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  ردود الواردة من الدول األعضاءال -ثانيا 
 

  أوكرانيا  
 موجهة حنو الوفاء بالتـزامات البلد      ٢٠٠٥كانـت أنشـطة الفضـاء يف أوكرانـيا يف عام             -١

مبوجــب الــربامج واملشــاريع الدولــية، وتنفــيذ املشــاريع ذات األولويــة يف إطــار بــرنامج الفضــاء  
 قطاع الفضاء الوطين من خالل      ، وحتسـني فعالـية عمل     ٢٠٠٧-٢٠٠٣الوطـين الثالـث للفـترة       

نطاق أوسع،   يف تكنولوجيا الفضاء على      إعـادة هيكلـته والتسويق لـه، وإدراج أساليب متقدمة        
ويـئة الظـروف املالئمـة الزديـاد املنافسة واملبادرات اخلاصة، وإقامة التعاون على نطاق واسع                

وترد فيما يلي معلومات    . وغريهامـع املؤسسـات املالـية والعلمـية والتقنـية على الصعيد الدويل              
 .عن تنفيذ تدابري املشاريع ذات األولوية

  
  تطوير تكنولوجيات الفضاء -١ 

  الشبكة العاملية لسواتل املالحة   
اسـتمر العمـل على إنشاء نظام لدعم أوكرانيا يف جمال املالحة وحتديد الوقت واملواقع                -٢

 وأجريـت مشـاورات مـع وكالة الفضاء األوروبية    .باسـتخدام الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة      
 :ومع املفوضية األوروبية بشأن املسائل التالية) إيسا(

ــية      )أ(  ــلخدمة املالحــية التكميل ــية األرضــية ل ــية التحت إدمــاج نظــام املالحــة يف البن
 ؛)إغنوس(األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض 

 لتحديد املواقع اخلاص ببلدان     مشـاركة أوكرانـيا يف مشـروع النظام األورويب         )ب( 
ــية       ــية يف الشــبكة العامل ــا الوســطى والشــرقية ــدف وضــع إطــار إلدراج إضــافات وظيف أوروب
لسـواتل املالحـة الـيت تشـمل الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة األمريكية،                   

ي، والنظام األورويب للمالحة    الـتابع لالحتاد الروس   ) غلونـاس (والـنظام العـاملي لسـواتل املالحـة         
 .التابع لالحتاد األورويب واإليسا) غاليليو(الساتلية 

ووقّعـت أوكرانـيا اتفاقــا مـع االحتــاد األورويب بشـأن الـتعاون يف جمــال الشـبكة العاملــية        -٣
 ).غاليليو(املدنية لسواتل املالحة 
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  استشعار األرض عن بعد      
 وأجــري اختــبارها وأُطلقــت   ،Sich-1Mضــائية ، صــنعت املركــبة الف ٢٠٠٥يف عــام  -٤

ــدف احلصــول عــلى صــور لــألرض مــن الفضــاء بــنطاقات أطــوال موجــية بصــرية وراديويــة     
ونتيجة ). Mikron" (مايكرون"الـتردد، كمـا هـو احلـال فـيما خيـص السـاتل الـتجريـيب الصـغري                  

سـتخدام البـيانات اليت     للـتحرك باجتـاه مـدار غـري خمطـط، مل يـنفّذ الـربنامج العـلمي التطبـيقي ال                   
ومــا زال جيــري تصــنيع واختــبار وحــدات املركــبة الفضــائية  . تقدمهــا هــذه الســواتل إال جزئــيا

Sich-2          مت للحصـول عـلى صـور متوسـطة االسـتبانةـمومن . لألرض)  أمتار٨حنـو  (، الـيت ص
 .٢٠٠٧املزمع إطالق هذه املركبة يف عام 

واستخدمت املرافق الوطنية   . لبيانات الفضائية وتواصـل حتديـث املـوارد املتعلقة بتلقي ا         -٥
، ومــن ســواتل اإلدارة الوطنــية لدراســة )Terra(لــتلقي بــيانات منــتظمة مــن ســاتل تــريا الــدويل  

 Meteor-3Mاحملــيطات والغــالف اجلــوي يف الواليــات املــتحدة، ومــن ســاتل االحتــاد الروســي     
 .اخلاص باستشعار األرض عن بعد

