارإلطالقوبوغويافلينكا

،سترويغو،أوستريفسكو،دالني،كراسنوهوريفكا،مارينكا،كوراخوفوالروسقصف،دونيتسكاتجاهفي

.وأوريتينسكا،أفديفكا،هروماداكوراخيفسكا

وشولتينويكساندروأولوكوستيانتينيفكاوإيفانيفسوباخموتوتوريسكوسوليدارويارشاسوفيمناطقتتعرض

خاصةلومنازشاهقةومبانىومهجعوسينماداخليةمدرسةتعرضت.نارإلطالقهورليفسكياتجاهفيبالغوداتني

.وقتلىجرحىهناك.االضرارمنمتفاوتةلدرجات

وترين،وليمان،وديبروفا،وتورسكي،سيفربمنطقةلسيريبريانكاقصفتسجيلتم،ليسيتشانسكاتجاهفي

.زفانيفبمنطقةوبيريزني،ليمانبمنطقةوزاريشني

مدينة كييف والمنطقة

مناالقترابعندمنها2إسقاطتم.كاميكازيطياربدونطائراتبسبعكييفالروسهاجم،ديسمبر30ليلةفي

منطقةفيسكنيغيرومبنىسكنيبمبنىأضراًراالمتساقطالحطامألحق.العاصمةفوق5و،العاصمة

ولم،كييفمقاطعةفي32أصلمنكاميكازيطياربدونطائرة32إسقاطتم،السنةرأسليلةفي.هولوسيفسكي

حيويعنصرتضرر،الثانيكانون/يناير2فيطياربدونطائراتشنتهالذيالليليللهجومنتيجة.إصاباتتقع

.المنطقةفيخاصةومنازلالتحتيةللبنية

دنيبروبتروفسكومقاطعة دنيبرومدينة 

وميريفسكيمناطققصفوالقد.غيرهامنأكثرنيكوبولوتعاني.دنيبروبتروفسكمقاطعةإرهابالمحتلونيواصل

والمبانيةالخاصالمنازلعشراتتضرر،شورنوغوريفسكيمنطقةفي.هناكقذيفةعشرينوأطلقوا،مارغانيسكي

قذيفةظاياشسقطت،كاميانسكيمنطقةفي.الشمسيةواأللواح،الطاقةوخطوط،الغازوأنابيب،ومتجر،الخارجية

إلىةباإلضاف،خاصةومنازلشاهقةبمبانيأضرارلحقت،نيكوبولفي.حريقهناكاندلع.خاصةشركةعلى

.كهرباءوخطومتاجروفندقوصيدليتينوبنكمستشفى

مقاطعة سومي

وشاليجينسكا،ودسكابوسيريدينو،ومايسكي،وبوكروفكا،وبافليفكا،فولفينقرىالمحتلونقصف،األسبوعخالل

.ضحاياال.الهاونومدافعبالمدفعيةوميروبيلسكا،وكراسنوبيلسكا،

Dnipropetrovska oblast

Druzhkivka, Donetsk oblast Kurakhove, Donetsk oblast

Semenivka, Chernihiv oblast
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Kyiv, 31.12

Kherson, 1.01, children’s hospital  

Kyiv, 29.12

Zaporizhzhia, 1.01

Occupied before February 24, 2022

Occupied after February 24, 2022

The biggest shelling of the week 
(the mark size is related to the number of 

victims and damage caused)

The week of shelling

26.12.2022-

03.01.2023

Shelling of energy infrastructure 

facilities has been officially 

confirmed
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Ownمبادرةتنفيذمنعشرةالثانيةالموجةإطارفي➢ Business" " eRobotaمشروع) 626سيحصل،(

،(دوالرمليون3.6~)غريفنامليون148.3قدرهاإجماليةبقيمةصغيرةمنحعلىاألعمالروادمن

.جديدةعملفرصة1419خلقوسيتم

لتجاوزنظًرا.كبيًرااألولكانون/ديسمبر26بحلولاألوكرانيالطاقةنظامفيالطاقةعجزيزالال➢

.مقاطعات5وكييففيطارئكهرباءقطعجدولتطبيقتم،االستهالكحدود

2
7

.1
2

تلكفيوكان،الشاملةالحربخاللثرواتهممندوالرمليار20منأكثرأوكرانيًا20أغنىخسر➢

.التكنولوجيامجالفيالعاملين"الجدد"األعمالرجالمنكثيرالقائمة

فقطقاءإببهدف،الدينيةالمنظمات"تكامل"بـيسمىبماالروسبدأ،المحتلةاألوكرانيةاألراضيفي➢

.الكرملينعليهايسيطرالتيالكنائس

.كودالرمنيعانياألوكرانياالقتصاديزالال،العاممنالثانيالربعفياالنتعاشمنالرغمعلى➢

2023عاميفالمتوقعمنأبطأبشكلوسينمو،العامهذاالثلثبنحواإلجماليالمحليُُالناتجسينخفض

البنكلرئيسولاألالنائب،روجكوفاكاترينابذلكصرحت.للطاقةالتحتيةالبنيةعلىالضرباتبسبب

.المالياالستقرارتقريرتقديمأثناء،األوكرانياألهلي

التشغيلخسائرزتتجاوقدحيث،للبنوكالسلسللتشغيلجديًداتحديًاالكهربائيالتيارانقطاعأصبح➢

.الكهرباءانقطاعبسببغريفنامليون300اإلضافية

قدالمحررةالمدنمن٪80وفي،Starlinkمحطة22000بتشغيلأوكرانياقامت،2022عامفي➢

وتم.Starlinkمحطاتمنعددأكبرلديهاالتيالبلدانبينمنأوكرانياأصبحت.جزئيًااإلنترنتاستعادت

