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      دود الواردة من الدول األعضاءالر  -ثانياً  
  أوكرانيا    

  ]بالروسية: األصل[
  ]٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١١[

تنفّـذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين         ٢٠٠٩ظلّت أوكرانيا خالل عـام    -١
، مــن )اليونيســبيس الثالــث(باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

وكانـت أنشـطة أوكرانيـا الفضـائية يف عـام       .التعـاون الـدويل  من خالل وطنية وخالل مشاريع 
، مثل السنوات السـابقة، تسـتهدف تنفيـذ املشـاريع ذات األولويـة املنصـوص عليهـا يف        ٢٠٠٩

برنامج الفضاء الوطين الرابـع، وتنفيـذ التزامـات أوكرانيـا يف إطـار الـربامج واملشـاريع الدوليـة،         
اع الفضـاء الـوطين، وتشـجيع التعـاون الواسـع النطـاق مـع دول أخـرى         وزيادة فعالية عمل قطـ 
  .ومع املنظمات الدولية

وإضافة إىل ذلك، كان هناك حدث رئيسـي ضـمن أنشـطة أوكرانيـا الفضـائية يف عـام         -٢
أبريـل ملعاجلـة مسـألة تطـوير قطـاع      /نيسان ١٠أوكرانيا يف  حكومة، هو معتزل عقدته ٢٠٠٩

واستضــافت املعتــزل  .لظــروف احلديثــة، وكــان أول اجتمــاع مــن نوعــهأوكرانيــا الفضــائي يف ا
ــا الفضــائي،     ــدة يف قطــاع أوكراني ــوي وإحــدى املؤسســات الرائ  احلكــومي هــي مكتــب يوجن

مقـرراً   ١٦وأثناء االجتماع اعتمد جملس وزراء أوكرانيـا   .روفسكتدنيربوبللتصميم، يف مدينة 
ع الفضــائي وتــنص علــى إجيــاد ظــروف خاصــة تتعلــق مبجــاالت خمتلفــة مــن األنشــطة يف القطــا

يف ذلك زيادة التمويل املخطَّط لـه يف امليزانيـة لصـناعة الصـواريخ الفضـائية       أتاحوقد  .لتطويره
أمثــال وكــذلك زيــادة التمويــل املخصــص لربنــامج أوكرانيــا الــوطين   ١.٨مبقــدار  ٢٠٠٩عــام 

ــرة    ــا الفضــاء للفت ــدار مثان ٢٠١٢-٢٠٠٨ألحبــاث وتكنولوجي ــال مبق ــة أمث ــي    .ي ــا يل ــرد فيم وت
  .معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ مشاريع ذات أولوية ضمن ذلك الربنامج

    
    تطوير تكنولوجيا الفضاء  -١  

    النظم العاملية لسواتل املالحة    
ــوير         -٣ ــى تطـ ــة علـ ــوابط احلكوميـ ــز الضـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــا مـ ــدابري يف أوكرانيـ ــعت تـ وضـ

 /أيلــول ٩املــؤرخ  ٩٥٩فــاملقرر رقــم  .اســتحداثها وتطبيقهــاتكنولوجيــات املالحــة الســاتلية و
مسـائل معينــة تتعلـق بالضــوابط   "الصــادر عـن جملــس وزراء أوكرانيـا واملعنــون    ٢٠٠٩سـبتمرب  

وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية مركز هيئة حكوميـة   مينح "احلكومية يف جمال املالحة الساتلية
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ق تدابري الضوابط احلكومية يف جمال املالحـة السـاتلية ومـا    مفوضة خصيصاً ومسؤولة عن تنسي
  .يتصل بذلك من تعاون دويل

لِّفــت الوكالــة الوطنيــة، إىل جانــب هيئــات حكوميــة أخــرى ذات كُ وإضـافة إىل ذلــك   -٤
وعـالوة علـى    .صلة، بإعداد مشروع قانون بشأن الضوابط احلكومية يف جمال املالحة السـاتلية 

لـة الوطنيـة ووزارة النقـل واالتصـاالت ووزارة التعلـيم والعلـوم وجلنـة        سوف تتـوىل الوكا  ذلك
أوكرانيــا احلكوميــة للتنظــيم الــتقين والسياســة االســتهالكية اعتمــاد النظــام األوكــراين لتنســيق    

  .التوقيت وحتديد املواقع والدعم املالحي، الذي يستخدم نظم املالحة الساتلية العاملية
ر السـالف الـذكر قيـام وكالـة الفضـاء الوطنيـة،       أة مبوجـب املقـر  وتتضمن التدابري املنشـ   -٥

وخـاركيف، بتنفيـذ مشـاريع رائـدة      روفسكتودنيربوببالتعاون مع اإلدارات اإلقليمية لفينيتسيا 
الستحداث تكنولوجيات املالحة الساتلية يف جماالت الصـناعة والنقـل واالتصـاالت، وكـذلك     

  .٢٠١٢للفترة املنتهية يف عام يف جمايل الرعاية الصحية والبيئة، 
واستمر تطوير النظام األوكراين لتنسـيق التوقيـت وحتديـد املواقـع والـدعم املالحـي يف         -٦

وتشـمل   .، باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع والنظام العاملي لسـواتل املالحـة  ٢٠٠٩عام 
لـتحكّم املالحـي وشـبكة مـن     شبكة األجهـزة الرئيسـية لنظـام تنسـيق التوقيـت املركـز امليـداين ل       

والوظيفــة الرئيســية لنظــام تنســيق التوقيــت هــي إجيــاد الظــروف   .حمطــات الــتحكّم والتصــحيح
الالزمة لضمان توفري خدمات دقيقة ويعتد ا وسـهلة املنـال وجيـدة النوعيـة خبصـوص تنسـيق       

ملالحـة يف كــل  التوقيـت وحتديـد املواقـع واملالحـة ملسـتعملي معلومـات الـنظم العامليـة لسـواتل ا         
  .أحناء أوكرانيا

ــام تنســيق           -٧ ــي والــتقين لنظ ــداين للــتحكّم املالحــي القلــب التنظيم ويشــكّل املركــز املي
  :التوقيت ويقصد منه أن يقوم باملهام العملية التالية