خدام بـيانات الفضـاء اجلـوي يف ااالت اإلدارية والعلمية         وتواصـل العمـل بشـأن اسـت        -٦
واالقتصـادية، واالندمـاج يف الـنظم الدولية واملبادرات املتعلقة باستخدام بيانات برنامج الرصد              

ــنظم رصــد األرض       ــية ل ــنظومة العامل ــيانات امل ــية وب ــية واألمن ــاملي لألغــراض البيئ ). جــيوس(الع
ة مــن القواعــد الــيت تــنظّم مجــع النــتائج احملصــل علــيها   ونفــذت خباصــة مشــاريع لوضــع جمموعــ 

كمـا وضـعت مشاريع موعة من املنهجيات        . ومعاجلـتها وتفسـريها والتصـديق عـلى صـحتها         
املـتعلقة مبعاجلـة بـيانات الفضـاء اجلـوي، مع مراعاة القواعد اليت ترسيها مشاريع وضع املعايري،                 

 .وشرع يف معاجلتها التجريبية
  

   الفضائيةالبحوث -٢ 
 :تركّز أوكرانيا اهتمامها باألساس يف جمال البحوث العلمية الفضائية على ما يلي -٧

 استكشاف األرض والفضاء القريب من األرض؛ )أ( 

 علم الفلك خارج الغالف اجلوي والفيزياء الفلكية؛ )ب( 

 .البيولوجيا الفضائية وفيزياء انعدام الوزن والبحوث التكنولوجية )ج( 
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ــك اســتخدام       -٨ ــا يف ذل ــن األرض، مب وتواصــل استكشــاف األرض والفضــاء القريــب م
 والغالف املغناطيسي والغالف اجلوي وسطح      األيوين لغالفأسـاليب تفاعلـية وبعدية لتحليل ا      

 .األرض، ودراسة روابط الشمس واألرض، وتعميق املعارف بشأن أحوال الطقس الفضائي

 الستشعار األرض عن    Sich-1M، أُطلق ساتل    ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٢٤ويف   -٩
ــنجوم مــيدان بعــد مــن   ــيجة . Tsiklon 3بليسيتســك باســتخدام مركــبة اإلطــالق    رصــد ال ونت

 باجتـاه مدار غري خمطط، مل ينفذ برنامج جتارب الطريان كما مل تنفذ    Sich-1Mالنـتقال السـاتل     
 العلمــية  Variantوات مشــروع   ولكــن جمموعــة أد  ؛الــربامج العلمــية التطبيقــية تنفــيذا كــامال    

املركّـبة عـلى مـنت السـاتل والعاملـة يف املـدار يف إطـار مشروع دويل، قد استفادت من الوضع                      
 .الذي نشأ عن ذلك

 هـو أول جتـربة فضـائية دولـية سيجري تنفيذها بتعاون دويل واسع               Variantومشـروع    -١٠
تحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا يشــارك فــيه االحتــاد الروســي وأوكرانــيا وفرنســا واململكــة املــ 

الشـمالية بقـيادة عـلماء أوكرانـيني، وال سـيما عـلماء مركـز لفـوف التابع ملعهد أحباث الفضاء                     
 ).الوكالة األوكرانية(باألكادميية الوطنية األوكرانية للعلوم ووكالة الفضاء الوطنية األوكرانية 

ــروع    -١١ ــن املشـ ــرض مـ ــرا ألن الغـ ــا Variantونظـ ــراء جتـ ــر   إجـ ــاف الظواهـ رب الستكشـ
 الذي أسفر عن تلك     هليليجيالكهرمغنطيسـية يف بالزمـا غالف األرض األيوين، فإن املدار اإل          

 .احلالة خيلق ظروفا فريدة للرصد من ارتفاعات متنوعة

 من أجل قياس   Variant، شـرع يف معاجلـة البـيانات املستمدة من جتربة            ٢٠٠٥ويف عـام     -١٢
وقُدم الدعم األرضي إىل التجربة على . هرمغنطيسية يف بالزما األرض توزيـع تـيارات احلقول الك     

فقـد أنشـئ مركـز مجع البيانات ومعاجلتها وحفظها يف معهد األحباث الفضائية              . الصـعيد الوطـين   
ــية يف كيـــيف    ــة األوكرانـ ــوم ويف الوكالـ ــية للعلـ ــية األوكرانـ ــية الوطنـ ــتابع لألكادميـ وركّبـــت . الـ