.الرقميالتحولوزارةمنبمبادرةطرفيةمحطة22000منأكثراستالم

،ألطفالهمةالروسيالجنسيةعلىالحصولعلىمؤقتًاالمحتلةلوهانسكمقاطعةسكانالروسالغزاةيجبر➢

إلدارةابهأفادتحسبما،االجتماعيةالمزايامنبالحرمانأوالعملمنبالفصلابتزازهمخاللمنوذلك

.لوهانسكفياإلقليميةالعسكرية

2
9
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2

إلىوالمولداتارلينكستلمحطاتالتفضيلياالستيرادعلىتنصقوانينزيلينسكيفولوديميرالرئيسوقع➢

.أوكرانيا

حولمعلوماتتظامبان،إيفاشينكوكوستيانتينالمتعاونيمثلهاالتي،ماريوبولفياالحتاللسلطةتنشر➢

القانونيولماريوبمدينةمجلسنشر،ذلكعكسعلى.تتلقاهاالمدينةأني زعمالتياإلنسانيةالمساعدات

يصطفونلناسامنكبيًراحشًداالصورهذهتظهر.المحتلةالمدينةفياإلنسانيةالكارثةعلىتشهدصوًرا

.الطعامعلىللحصول

.كهرباءبدونلفيفمدينةمن٪90ت ركت،الخميسصباحالعدوقبلمنصواريخإطالقبسبب➢

3
0

.1
2

االحتياطيالطاقةخطقطعتم،ديسمبر/األولكانون29يوممساءالقصفسببهاالتيلألضرارنتيجة➢

الذيارجيالخالطاقةخطمنالمفاعالتلتبريدالكهرباءالمحطةتتلقى.النوويةللطاقةزابوريجيالمحطة

بدءلقبموجودةكانتالتياألربعةالخطوطبينمنالمتبقيالوحيدوهو،كيلوفولت750بجهديعمل

معواسأنهمالذريةللطاقةالدوليةالوكالةخبراءأفاد،ذلكإلىباإلضافة.أوكرانيافيالشاملةالحرب

بينتربطالتيالمياهقناةقرب،الموقعمناألمتارمنمئاتعدةبعدعلىمنعاليةانفجاراتأصوات

ًُالواقعةالحراريةللطاقةزابوريجيامحطة .دنيبروونهرقريبا

.المعتمدئيالكهرباالتيارانقطاعجدولإلىالعاصمةتعودحيث،كييففيالكهرباءإمداداتوضعاستقر➢

بشكلالهجماتواستهدفت،2022عامفيمكثفةصاروخيةهجماتتسعةروسيانفذت،المجموعفي➢

و19و16و14و5؛نوفمبر23و15؛أكتوبر11و10:أوكرانيافيللطاقةالتحتيةالبنيةأساسي

95وصواريخ609وإطالقغارة164تنفيذتمديسمبر30يوم12:00الساعةحتى.ديسمبر29

.٪76.4األوكرانيالجويالدفاعفعاليةنسبةوتبلغ.مسيرةطائرة

3
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2

اضيالريوالمجمعالتعليميةالمبانيتضررت،األولكانون/ديسمبر31فيالصاروخيةللهجماتنتيجة➢

قوطسعنالناجمالضرريكون،المرةهذه.كييففيالوطنيةشيفتشينكولجامعةالتابعةوالمهاجع

10فيفكييوسطفيالمكثفالقصفخاللبالجامعةلحقتالتياألضرارمنمراتبعدةأكبرالصاروخ

وطالبأساتذةمنالعشراتخرجيناير1في،صعبةكانتالسنةرأسليلةأنمنالرغمعلى.أكتوبر

.األضرارعواقبإلزالةالجامعة

مسحتائجلنوفقًا،الحرببسببالدخلوانخفاضالعملقطاعفيالوضعلصعوبةنظًرا،عامبشكل➢

الماليالوضعساء،2022عامفيأنهإلى٪60منأكثرأشار،"Reiting"االجتماععلممجموعة

لعالسبأسعاريتعلقفيماالحالةالمستجيبونصنف.الصحيةحالتهمتدهور٪35ذكركما.ألسرهم

.السكانمن٪94لـبالنسبةتفاقمتفقد،األسوأبأنهاواألدويةاألساسية
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ياتركدفاعوزيروقال."الحبوبمبادرة"بدءمنذأوكرانياموانئمنالحبوبمنطنمليون15تصديرتم

15منرأكثإرسالتم،اسطنبولفيإنشاؤهتمالذيالمشتركالتنسيقمركزعملبفضل":أكارخلوصي

."تحتاجهاالتيالدولإلىاألوكرانيالميناءمنبأمانالغذائيةالموادمنطنمليون

بهقامالتيلطاقةاإرهابحملةبدأبعدتقريبًايتغيرلماألوكرانيينالالجئينعددأن"أوبنداتابوت"شركةقالت

عودةسبةنقلت،القصفبسببالكهرباءقطعبدأعندما،أكتوبرفي،نفسهالوقتفي.الروسياالتحاد

وذلك،شخص16300بمقدارالعائدينعددغادرواالذينعددفاق،أكتوبرفي.وطنهمإلىاألوكرانيين

اصاألشخعددكان،سبتمبرإلىمايومنالفترةفي،ذلكقبل)الماضيةالخمسةاألشهرفيمرةألول

مليون1.8حواليسيعود،الوزراءمجلسلتوقعاتوفقًا.(غادرواالذينعددمنأكبرأوكرانياإلىالعائدين

.2023عامفيديارهمإلىالجئ
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