  مجع البيانات املُرسلة من حمطات التحكّم والتصحيح ومعاجلتها مبدئياً؛  )أ(  
الحــة الــيت ينشــئها نظــام املالحــة الســاتلية نافســتار  الرصــد املســتمر حلقــول امل  )ب(  
Navstar ) الواليـات املتحــدة األمريكيــة ( والنظــام العــاملي لســواتل املالحــةGLONASS ) االحتــاد
  ؛)االحتاد األورويب(، ومستقبالً نظام غاليليو )الروسي
  مات؛توليد معلومات للتصحيح التفاضلي احمللي والتحكّم يف نوعية تلك املعلو  )ج(  
إنشاء مقياس لنظـام تنسـيق التوقيـت والـتحكّم يف تنسـيقه مـع توقيـت النظـام           )د(  

  العاملي لتحديد املواقع وتوقيت النظام العاملي لسواتل املالحة والتوقيت الكوين املنسق؛
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توليد معلومـات واسـعة النطـاق للتصـحيح التفاضـلي والـتحكّم يف نوعيـة تلـك           )ه(  
  املعلومات؛

معلومات التصحيح التفاضـلي علـى املسـتعملني يف أوكرانيـا ويف البلـدان      توزيع   )و(  
  ااورة؛
دعم تبادل املعلومات بني املركز امليـداين للـتحكّم املالحـي وحمطـات الـتحكّم        )ز(  

  والتصحيح واملستعملني اخلارجيني؛
  .رصد القطاعات األرضية لنظام تنسيق التوقيت وإدارة تشغيل النظام  )ح(  

يب يف مـدن  ـأقيمت تسع حمطات للتحكّم والتصحيح تعمل حالياً على أساس جتريـ وقد   -٨
خــــاركيف ودونايفتســــي وشــــرينيغوف وفيودوســــيا وييفباتوريــــا ويــــافوريف وموكاتشــــيفو 

ويـة، وهـو شـركة مسـامهة يف     مركز حبوث قياسات اهلندسة الراديويعتزم  .ولوغانسك وكييف
حيح تعمـل بصـورة مسـتمرة يف مـدن فينيتسـيا      خاركيف، إنشاء ثالث حمطات للتحكّم والتصـ 

وســـوف تصـــبح حمطـــات الـــتحكّم  .٢٠٠٩وسيفاســـتوبول وكريوفـــو غـــراد قبـــل ايـــة عـــام 
وبـذلك سـوف تتـألف شـبكة نظـام       .والتصحيح اجلديدة جزءاً من شبكة نظام تنسيق التوقيت

  .٢٠٠٩حمطة تعمل بصورة مستمرة قبل اية عام  ١٢تنسيق التوقيت من 
    

    م الوطين لالتصاالت الساتليةالنظا    
عقـــدت وكالـــة الفضـــاء الوطنيـــة األوكرانيـــة اتفاقـــاً مـــع مســـتثمرين   ٢٠٠٩يف عـــام   -٩

خبصوص التمويل الالزم إلنشاء نظام وطين لالتصاالت باستخدام سـاتل أوكـراين لالتصـاالت    
ــد املؤسســة األوكر      .واإلذاعــة ــى اســتعداد لتزوي ــة الصــادرات عل ــة لتنمي ــة والشــركة الكندي اني

دوالر مليــون  ٢٥٤.٦احلكوميــة أوكركوزمــوس، الــيت تــديرها وكالــة الفضــاء الوطنيــة، مببلــغ  
  .أمريكي كقرض بضمانات من احلكومة لفترة مدا عشر سنوات

  :ويعتزم القيام باألعمال التالية يف إطار إنشاء النظام الوطين لالتصاالت الساتلية  -١٠
  من االختبارات على األرض ويف املدار؛ بناء الساتل وتنفيذ سلسلة شاملة  )أ(  
، مبـا يف ذلـك   Zenit-3SLBإطالق الساتل باستخدام صاروخ حامل من طـراز    )ب(  

  تأمني اإلطالق؛
بنــاء مرافــق أرضــية للــتحكّم يف الســاتل وإعــداد حمطــة ســاتلية أرضــية ومرافــق   )ج(  

  د الساتلية؛أرضية متكِّن مستعملي خدمات االتصاالت الساتلية من استخدام املوار
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وتنسـيق الشـبكات السـاتلية     ومداريإكمال العمل الالزم لتوفري دعم ترددي   )د(  
  .دولياً
ــويلر وشــركامها           -١١ ــد وديت ــو شــركة ماكدونال ــل ه ــك العم ــذ ذل ــاول الرئيســي لتنفي املق

وسـوف يطلـق السـاتل،     .، وهي شركة عاملية رائدة يف صنع محوالت سـواتل االتصـال  )كندا(
 Zenit-3SLB، بواسـطة صـاروخ حامـل مـن طـراز      مـن األطنـان   ٣.٢ن يبلغ وزنه الذي يتوقع أ

وسوف ميكِّن ذلك أوكرانيا، ضمن أمـور أخـرى،    .٢٠١١من موقع إطالق بايكونور يف عام 
من تنفيذ جزء كـبري مـن أنشـطتها يف جمـال االتصـاالت املتعلقـة ببطولـة يويفـا األوروبيـة لكـرة           

  .لعلى حنو مستق ٢٠١٢القدم يف عام 
وسوف جيري التحكّم يف الساتل من األراضـي األوكرانيـة، وسـوف يشـغل موظفـون        -١٢

مؤسسـة أوكرانيـة    ٤٠وإضافة إىل ذلك سوف تشـارك أكثـر مـن     .أوكرانيون حمطات التحكّم
ــوي للتصــميم      ــها مكتــب يوجن ــه، من ــاء الســاتل وإطالق ــوجين ويف بن ــاء  احلكــومي مصــنع ي لبن

ومصـــنع أرســـينال ) خـــاركيف(لشـــركة املســـامهة خـــارترون وا) روفســـكتدنيربوب(املاكينــات  
  .سنة على األقل ١٥ويبلغ العمر التشغيلي املتوقّع للساتل  .)كييف(

ــم شــبكات االتصــاالت          -١٣ ــي دع ــة ألول ســاتل اتصــاالت أوكــراين ه ــة املعتزم والوظيف
 وسوف يوفّر الساتل خدمات اإلذاعة وخدمات سـاتلية ثابتـة وسـوف يضـمن البـثّ      .األرضية

التلفــازي الســاتلي، مبــا يف ذلــك التلفــاز العــايل الوضــوح، وإمكانيــة الوصــول إىل شــبكات          
املعلومــات واخلــدمات املتعــددة الوســائط وتشــغيل احملطــات الطرفيــة اخلاصــة واحلكوميــة ذات   

وسـوف تكـون    .وسـوف يـوفّر السـاتل تغطيـة تلفازيـة كاملـة ألوكرانيـا        .الفتحة الصغرية جداً
وبــيالروس  بولنــدا مــن -إضــافة إىل أوكرانيــا  -عــرب منطقــة واســعة تتــألف  اخلــدمات متاحــة 