ويف قاعدة اإلطالق " Akademik Vernadsky"ة أنتاركتيكا األوكرانية التجهـيزات الالزمة يف حمط 
 .ألكادميية الوطنية للعلوم يف خاركوفباالتابعة ملعهد علم الفلك الراديوي 

ووضـعت جمموعــة مــن األدوات لتحســني معـدات اهلوائــياب يف املركــز الوطــين إلدارة    -١٣
وأجريــت حبــوث يف . كرانــية إيفــباتوريا، القــرماملــوارد الفضــائية واختــبارها الــتابع للوكالــة األو

ــدويل     ــراديوي ومت التحضــري لتنفــيذ املشــروع ال  الــذي مــن املقــرر  Radioastronعــلم الفلــك ال
 RT-70ومت البحث يف احتمال استخدام اهلوائي       . ٢٠٠٧إطـالق مركـبة فضـائية ألجله يف عام          

 . توجد يف الفضاء اخلارجيالستقبال بيانات بالقياس البعدي الراديوي من مركبة فضائية
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وال يـزال تنفـيذ برنامج البيولوجيا الفضائية وفيزياء انعدام الوزن والبحوث التكنولوجية              -١٤
واهلـدف مـن الـربنامج هـو اكتشـاف آلـيات تأثري اجلاذبية املتناهية الصغر يف الكائنات                  . متواصـال 

واضـطُلع باملـزيد من العمل      . يةاحلـية، وإعـداد جتـارب يف جمـال علـوم وتكنولوجـيا املـواد الفضـائ                
بشــأن الــربنامج الطويــل األجــل لألحبــاث العلمــية والــتجارب التكنولوجــية املشــتركة بــني روســيا 

، أُعدت سلسلة ٢٠٠٥ويف عام . وأوكرانـيا عـلى مـنت القطاع الروسي من حمطة الفضاء الدولية         
 .مية الالزمة هلاجتارب من املرتبة األوىل لتنفيذها يف الفضاء ووضعت املعدات العل

وأجريت مسابقة  . واتــخذت الـتدابري السـتقطاب الشـباب للعمل يف القطاع الفضائي            -١٥
منـتظمة فـيما يـتعلق باملشـاريع الـيت نظمـتها مجعـيات الشـباب، واستعرضـت نـتائجها يف حلقة                      

ويف تلــك احللقــة الدراســية، اقــترح بــذل جهــود لتوســيع دائــرة املشــاركني يف   . دراســية علمــية
املسـابقة مـن خـالل استقطاب علماء وطالب شباب من حقول متخصصة غري تقنية، وإشراك                

ووضـع أول سـاتل شـبايب، وهـو عبارة عن مركبة فضائية             . مجعـيات طالبـية مـن بلـدان أجنبـية         
إلجـــراء مســـح فـــائق األطـــياف لســـطح األرض، وجيـــري إقامـــة هـــذا الســـاتل بوصـــفه بديـــال  

واســتنادا إىل نــتائج املســابقة، جــرى العمــل عــلى  ". MS-1"تكنولوجــيا ملنصــة الســاتل الصــغري 
 .إنشاء منوذج لساتل شبايب ثان

  
  النظم الفضائية -٣ 

أنشـئت غـرفة معلومـات رئيسـية يف املركـز الوطـين إلدارة املوارد الفضائية واختبارها،           -١٦
 .يةوما زال العمل جيري على تصميم وتشغيل نظام لتحليل البيانات للوكالة األوكران

وأجــرى الــنظام الوطــين ملراقــبة احلالــة الفضــائية وحتليــلها اختــبارات هلــا صــلة بــالعمل     -١٧
املـتعلق بالـربامج الدولـية املضـادة لـلحطام الفضـائي ودرء حـاالت الطـوارئ املتصـلة باألجسام                    

 .والنظام قابل الستخدامه جتريبيا. الفضائية
  

  التعاون مع املنظمات الدولية -٤ 
  مع جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي        التعاون   

ــيا عمــلها املــتعلق بإزالــة احلطــام الفضــائي،      -١٨ ــية يف أوكران تواصــل وكالــة الفضــاء الوطن
ويراعي االستخدام احلايل ملركبات اإلطالق . وتكـرس اهـتماما خاصـا للتقلـيل مـن هذا احلطام           