  .وهنغارياورومانيا وسلوفاكيا دول البلطيق وواجلمهورية التشيكية ومجهورية مولدوفا 
    

    استشعار األرض عن بعد    
الفضـائي الـوطين لرصـد األرض اسـتمر     ) Sich(من أجل توسيع وحتديث نظام سـيتش    -١٤

واملقصـود مـن    .٢٠١٠ر إطالقه يف عام املقرSich-2 على تطوير الساتل  ٢٠٠٩العمل يف عام 
ــه    ــغ وزن ــذي يبل ــوم ببحــوث أرضــية يف اــال البصــري،      ١٥٨الســاتل، ال ــاً، أن يق كيلوغرام

وسـوف   .أمتـار  ٧إىل  ٦وسوف يزود مباسح بصري مصنوع يف أوكرانيا تبلـغ قـدرة اسـتبانته    
كيلـومتراً بواسـطة صـاروخ     ٦٦٨ع الشمس على ارتفاع يبلغ يطلق الساتل إىل مدار متزامن م

أوكرانيـا مـن تنفيـذ مهـام ذات      Sich-2وسوف ميكِّـن إطـالق السـاتل     .Dneprحامل من طراز 
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أمهية كربى لالقتصاد الوطين، مثل التنبـؤ بغلّـة احملاصـيل ورصـد حـاالت الطـوارئ، باسـتخدام        
  .حكّم فيهساتل وطين للبحوث األرضية له نظامه اخلاص للت

ــة كجــزء مــن      ٢٠٠٩واســتمر العمــل يف عــام    -١٥ ــى تطــوير نظــام للمعلومــات اجلغرافي عل
  .الربنامج األورويب للرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية واملنظومة العاملية لنظم رصد األرض

١٦-  ـاالت   وتقوم منظمات أوكرانية بتنفيذ أعمال خاصة باستشعار األرض عن بعـد يف ا
  :اليةالت

عــد وتســجيلها إنشــاء مرافــق أرضــية الســتقبال بيانــات استشــعار األرض عــن ب   )أ(  
  وجتهيزها؛
تصميم تكنولوجيات لتوفري دعـم بالبيانـات لنظـام رصـد بيئـي لصـاحل خمتلـف          )ب(  

  مناطق أوكرانيا؛
مـة خاصـة األغـراض وجممعـات فضـائية الستشـعار       تطوير وبناء معـدات متقد   )ج(  

عد؛األرض عن ب  
ــة         )د(   ــة واحمللي ــرات اإلقليمي إنشــاء نظــم فضــائية لرصــد حــاالت الطــوارئ والتغي

  .احلاصلة يف البيئة
ملعلومـات الفضـاء اجلـوي     البحثـي اإلنتـاجي  والنشاط الرئيسي ملركز بريـرودا احلكـومي     -١٧

واستشـــعار األرض عـــن ب عـــد عـــد والرصـــد البيئـــي هـــو تـــوفري بيانـــات استشـــعار األرض عـــن ب
وصـندوق أوكرانيـا    .املركـز وكالـة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـة     وتـدير   .األوكرانينيللمستعملني 

، البحثــي اإلنتــاجيلتصــوير الفضــاء اجلــوي، الــذي أنشــئ كجــزء مــن مركــز بريــرودا احلكــومي  
مصدر ملعلومات يتزايد الطلب عليهـا بصـورة مسـتمرة، وهـو مـا يـدل عليـه عـدد الطلبـات الـيت           

  .عدحصول على بيانات خاصة باستشعار األرض عن بيتلقاها املركز كل سنة لل
ويتعاون مركز بريرودا بصورة مستمرة مع مؤسسات ومنظمات مشتغلة يف أنشطة مثل   -١٨

رصد املوارد الطبيعية يف الوقت احلقيقي، وإجراء حبوث وحتليالت خاصـة لالجتاهـات يف سـلوك    
  .اعتماد آليات ملنع وقوع الكوارثالعمليات والظواهر الطبيعية، والتنبؤ بعواقب حمتملة، و

ويشمل مستعملو معلومات استشعار األرض عن بعـد هيئـات حكوميـة خمتلفـة، منـها        -١٩
وزارة السياســة الزراعيــة، ووزارة الطــوارئ ومحايــة الســكان مــن عواقــب كارثــة تشــرينوبيل،    

يـة أوكرانيـا للعلـوم    ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الدفاع، وأكادميية العلـوم الوطنيـة، وأكادمي  
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ــا احلكوميــة ملــوارد األرض، وجلنــة أوكرانيــا احلكوميــة إلدارة مــوارد     الزراعيــة، وجلنــة أوكراني
  .املياه، واللجنة احلكومية لإلحصاءات، ووزارة محاية البيئة

  :ويبين حتليل لألساليب اليت استخدمت ا املعلومات أن الزبائن نفّذوا األنشطة التالية  -٢٠
  صد منطقة تشرينوبيل احملظورةر  •  
  التخفيف من عواقب فيض األار وتشبع األراضي باملياه  •  
  تقدير الغطاء احلرجي يف منطقة أوديسا األوكرانية  •  
  رصد مسار اجلزء األوكراين من ر الدانوب  •  
  استخدام املعلومات الساتلية إلجراء تقدير شامل للمناطق  •  
از ودراسة التكوين اجليولوجي للمناطق اليت يوجد فيهـا الـنفط   البحث عن النفط والغ  •  

  والغاز وحلقول معينة للنفط والغاز
  إجراء حبوث أساسية بشأن استخدام املعلومات الساتلية يف البحث عن النفط والغاز  •  
  تطوير أساليب وتكنولوجيات حلساب مؤشرات إحصائية للمحاصيل الزراعية عن بعد  •  
  لَّة احملاصيل وتقدير حالة احملاصيلالتنبؤ بغ  •  
  وضع رقم قياسي نبايت  •  
  رصد استخدام األراضي  •  
  تقدير االجتاهات يف استخدام األراضي  •  
  رسم خرائط لتحات التربة وتنوع التربة التحتية وتلوث األراضي  •  
  حتديث خرائط التضاريس  •  
  كولوجيةإنشاء قاعدة بيانات لرسم خرائط نظم أوكرانيا اإلي  •  
  تقدير مدى تلوث املياه اجلوفية  •  
  حتديد اخلصائص البصرية للغالف اجلوي وحتديد التوزيع السطحي لرطوبة التربة  •  
  .دورات عملية يف تعليم أساليب حتليل صور املناطق املتعددة امللتقطة من الفضاء  •  
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    حبوث الفضاء  -٢  
ــاين  ٣٠يف   -٢١ ــاير /كــانون الث ــرا  ٢٠٠٩ين ــدفقات   أطلــق مق ــاس ت ب ســاتلي أوكــراين لقي