حتديثها وتصميمها يف أوكرانيا توصيات جلنة التنسيق املشتركة        الفضـائية واملركبات الفضائية و    
، الــيت تعــد الوكالــة األوكرانــية أحــد )جلــنة التنسـيق (بـني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي  
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ويف إطـار أعمـال جلـنة التنسـيق، تتـبادل الوكالـة األوكرانية املعلومات عن البحوث                 . أعضـائها 
 وكاالت فضائية أخرى ومنظمات أخرى من املنظمات األعضاء         املـتعلقة باحلطـام الفضائي مع     

وعــالوة عــلى ذلــك، توســع الوكالــة األوكرانــية تعاوــا يف جمــال الــبحوث    . يف جلــنة التنســيق
 ويف عــام . املــتعلقة باحلطــام الفضــائي، وتســتحدث أســاليب جديــدة لتســوية هــذه املشــكلة        

ر األورويب الرابع املعين باحلطام الفضائي      ، شـارك وفـد من جلنة التنسيق يف أعمال املؤمت          ٢٠٠٥
 .ويف االجتماع الثالث والعشرين للجنة التنسيق يف دارمشتات بأملانيا

ــبات        -١٩ ــتا لألحبــاث والترتي ــية دعمــا ثاب ــة األوكران ــدم الوكال وعــلى الصــعيد الوطــين، تق
ــا        ــنظمات واملنشــآت يف القط ــا امل  ــوم ــيت تق ــتعلقة مبشــكلة احلطــام الفضــائي ال ع الفضــائي امل

 .األوكراين

 :وتتمثل أولويات تلك األحباث فيما يلي -٢٠

ــبات اإلطــالق الصــاروخية         )أ(  ــن مرك ــناتج ع ــام الفضــائي ال ــد احلط ــادي تولّ تف
 والتقليل من حجمه؛

 احليلولة دون تلوث البيئة الفضائية عند استخدام املركبات الفضائية؛ )ب( 

خدام قــدرات اهلندســة الــراديوية يف إجــراء حبــوث بشــأن احلطــام البيــئي باســت  )ج( 
 أوكرانيا؛

إعـداد وإدراج معـايري تقنـية تعـرف باملقتضـيات املوحدة للتخفيف من احلطام           )د( 
 .الفضائي الناجم عن استخدام املركبات الفضائية

  
  إطالق املركبات الصاروخية -٥ 

 . مخس مركبات إطالق مصنوعة يف أوكرانيا٢٠٠٥أُطلقت يف عام  -٢١

، أُطلقــت بــنجاح لــلمرة اخلامســة عشــرة مركــبة اإلطــالق  ٢٠٠٥مــارس / آذار١ويف  -٢٢
Zenit-3SL حاملــة عــلى متــنها الســاتل XM-3  للواليــات املــتحدة مــن منصــة اإلطــالق العائمــة 

Odysseyيف إطــار بــرنامج ٢٠٠٥ وقــد كــان هــذا اإلطــالق األول يف ســنة.  يف احملــيط اهلــادئ 
ــبحري  ــنجاح الســاتل    ٥٢/٠٦ويف الســاعة . اإلطــالق ال ــق ب ــيف، أطل  إىل XM-3 بتوقيــت كي

ــزخم      ــتلة ال ــن ك ــداره املســتهدف وانفصــل ع ــه   XM-3والســاتل . DM-SLم ــبلغ وزن ــذي ي  ال
 كلـغ هـو مـن صنع شركة بوينغ للنظم الساتلية يف الواليات املتحدة وصمم لتقدمي                 ٤ ٧٠٢,١

 .XMبث رقمي بواسطة السواتل على النطاق 
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، أطلقت بنجاح للمرة السادسة عشرة مركبة اإلطالق        ٢٠٠٥يل  أبـر / نيسـان  ٢٦ويف   -٢٣
Zenit-3SL          حاملـة عـلى متـنها السـاتل Spaceway-1 .  والساتلSpaceway-1    هو الساتل األول 

ضـمن جمموعـة مـن سـواتل اجلـيل اجلديـد وضعتها شركة هيوغس لتوفري اتصاالت ثنائية فائقة                   
تصاالت الصوتية واملعلومات عن طريق الفيديو      السـرعة باإلنترنـت ونقـل البـيانات الرقمية واال         

 . كلغ٦ ٠٧٨,٤واملعلومات املتعددة الوسائط ، وتبلغ كتلته 

، أطلقت بنجاح للمرة السابعة عشرة مركبة اإلطالق                                     ٢٠٠٥يونيه     / حزيران      ٢٣ويف     -٢٤
Zenit-3SL                حاملة على متنها ساتل Intelsat Americas 8 .           وكانت شركةSpace Systems/ 

Loral                        ٢٢ كلغ، وحيمل على متنه             ٥ ٥٠٠هي اليت صنعت هذا الساتل الذي تبلغ كتلته  
 Ku جهازا مرسال جميبا يعمل على نطاق                        ٣٦، و  Cجهازا مرسال مستجيبا يعمل على نطاق                         

اجلنوبية      ، مما يوفّر تغطية ألمريكا               Ka جهازا مرسال مستجيبا يعمل على نطاق                          ٢٤كذلك     
ومبا    . ملتحدة القارية وأالسكا وهاواي وكندا وبورتو ريكو                            ، مبا يف ذلك الواليات ا              والشمالية    

.  درجة غربا        ٩٩أن الساتل يتجه حنو مدار ساتلي ثابت بالنسبة لألرض، فقد متركز على                                        
وأعد اإلطالق ونفّذه فريق دويل من املتخصصني ضم ممثلني عن شركة يوزنوي احلكومية                                                         

 .لتصميم السواتل        

، أطلقــت بــنجاح Dnepr-Vostokإطــار مشــروع ، ويف ٢٠٠٥أغســطس / آب٢٤ويف  -٢٥
مها ساتل االختبارات اهلندسية    : عـلى متـنها سـاتلني يابانـيني        حاملـة    Dnepr-1مركـبة اإلطـالق     

وسـاتل اختـبار التكنولوجيات االبتكارية   ) OICETS(لالتصـاالت البصـرية فـيما بـني املـدارات          
INDEX)( .     ــة الســاتلني وزبونــة اإلطــالق هــي الوكالــة ال ــية الستكشــاف الفضــاء   ومالك يابان

وقـد اضـطلع بتركيـب احلمولـة األساسية، أي ساتل االختبارات اهلندسية لالتصاالت              . اجلـوي 
 كلغ، شركة الكهرباء اليابانية لنظام توشيبا    ٥٧٠البصـرية فـيما بـني املـدارات الذي يبلغ وزنه            

التصال الساتلي  وكـان حيـتوي عـلى معدات جتريبية ل   NEC Toshiba Space Systemsالفضـائي  
أمــا احلمولــة الثانــية فكانــت هــي ســاتل اختــبار التكنولوجــيات االبــتكارية    . باســتخدام اللــيزر

INDEX    ٧٠، ووزنـه                   عدكلـغ وهـو مـن صـنع معهـد علـوم الفضـاء واملالحة الفضائية، الذي ي 
 وقـد صـمم السـاتل إلجـراء البحث    . فـرعا تابعـا للوكالـة اليابانـية الستكشـاف الفضـاء اجلـوي        

وكانــت خدمــات اإلطــالق مقدمــة مــن  . العــلمي يف البيــئة القريــبة مــن األرض للشــفق القطــيب 
، اليت تضم بني مؤسسيها املنشآت األوكرانية شركة      Kosmotrasطـرف شـركة الفضاء الدولية       

 .Khartron وYuzhmashيوزنوي احلكومية لتصميم السواتل 

بــرنامج اإلطــالق الــبحري، أُطلقــت  ، ويف إطــار ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين الــثاين٨ويف  -٢٦
 حاملــة عــلى متــنها املركــبة الفضــائية Zenit-3SLبــنجاح لــلمرة الثامــنة عشــرة مركــبة اإلطــالق 
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Inmarsat-4 وتنــتمي املركــبة الفضــائية .  كلــغ٥ ٩٥٨، الــيت تــزنInmarsat-4 إىل اجلــيل الــرابع 
تنقلة املتمركزة بلندن واليت    مـن السـواتل الـيت صـنعت للمـنظمة الدولـية لالتصـاالت الساتلية امل               

ــنقلة عــلى نطــاق عــاملي     ــتعهد تشــغيل ســواتل االتصــاالت املت  Inmarsat-4وتدعــم الســواتل  . ت
، اليت بدأت )BGAN (الشـبكة الشـاملة ذات الـنطاق الترددي العريض     تشـغيل نظـام اتصـاالت       