ــات،   ــات والربوتون ــة     STEP-Fاإللكترون ــدات العلمي ــن املع ــدار أرضــي ليصــبح جــزءاً م ، إىل م
كـــارازين  .ن .وهـــو مـــن تصـــميم وبنـــاء جامعـــة ف  .فوتـــون-للســـاتل الروســـي كورونـــاس

وجيـري   .٢٠٠٩فربايـر  /شـباط  ٢٠وبـدأ يعمـل يف    .خاركيف الوطنية، وهـو األول مـن نوعـه   
ــادة فهــم النشــاط الشمســي وأثــره علــى      تنفيــذ  برنــامج خمطــط للبحــوث العلميــة مــن أجــل زي

  .العمليات احلاصلة على األرض
أن جيـــري قياســـات مســـتمرة لتـــدفقات جســـيمات      STEP-Fويقصـــد مـــن جهـــاز     -٢٢

وجســـيمات ألفـــا احملبوســـة يف أحزمـــة إشـــعاع األرض الداخليـــة   والربوتونـــاتاإللكترونـــات 
ــدفق  ــيت تت ــة وال ــدالعات       واخلارجي ــاء حــدوث االن ــة إىل الغــالف اجلــوي أثن مــن تلــك األحزم

وقـد صـمم أيضـاً لتـوفري معلومـات عـن        .الشمسية واالضطرابات املفاجئـة يف الغـالف األيـوين   
ــعة الكونيــة الشمســية الطاقويــة          ــة األش ــة بقصــد دراس ــاف اجلســيمات الطاقوي ــدفقات وأطي ت

فيمــا بــني الكواكــب والتغيــرات احلاصــلة يف   والطريقــة الــيت تنقــل ــا تلــك األشــعة يف الفضــاء 
  .أحزمة إشعاع األرض أثناء الدورة الرابعة والعشرين للنشاط الشمسي

ويقصـد مـن النظـام     .وجيري العمل من أجل إنشاء نظام أرضي لرصد الطقس الفضـائي   -٢٣
بــني  أن يــربط بــني ظــواهر الفضــاء والتغيــرات احلاصــلة يف الغــالف املتعــادل، بــاألخص العالقــة   

االنـــدالعات الشمســـية وســـرعة الريـــاح الشمســـية وبـــني االنـــدالعات الشمســـية والتـــردد دون 
ويعتزم بناء جهاز الستشعار الغالف األيوين صوتياً وكهرمغنطيسـياً   .السمعي يف الغالف اجلوي

  .وللحصول على بيانات جتريبية لبناء منوذج مادي للغالف الصخري والغالف األيوين
علـم الفلـك   ( Spektr-Rتعاون مع االحتاد الروسي على إعداد البعثات العلميـة  ويستمر ال  -٢٤

ــوي ــة   Spektr-UVو Resonance، وPhobos-Grunt، و)الراديـ ــة التحتيـ ــداد البنيـ ــاألخص يف إعـ ، بـ
  .األرضية املقابلة يف املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها، التابع للوكالة الوطنية

تمر إلعـداد جتـارب علميـة يف الفضـاء كجـزء مـن الربنـامج الطويـل املـدى          والعمل مس  -٢٥
إلجــراء حبــوث علميــة مشــتركة وجتــارب   ٢٠٠٦أكتــوبر /تشــرين األول ١٤الــذي اعتمــد يف 

ــة      ــا يف القطــاع الروســي مــن حمطــة الفضــاء الدولي  يوســوف تعطــ  .االحتــاد الروســي وأوكراني
من احملطة معـارف جديـدة يف ميـادين األحيـاء      التجارب الفضائية اليت تنفّذ يف القطاع الروسي

وقـد وصـلت االسـتعدادات     .وعلم املواد والعمليات الفيزيائيـة والكيميائيـة يف ظـروف الفضـاء    
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، مبا فيها تصميم نظام حممول على مـنت املركبـة جلمـع بيانـات     Obstanovka-1للتجربة الفضائية 
  .مراحلها األخرية إىل ،تتعلق بالبيئة الكهرمغنطيسية احمليطة باحملطة

    
    النظم الفضائية  -٣  

العمــل مســتمر مــن أجــل إنشــاء وتشــغيل نظــام للمعلومــات والتحليــل خــاص بوكالــة     -٢٦
الفضاء الوطنية األوكرانية، جلمع وجتهيز وحتليـل وتنظـيم بيانـات مـن نظـم عاملـة، بغيـة تـوفري         

  .دعم للسلطات على مستويات خمتلفة يف اختاذ القرارات
  :النظام ما يلي يف الوقت الراهنويشمل   -٢٧

  ؛)الوكالة الوطنية، كييف(للمعلومات  امركز  )أ(  
املركـــز الـــوطين لتشـــغيل تكنولوجيـــا الفضـــاء واختبارهـــا،      (للتحليـــل  امركـــز  )ب(  
  ؛)ييفباتوريا
غرفة املعلومات الرئيسية يف املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارهـا،    )ج(  
  ؛)ييفباتوريا
  عد؛عناصر النظم العملية اليت توفّر معلومات استشعار األرض عن ب  )د(  
  .)دوناييفيتسي(لتلقّي املعلومات اخلاصة وجتهيزها  امركز  )ه(  

نظام املعلومات والتحليل اخلاص بالوكالة الوطنية مكلَّف مبا يلـي، يف مجلـة أمـور، فيمـا       -٢٨
  :عد وبيانات سواتل األرصاد اجلويةب يتعلق بتطبيقات حمددة لبيانات استشعار األرض عن

  الرصد البيئي إلقليم أوكرانيا والدول ااورة هلا؛  )أ(  
منع ورصد وتقييم األضرار الناجتة من الكوارث الطبيعية والكوارث الـيت مـن     )ب(  

  .صنع اإلنسان
٢٩-  دة اليت جيري تنفيذها يف الوقت الراهن ما يليوتتضمن املهام احملد:  

  ديد مدى الغطاء الثلجي؛حت  )أ(  
  كشف حاالت الشذوذ احلراري؛  )ب(  
  حتديد املساحة اليت تشغلها األجسام املائية وجماري املياه؛  )ج(  
  تقدير مساحة أسطح األجسام املائية؛  )د(  
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  .تعيني املناطق املشبعة باملياه  )ه(  
 Terraل، مثـل سـاتل   تنفَّذ تلك املهام باستخدام بيانات مـن أجسـام فضـائية حـرة املنـا       -٣٠

ــه التصــويري املتوســط التحليــل  ( ــة    ) ومطياف ــاإلدارة الوطني ــة اخلاصــة ب وســواتل األرصــاد اجلوي
كمــا تســـتخدم بيانــات احملفوظـــات املولَّـــدة    .)NOAA(لدراســة احمليطـــات والغــالف اجلـــوي   

  .متراً ٤٠أمتار و ٨باستخدام صور هلا حتليل مكاين يتراوح بني 
 نظـام املعلومـات والتحليـل اخلـاص بالوكالـة الوطنيـة األوكرانيـة        ومع اسـتمرار تطـوير    -٣١

وحــىت اآلن أقــيم تعــاون مــع   .مــع أنظمــة مشــتركة بــني وكــاالت خمتلفــة  ســيدمج هــذا النظــام
  .إدارات تابعة لوزارة الطوارئ ومحاية السكان من عواقب كارثة تشرينوبيل ووزارة الدفاع

    
    التعاون مع املنظمات الدولية  -٤  

    تعاون مع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةال    
شارك وفد من أوكرانيا مشـاركة فعالـة يف أعمـال الـدورة السادسـة واألربعـني للجنـة          -٣٢

الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقـودة  
وأثناء الدورة، قدم مرشح أوكرانيا لرئاسة اللجنـة للفتـرة    .٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٠إىل  ٩من 

كوزنيتســوف، نائــب املــدير العــام لوكالــة الفضــاء الوطنيــة األوكرانيــة،   .أ.، أ٢٠١١-٢٠١٠
لوفـود مـن    ٢٠١١وعـام   ٢٠١٠عرضاً بشأن رؤيتـه اخلاصـة بـدور اللجنـة وأنشـطتها يف عـام       

  .بلدان جمموعة دول أوروبا الشرقية
    

    ون مع جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائيالتعا    
وتنفّــذ أوكرانيــا  .تواصـل الوكالــة الوطنيـة عملــها اخلـاص باحلــد مـن احلطــام الفضـائي       -٣٣

أنشطتها الفضائية متشياً مع توصـيات جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام         
  :الة الوطنية إىل عضويتها، يف ااالت الرئيسية التاليةالفضائي، اليت تنتمي الوك

منع تكوين احلطام الفضـائي واحلـد مـن كميـة احلطـام الفضـائي الـذي تنتجـه           )أ(  
  صواريخ احلمل األوكرانية أثناء عمليات اإلطالق إىل الفضاء؛

  ؛منع توليد احلطام الفضائي من جراء تشغيل األجسام الفضائية األوكرانية  )ب(  
  حبوث احلطام الفضائي باستخدام املرافق الراديوية األوكرانية؛  )ج(  
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إعداد واسـتحداث وثـائق تنظيميـة وتقنيـة حتـدد املقتضـيات العامـة للحـد مـن            )د(  
  .احلطام يف الفضاء القريب من األرض الذي يولّده تشغيل املركبات الفضائية األوكرانية

    
    حة الفضائيةالتعاون مع االحتاد الدويل للمال    

شــارك وفــد مــن مؤسســات أوكرانيــة يف قطــاع الفضــاء يف أعمــال املــؤمتر الســتني لالحتــاد   - ٣٤
الــدويل للمالحــة الفضــائية، الــذي يشــارك يف تنظيمــه كــل ســنة االحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية  

 ١٦ إىل ١٢مــن يف الفتــرة  ٢٠٠٩واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفضــائية، والــذي عقــد يف عــام   
وعقدت انتخابات قبـل انعقـاد املـؤمتر بوقـت      .أكتوبر يف داجيون يف مجهورية كوريا /تشرين األول

وانتخب ألكسـندر زينشـينكو، نائـب     .قليل لتعيني أعضاء جدد يف األكادميية ومسؤولني كبار فيها
انيســالف مــدير الوكالــة الوطنيــة، أمينــاً لقســم العلــوم االجتماعيــة يف األكادمييــة، كمــا انتخــب ست  

للتصـميم، نائبـاً لـرئيس     احلكـومي  كتـب يوجنـوي  ملكونيوخوف، كبري املصـممني واملـدير اإلداري   
  .األكادميية

تقدر األكادميية الدولية للمالحة الفضائية كل سنة أفرقة العلمـاء الدوليـة الـيت حققـت       -٣٥
وتقــدر األكادمييــة  .أعظــم اإلجنــازات والتقــدم يف جمــال تطــوير تكنولوجيــا الصــواريخ الفضــائية
 ٢٠٠٩ويف عــام  .بوجــه خــاص مشــاريع مثــل املكــوك الفضــائي وحمطــة مــري الفضــائية املداريــة

واعتربتـه تقـدماً   ) Sea Launch(األكادميية املشـروع الفضـائي الـدويل لإلطـالق البحـري       قدرت
  .علمياً وتكنولوجياً

لوجيـا وهـو مثـال أيضـاً علـى      ومشروع اإلطالق البحري إجناز فريد يف العلوم والتكنو  -٣٦
ومكتــب ) الواليــات املتحــدة األمريكيــة( بوينــغتعــاون دويل فعــال بــني شــركة الفضــاء اجلــوي 

 .مؤسسـة س (وإنرجيـا  ) أوكرانيا(ومصنع يوجين لبناء املاكينات ) أوكرانيا(يوجنوي للتصميم 
ندسـة والبنـاء   وشركة آكرسوليوشنــز لله ) كوروليف للصواريخ والفضاء، االحتاد الروسي .ب

  .)النرويج(والتكنولوجيا 
-Zenitمراحـل   الـثالث ويف أوكرانيا، رشح العمل اخلاص ببناء الصـاروخ احلامـل ذي     -٣٧

3SL    كجــزء مــن برنــامج اإلطــالق البحــري للحصــول علــى جــائزة الدولــة األوكرانيــة للعلــوم
  .والتكنولوجيا

فضـائية عقـد وفـد مـن مكتـب يوجنـوي       وأثناء انعقاد مؤمتر االحتاد الـدويل للمالحـة ال    -٣٨
ــا     (للتصــميم  ــا وأوكراني ــة كوري ــثلني عــن ســفاريت مجهوري  .ن .، برئاســة س)كــان يتضــمن مم