 للمســـتهلكني بالوصـــول إىل اإلنترنـــت وإىل BGANويســـمح نظـــام . ٢٠٠٤تعمـــل يف عـــام 
ــيديو وخدمــات املؤمتــرات عــن طــريق الفــيديو واالتصــاالت     شــ بكات الشــركات وأدوات الف

 .بالفاكس واهلاتف والربيد اإللكتروين والشبكات احمللية
  

  التعاون الثنائي -٦ 
أحبــاث الفضــاء جمــال  يف األخــرىكــان تعــاون أوكرانــيا مــع الــدول  ، ٢٠٠٥يف عــام  -٢٧

 استغالل الدولية بشأن    املعاهداتالسلمية يستند إىل    واسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض        
 الوطنيةالفضـاء، وااللـتزامات الدولـية ألوكرانـيا فـيما يـتعلق باألنشـطة الفضـائية، والتشريعات               

 . الفضائيةاليت حتكم تلك األنشطة

وفيما يلي  .  بلدا ٢٤، عقـدت أوكرانـيا التزامات تعاهدية مع         ٢٠٠٥يف أواخـر عـام      و -٢٨
 : الدويلسياسة أوكرانيا بشأن التعاونساسية اليت كانت تحدد املبادئ األ

 ؛باألنشطة الفضائية املتعلقة  األوكرانيةالتقيد بااللتزامات الدولية )أ( 

 ولويات وأهداف السياسة اخلارجية ألوكرانيا؛أ تنفيذ )ب( 

ــتجارية    )ج(  ــز موقــف املؤسســات ال ــيةتعزي ــتعلق    يف الســوق الوطن ــيما ي ــية ف العامل
  وخدمات الفضاء؛تتكنولوجياب

 . جماالت النشاط الفضائي ذات األولويةعلى اجلهود تركيز )د( 

توفري الظروف املالئمة يف ظل      التعاون الدويل على     يف جمال   الرئيسية وركـزت اجلهـود    -٢٩
ــية،  الوطنــية يف قطــاع الفضــائي القــانون الــدويل ملشــاركة مؤسســات ال  مشــاريع الفضــاء الدول

 عــلى وجــود مســتقر  وحفاظهــاالشــركات عــلى مــزاولة الــتجارة اخلارجــية   وكذلــك تشــجيع 
 .ونشط يف سوق خدمات الفضاء

 بني  الراسخ إىل التعاون     لسنوات عديدة  ويسـتند تعـاون أوكرانـيا مـع االحتـاد الروسـي            -٣٠
ــية، واســتخد       ــتركة يف مشــاريع الفضــاء الدول م املواقــع ااملؤسســات الــتجارية، واملســامهة املش
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  عمل  األجل وخطة  ة طويل ةبـرامج تعاوني  وجـود    األوكرانـية، وإىل     ركـبات اإلطـالق   ملالروسـية   
 .كنولوجيات الفضاء تلتطويرفيما بني وكاالت الفضاء  تستند إىل نظرة بعيدة املدى منسقة 

: تــتعلق ٢٠٠٥وكانـت اــاالت ذات األولويــة للـتعاون مــع االحتــاد الروسـي يف عــام     -٣١
 بــرنامج اإلطــالق الــبحرياملتمــثلة يف  الفضــائية الــتجارية الدولــية املشــاريعبــالعمل عــلى تنفــيذ 

ــروف باســم   ــرب إلطــالق الســواتل ومشــروع إلطــالق      Sea launchاملع ومشــروع مركــبة دني
 ومشـــروع مركـــبة اإلطـــالق ”Earth-based launch“األرض املعـــروف باســـم  الســـواتل مـــن

لـــتجارب عـــلى مـــنت القطـــاع ؛ والتحضـــري إلجـــراء الـــبحوث وا”Tsiklon-4“املعـــروف باســـم 
 .الروسي من حمطة الفضاء الدولية

أقيمــت وقــد . القلــيلة املاضــية ألوكرانــيا يف الســنوات شــريكا هامــاوكانــت الــربازيل  -٣٢
 موقع  لتشييدتنفيذ مشروع مشترك     إىل القـانون الـدويل مما ساعد على          اعالقـة مـتطورة اسـتناد     