ــن املعهــد الكــوري ألحبــاث الفضــاء اجلــوي        ــار م ــاً مــع مســؤولني كب  .كونيوخــوف، اجتماع
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وقـت  ومتخض ذلك االجتماع عن االتفاق على أن يزور وفد من مجهورية كوريا أوكرانيا يف 
مبكّـــر لبحـــث تفاصـــيل اإلمكانيـــات الـــيت تعرضـــها املؤسســـات األوكرانيـــة يف جمـــال صـــناعة 

  .KSLV-2الصواريخ الفضائية وملناقشة التعاون احملتمل يف مشروع 
وأثناء املؤمتر أيضاً عقد فالريي كوريبانوف، نائب مدير مركز لفيـف التـابع ألكادمييـة      -٣٩

التــابع للوكالــة الوطنيــة، اجتماعــاً مــع مــدير مشــروع   معهــد حبــوث الفضــاء -العلــوم الوطنيــة 
Selena-2       ــة مشــاركة ــاقش إمكاني ــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي، ون ــة الياباني اخلــاص بالوكال

ــاس        ــام مركــز لفيــف يف وقــت الحــق بتطــوير جهــاز خفيــف لقي ــة وقي ــا يف تلــك البعث أوكراني
األورويب لعلـوم األرض السـيد   مـنح االحتـاد    ٢٠٠٩أبريـل  /ويف نيسـان ( .املغنطيسية يف الفضاء

تقـديراً إلجنازاتـه اهلامـة يف تطـوير أجهـزة       ٢٠٠٩كوريبانوف ميدالية كريستيان هويغنـز لسنة 
 .)االستشعار واألجهزة الكهربية واملغنطيسية إلجراء حبـوث علـى األرض واملنظومـة الشمسـية    

  .ل يف اليابانوأسفر االجتماع عن االتفاق على إقامة اتصاالت شخصية مع فريق مقاب
يف أنشـطة نظـام مراقبـة     ٢٠٠٩وإضافة إىل ذلك شـارك ممثلـون عـن أوكرانيـا يف عـام        -٤٠

  :تكنولوجيا القذائف، ومنها على األخص
  ؛)، ستكهومل٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٧-١٥(اجتماع خلرباء تقنيني من النظام   )أ(  
أبريــل  /نيســان ٣٠-٢٩(خاصــة بالنظــام   "لنقطــة اتصــال معــززة  "اجتمــاع   )ب(  
  ؛)، باريس٢٠٠٩

ــد          )ج(   ــة قواع ــدول املشــتركة يف مدون ــامن لل ــادي الث ــاع الع ــواد لالجتم ــداد م إع
  ؛)مايو، فيينا/أيار ٢٩-٢٨(السلوك الدولية ملنع انتشار القذائف التسيارية 

ــا       )د(   إعــداد مــواد الجتماعــات اهليئــات العاملــة اخلاصــة بنظــام مراقبــة تكنولوجي
  ؛)جانريو ي، ريو د٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣-٥(م للنظام القذائف واالجتماع العا

إعــداد مــواد الجتمــاع عــادي للفريــق العامــل املعــين بعــدم االنتشــار ومراقبــة      )ه(  
  .)٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٥-٢٣(التصدير واملشاركة فيه 

مت إعداد إخطارين مبدئيني خبصوص إطـالق صـواريخ حاملـة أوكرانيـة وبيـان سـنوي         -٤١
، ٢٠٠٩بالسياســة العامــة املتعلقــة بالصــواريخ احلاملــة والقــذائف التســيارية يف عــام        خــاص 

وأحيلت إىل األمانة التنفيذية ملدونة قواعد السلوك الدولية ملنع انتشار القذائف التسـيارية، عـن   
  .طريق وزارة الشؤون اخلارجية األوكرانية
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وطنيــة يف مثانيــة اجتماعــات  وإضــافة إىل ذلــك، شــارك مســؤولون كبــار يف الوكالــة ال    -٤٢
للجنــة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بالسياســة العامــة املتعلقــة بالتعــاون العســكري والــتقين    

  .ومراقبة التصدير
    

    عمليات إطالق صواريخ حاملة  -٥  
صـاروخ  : مخسة صواريخ فضـائية أنتجـت يف أوكرانيـا    أُطلقت بنجاح ٢٠٠٩يف عام   -٤٣

، وإثنـان  Zenit-3SL، وواحـد مـن طـراز    Cyclone-3احـد مـن طـراز    ، ووDneprواحد من طراز 
  .Zenit-3SLBمن طراز 

مــن موقــع إطــالق بيكونــور، بينمــا أطلــق       Dneprو Zenit-3SLBأطلقــت الصــواريخ    -٤٤
 .نغلسـك يف االحتـاد الروسـي   من موقع إطالق بليسيتسك يف منطقـة أرخ  Cyclone-3الصاروخ 
إطــالق أوديســي القريبــة مــن جزيــرة عيــد املــيالد يف    مــن منصــة Zenit-3SLالصــاروخ  وأطلــق

  .احمليط اهلادئ
بعــد  والعشــرونفّــذت عمليــة اإلطــالق الثانيــة ، ن٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠ويف   -٤٥

 .مـن موقـع إطـالق بليسيتسـك     Cyclone-3املائة واألخرية لصاروخ فضـائي خفيـف مـن طـراز     
  .يف املستقبلوال يعتزم إطالق صواريخ أخرى من هذا النوع 

ذو املراحـــل الـــثالث هـــو أحـــدث صـــاروخ يف سلســـلة مـــن    Cyclone-3والصـــاروخ   -٤٦
الصــواريخ الفضــائية اخلفيفــة، ويهتــدي تصــميمه بنمــوذج الصــواريخ التســيارية الــيت صــممها     
ــاون مــع شــركات         ــات بالتع ــاء املاكين ــوجين لبن ــوي للتصــميم، وينتجــه مصــنع ي مكتــب يوجن

لـه حمـرك ثنـائي الـدفع وميكـن االحتفـاظ بـه لفتـرات          Cyclone-3خ والصارو .أوكرانية وروسية
ــة يف وضــع االســتعداد لإلطــالق   ــدار      .طويل ــه هــو إطــالق أجســام فضــائية إىل امل والغــرض من
  .املتوسط االرتفاع القريب من األرض

، Coronas-Photonإلطــالق ســاتل البحــوث الروســي  Cyclone-3واســتخدم الصــاروخ   -٤٧
كيلوغرامــاً والــذي يقصــد بــه إجــراء البحــوث علــى الشــمس وأثــر    ١ ٨٨٥الــذي يبلــغ وزنــه 