 ٢٠٠٤ويف عام   .  إلطـالق املركـبات الفضـائية       يف حمطـــة ألكانـتارا     Tsiklon-4إلطـالق مركـبة     
 تنفيذ هذا املشروع الكبري     ويعد. العمليةألكانتارا مرحلته    - Tsiklon-4دخـل تنفـيـــذ مشروع      

تشييد موقع إطالق   ب يتعلق قطاع الفضاء األوكراين يف املستقبل، ألنه        ذا أولويـة ملواصـلة تطوير     
ودخلـت أوكرانـيا يف مفاوضـات مع        .  مـوات  موقـع جغـرايف   للصـواريخ احلاملـة األوكرانـية يف        

 الستشــعار فضــائي نظــام إنشــاء  تشــملالــربازيل بشــأن الــتعاون يف مشــاريع مشــتركة أخــرى، 
 .األرض عن بعد، وتنفيذ مشاريع علمية

ويف إطــار الــتعاون مــع الــربازيل، جيــري العمــل عــلى إنشــاء شــركة أوكرانــية برازيلــية    -٣٣
، دف تشييد بنايات (Alcântara Tsiklon Space) ،يكلونتس  ألكانتاراتعـرف بشـركة الفضاء  

ارا الـربازيلي إلطـالق املركبات      ألكانـت  يف موقـع     Tsiklon-4وقـع إطـالق الصـواريخ       مل ومنشـآت 
 .Tsiklon-4الفضائية، وللعمل كذلك كمشغل لعمليات إطالق 

ستند التعاون  وي. يف جمال الفضاء  وكرانيا  زالـت مجهورية الصني شريكا أساسيا أل       ومـا  -٣٤
، أعــد ٢٠٠٥ويف عــام . ٢٠٠٥-٢٠٠١نامج تعــاون طويــل األجــل للفــترة مــع الصــني إىل بــر

املقبل ربنامج  الوسيشتمل  . ٢٠١٠ينتهي عام    مشـروع بـرنامج جديـد للـتعاون الطويـل األجل          
مشاريع أوكرانية صينية طويلة األجل لالشتراك يف إنشاء هندسة مركبات إطالق وتنفيذ            لى  عـ 

 .يبرنامج قمرتنفيذ وال سيما لعلمية، الربامج ا

، ٢٠٠٥ويف عــام .  تطــورا مــتزايدا الــتعاون بــني أوكرانــيا والواليــات املــتحدةويشــهد -٣٥
وتطويـره، أُعـدت مسـودة مشروع إلطار اتفاق بني جملس الوزراء             ويف سـياق توسـيع الـتعاون      
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ــبحوث واســ     يف ــتعاون يف ال ــتحدة بشــأن ال ــات امل ــة الوالي ــيا وحكوم تخدام الفضــاء يف  أوكران
 .٢٠٠٦ويعتزم التوقيع على ذلك االتفاق يف عام . األغراض السلمية

يف ) ناسا(وعـالوة عـلى ذلـك، وجـه رئـيس اإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلوية والفضاء                   -٣٦
الواليـات املـتحدة دعـوة رمسـية إىل أوكرانـيا للمشـاركة يف مناسبة إعالن الرئيس جورج بوش                   

 . للمبادرة الفضائية اجلديدة للواليات املتحدة٢٠٠٤ناير ي/يف كانون الثاين

. يف جمال الفضاء  األورويب  قفـزة يف مسـتوى الـتعاون مـع االحتاد            ٢٠٠٥عـام   وشـهد ال   -٣٧
ويف إطـــار مشـــروع بـــرنامج الرصـــد العـــاملي لألغـــراض البيئـــية واألمنـــية، الـــذي تشـــارك فـــيه 

جيري العمل على تنفيذ عدة مشاريع      مؤسسـات حبثـية أوكرانـية إىل جانـب شـركاء أوروبيني،             
 املتعلق بالتنوع احليوي للغابات يف      BEARويتواصـل باخلصوص تنفيذ املشروع املركّب       . حبثـية 

 مببادرة  ٢٠٠٤وقد بدأ يف عام     . أوروبـا واهلـدف من املشروع هو إقامة شبكات حبوث علمية          
ويف سياق هذا العمل، يشارك     . مـن االحتاد الدويل للمالحة الفضائية ووكالة الفضاء األوروبية        