املقـراب   Coronas-Photonوحيمـل السـاتل    .النشاط الشمسي على عمليات حتدث على األرض
األرضـــية والـــذي يقـــيس تـــدفقات   -، اخلـــاص بدراســـة الطاقـــة الشمســـية  STEP-Fالســـاتلي 

رازين خــاركيف الوطنيـة كجـزء مــن   كـا  .ن .عـة ف ماإللكترونـات والربوتونـات، وبــين يف جا  
  .برنامج الفضاء الوطين األوكراين
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    التعاون الثنائي  -٦  
اســتند تعــاون أوكرانيــا مــع دول أخــرى يف جمــال استكشــاف الفضــاء  ٢٠٠٩يف عــام   -٤٨

لتزامـات  اقات دولية بشـأن استكشـاف الفضـاء و   اخلارجي واستخدامه ألغراض سلمية إىل اتفا
علقــة باألنشــطة الفضــائية، والتشــريعات األوكرانيــة الســارية املفعــول الــيت   أوكرانيــا الدوليــة املت

، وهــو مركــز Space-Informأيضــاً واصــل مركــز   ٢٠٠٩ويف عــام  .حتكــم األنشــطة الفضــائية 
 صـيانة وحتـديث  متخصص للمعلومات والتحليل وشريك للوكالة الوطنية يف جمال املعلومـات،  

، وذلـك بـدعم مـن الوكالـة     ة الدولية حتت العناوين التاليةقواعد بيانات بشأن األنشطة الفضائي
  :الوطنية

  بلدان العامل املرتادة للفضاء؛  )أ(  
  قانون الفضاء الدويل؛  )ب(  
  اجتماعات وزيارات؛: اتصاالت خاصة باألعمال التجارية  )ج(  
  تواريخ وأحداث خاصة والذكريات السنوية؛: األحداث الفضائية  )د(  
  أنشطة فضائية؛ املشاركون يف  )ه(  
  تقارير وعروض؛  )و(  
  .معلومات ومواد حتليلية  )ز(  

وقد استرشدت سياسة أوكرانيا العامة فيما يتعلق بالتعـاون الـدويل باملبـادئ األساسـية       -٤٩
  :التالية

  االمتثال لاللتزامات الدولية املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛  )أ(  
  ارجية وسياستها األمنية؛إجناز أولويات وأهداف سياسة أوكرانيا اخل  )ب(  
تعزيز وضع أعمال أوكرانيا التجارية يف السوق العاملية لتكنولوجيات الفضـاء    )ج(  

  واخلدمات الفضائية؛
  .التركيز على أولويات النشاط الفضائي  )د(  

الـدويل أساسـاً علـى تشـجيع بيئـة قانونيـة        وركَّزت جهود أوكرانيـا يف ميـدان التعـاون     -٥٠
دوليــة تفضــي إىل مشــاركة مؤسســات جتاريــة أوكرانيــة تعمــل يف قطــاع الفضــاء يف املشــاريع    
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الفضائية الدولية، وعلى الترويج ألنشطة التجارة اخلارجية اخلاصة بتلك املؤسسات ووجودهـا  
  .املستقر والنشط يف سوق اخلدمات الفضائية

ن القدمي العهد بني أوكرانيا واالحتاد الروسي إىل تعـاون وثيـق فيمـا بـني     ويستند التعاو  -٥١
خمتلــف املؤسســات واملشــاركة املشــتركة يف املشــاريع الفضــائية الدوليــة، واســتخدام امعــات   
الروسية إلطالق الصواريخ احلاملة األوكرانية، ووجود برنامج للتعاون الطويـل األجـل وخطـة    

  .الت الفضائية من أجل استمرار تطوير تكنولوجيا الفضاءعمل منسقة بني الوكا
، عقــد يف موســكو االجتمــاع الســابع للجنــة الفرعيــة  ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ١٠ويف   -٥٢

ورأس الوفـدين اللـذين مـثَّال وكـاليت الفضـاء       .األوكرانية الروسية للتعاون يف الصناعة الفضائية
شــينكو، مــدير عــام وكالــة الفضــاء الوطنيــة      الــوطنيتني للبلــدين يف االجتمــاع ألكســندر زينت   

ــية    ــة الروسـ ــاء االحتاديـ ــة الفضـ ــدير وكالـ ــاتويل بريمينـــوف، مـ ــة، وأنـ ونوقشـــت يف  .األوكرانيـ
االجتماع مسائل تتعلق بتنفيذ برنامج التعاون بني االحتاد الروسي وأوكرانيـا علـى استكشـاف    

لــق بالتعــاون علــى ومســائل أخــرى تتع ٢٠١١-٢٠٠٧الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه للفتــرة  
والحـظ الوفـدان أن مجيـع الظـروف الالزمـة قائمـة        .استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه  

وأسـفرت   .لنجاح تطـوير التعـاون بـني االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا يف جمـال األنشـطة الفضـائية         
يــة احملادثــات عــن توقيــع مــدير عــام الوكالــة الوطنيــة األوكرانيــة ورئــيس وكالــة الفضــاء االحتاد 

الروسية على حمضر االجتماع السـابع للجنـة الفرعيـة األوكرانيـة الروسـية للتعـاون يف الصـناعة        
ــدولتني        ــة املشــتركة بــني ال ــة للجن ــاون االقتصــادي التابع ــة التع ــود يف إطــار جلن الفضــائية، املعق

واتفق على مواصـلة العمـل املشـترك اخلـاص بتنفيـذ مشـروع ذي أولويـة         .األوكرانية والروسية
نشاء نظام لتزويد االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا بـدعم يف تنسـيق التوقيـت واملالحـة باسـتخدام         إل

النظــام العــاملي لســواتل املالحــة وغــريه مــن الــنظم العامليــة للمالحــة الســاتلية، ومشــاريع علميــة  
فضائية، وجتارب مشـتركة علـى مـنت القطـاع الروسـي مـن حمطـة الفضـاء الدوليـة والتعـاون يف           

  .الستشعار األرض عن بعد تطوير نظم
وقِّع اتفاق بني جملس وزراء أوكرانيا وحكومـة االحتـاد    ،٢٠٠٩يونيه /حزيران ١١ويف   -٥٣

الروسي بشـأن تـدابري حلمايـة التكنولوجيـا يف إطـار التعـاون علـى استكشـاف الفضـاء اخلـارجي           
الصـواريخ،  واستخدامه يف األغراض السلمية، وعلى تصـميم واسـتخدام تكنولوجيـات الفضـاء و    