وهي : العـلماء األوكرانـيون يف ثـالث مشـاريع حبثـية يف جمـال استكشـاف األرض مـن الفضـاء                    
مشـروع الشـبكة األوروبية الروسية األوكرانية لربنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية             

ERUNET وحبــر حر األســود  لرصــد حالــة أنابيــب الــنفط والغــاز واالنســكابات النفطــية يف الــب
لرصد انسكابات النفط يف   OSCSAR ؛ ومشـروع طقة الكاربـات وغـرب سـيبرييا ومـن    آزوف

الـبحر األسـود والـبحار الشـمالية؛ ومشـروع رصـد الـنظم اإليكولوجـية األحراجية يف أوراسيا                 
FEMINE             دف لرصـد مناطق سيبرييا الوسطى واجلزء الشمايل من االحتاد الروسي وأوكرانيا 

دينامـيات الـنظام اإليكولوجـي األحـراجي، الـذي يـتأثر بقطع األشجار والنقل واحلرائق                تقيـيم   
 .وتلوث البيئة ااورة وبعوامل أخرى خطرة تؤدي إىل تدمري التوازن اإليكولوجي

وقـام املركـز الوطـين للدراسـات الفضائية يف فرنسا والرابطة الدولية لتعزيز التعاون مع            -٣٨
سـتقلة حديـثا مـن االحتـاد السـوفيايت السـابق والوكالـة األوكرانية بإعداد                العـلماء مـن الـدول امل      

ومن املقرر إجراء املسابقة . موضـوع عـلمي ومضمون مشاريع مشتركة إلجراء مسابقة بشأا        
املشـتركة بـني املركز الوطين الفرنسي والرابطة الدولية والوكالة األوكرانية فيما يتعلق مبشاريع              

وســـوف تتضـــمن املســـابقة اســـتحداث    . ٢٠٠٦ الفضـــائية يف عـــام  بشـــأن التكنولوجـــيات 
ــتجات         ــا ستتضــمن اســتحداث من ــية، كم ــية والتطبيق ــية األساس تكنولوجــيات لألحبــاث العلم

وستشـمل مواضـيع مـن قبـيل السـاعة الذريـة وعناصـر الوقود والتكنولوجيات اجلديدة            . جتاريـة 
نظيف إيكولوجيا اخلاصة باحملركات    لـلمحركات الكهربائـية والتكنولوجيات اجلديدة للوقود ال       

 . والنانو إلكترونيات وجتهيز الصوراهلوائية  احلراريةياتالدينامالكيميائية و
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، أُجنــز BISTRO-2ويف إطــار املشــروع األوكــراين األورويب للمســاعدة التقنــية الدولــية  -٣٩
ــة امللكــية الفكــرية يف ســياق تســويق التكنولوجــ      ــنجاح مشــروع صــوغ توصــيات حلماي يات ب

وصـاغ اخلـرباء األوروبـيون توصـيات منهجـية حلمايـة امللكية الفكرية يف       . الفضـائية األوكرانـية   
 .سياق تسويق التكنولوجيات الفضائية األوكرانية

ونظـرا لتمـتع أوكرانـيا باإلمكانـات العلمـية والتقنـية الالزمـة، وبقـاعدة وطنية للبحث                   -٤٠
ديـد اإلمكانـات الالزمـة إلدراج بعـض أحكام          العـلمي واإلنـتاج الـتقين، جيـري العمـل عـلى حت            

 يف الربنامج الفضائي األول     ٢٠١١-٢٠٠٧بـرنامج الفضـاء احلكومـي األوكراين املقبل للفترة          
 .لالحتاد األورويب

جيـري العمـل على تشييد      و.  تركـيا ومجهوريـة كوريـا ومصـر واهلـند          وأقـيم تعـاون مـع      -٤١
وخالل زيارة رئيس اهلند ألوكرانيا، مت  . ر مص  بالـتعاون مع    عـن بعـد     األرض ستشـعار السـاتل   

التوقـيع عـلى اتفـاق بـني حكومـة أوكرانـيا وحكومـة اهلـند بشـأن الـتعاون يف الـبحوث وبشأن                    
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وجيـري العمـل عـلى اعتماد مشروع يتعلق                    

ندســـة والتكنولوجـــيا بـــربنامج تعـــاوين طويـــل األجـــل بشـــأن األنشـــطة املشـــتركة يف جمـــال اهل 
 .الفضائية

 