وينشئ ذلك االتفاق األساس القانوين لتنفيذ  .وذلك يف وزارة الشؤون اخلارجية لالحتاد الروسي
تدابري حلماية التكنولوجيا خالل قيام مؤسسات روسية وأوكرانية تعمل يف قطاع الفضاء بتنفيـذ  

ويـنص   .ىمشاريع مشتركة، من بينها املشاريع املشتركة اليت تنطوي علـى مشـاركة بلـدان أخـر    
االتفــاق بصــورة خاصــة علــى املقتضــيات القانونيــة الــيت جيــب أن تســتوفيها املؤسســات الروســية  
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املشترك بـني الربازيـل وأوكرانيـا     Cyclone-4الراغبة يف احلصول على إذن للمشاركة يف مشروع 
ــة     ــة والتقني ــواتج العلمي ــة لنقــل الن ــدة عــن والشــروط القانوني ــاون إىل مؤسســات  املتول  ذلــك التع

لـزم تلـك املؤسسـات األوكرانيـة حبمايـة التكنولوجيـات واملنتجـات الروسـية         وسوف ت .أوكرانية
  .لذلك الغرض يضعها اجلانبانعلى أساس خطة 

، ويف إطـار التعـاون مـع االحتـاد الروسـي، عقـد اجتمـاع        ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١ويف   -٥٤
الـة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـة     مشترك عادي ملمثلني عن وكالة الفضاء االحتادية الروسية ووك

وأكادمييــة العلــوم الروســية واألكادمييــة الوطنيــة األوكرانيــة للعلــوم، يف املركــز الــوطين لتشــغيل   
ونـاقش املشـاركون    .)ييفباتوريا، مجهوريـة القـرم املسـتقلة ذاتيـاً    (تكنولوجيا الفضاء واختبارها 

 تنفيـذ برنــامج التعـاون بـني االحتــاد    مشـاريع مشـتركة وأعربــوا عـن ارتيـاحهم للتقــدم احملـرز يف     
 .٢٠١١-٢٠٠٧الروســي وأوكرانيــا علــى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه للفتــرة   

والحظوا على األخص جناح التعاون بني األخصـائيني األوكـرانيني والـروس يف تنفيـذ مشـروع      
Coronas-Photon  وارد املركــز البحثـي بشــأن النشــاط الشمســي والعمــل اهلــام املنجــز إلعــداد مــ

 Phobos-Gruntالـــوطين لتشــــغيل تكنولوجيـــا الفضــــاء واختبارهـــا للمشــــاركة يف مشــــروعي    
القـدرات الوظيفيـة للمقـراب     توسـيع مـن املفيـد    وتقرر أن .)لم الفلك الراديويلع( Spektr-Rو

  .Phobos-Gruntلكي يتسىن استخدامه يف برنامج  RT-70الراديوي 
ابط العلمية تقرر إنشاء عنصر أوكراين يف الربنـامج العلمـي   ومن أجل زيادة تقوية الرو  -٥٥

وتعجيل إعداد اتفاق بشأن التعـاون يف املشـروعني    Spektr-UVالذي يشكل جزءاً من مشروع 
واتفق املشاركون على مواصلة احملادثـات بشـأن مشـاركة     .Millimetronو Spektr-UVالعلميني 

 Luna-Globيني الروســـــيني املخطـــــط هلمـــــا، خصـــــائيني أوكـــــرانيني يف املشـــــروعني العلمـــــأ
كمــا اتفقــوا علــى اســتحداث خطــة جديــدة للتعــاون    .Interheliozond/Polar-Ecliptic Patrolو

قيـام  على إعداد جتـارب علميـة علـى مـنت القطـاع الروسـي مـن حمطـة الفضـاء الدوليـة، وعلـى            
جـارب العلميـة املشـتركة    لربنـامج البحـوث والت  صـيغة حمدثـة    االحتاد الروسي وأوكرانيا بوضـع 

أبريــل /علــى مــنت القطــاع الروســي مــن حمطــة الفضــاء الدوليــة، حبلــول نيســان  الطويــل األجــل 
٢٠١٠.  

ــا، رأى        -٥٦ ــي وأوكرانيـ ــاد الروسـ ــني االحتـ ــاون بـ ــوير التعـ ــلة تطـ ــة مواصـ ــاً ألمهيـ وإدراكـ
ن املشاركون أنه سـوف يكـون مـن املفيـد أن يبـدأ وضـع مشـروع برنـامج للتعـاون بـني البلـدي           

  .٢٠١٦-٢٠١٢على استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه للفترة 
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وأثنــاء االجتمــاع اعتمــدت قــرارات تتعلــق باملالحــة الســاتلية، بــاألخص إنشــاء نظــام      -٥٧
أرضــي لتعزيــز النظــام العــاملي لســواتل املالحــة، وبتقويــة الــروابط يف جمــال اإلنتــاج بــني    تقويــة 

  .يف قطاع الفضاءاملؤسسات الروسية واألوكرانية العاملة 
تتعلـق بالتعـاون    ٢٠٠٩وكلِّفت أفرقة عمل مشتركة بصياغة مقترحات قبل اية عام   -٥٨

بعد، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير نظام معلومـات إلدارة بيانـات    عنيف جمال استشعار األرض 
ــع التجــارب الروســية         ــن مواق ــا وإنشــاء شــبكة مشــتركة م استشــعار األرض عــن بعــد وتبادهل

  .وكرانية ملعايرة معدات استشعار األرض عن بعد احملمولة على منت املركبات الفضائيةواأل
فالعمل مستمر يف بنـاء   .ألوكرانيا يف السنوات األخرية ارئيسي شريكاالربازيل  وظلت  -٥٩

 .للفضـــاء والصـــواريخ يف مركـــز الكنتـــارا لإلطـــالق ضـــمن مشـــروع دويل  Cyclone-4جممـــع 
ــة    صــ Cyclone-4والصــاروخ  ــات جمرب  .اروخ حامــل عــايل األداء مــبين علــى أســاس تكنولوجي

وتضمن خصائصه يصبح من الرواد يف سوق خـدمات إطـالق السـواتل يف املـدار القريـب مـن       
  .األرض ويف مدار االنتقال الثابت بالنسبة لألرض

ــارس /ويف آذار  -٦٠ ــب األول لــرئيس وزراء     ٢٠٠٩م ــينوف، النائ ــد الكســندر تورش ، عق
، اجتماعاً مـع كـارلوس غـامن، رئـيس وكالـة الفضـاء الربازيليـة وأعضـاء وفـد برازيلـي           أوكرانيا

  .الربازيلي األوكراين Cyclone-4ملناقشة مسائل تتعلق بتنفيذ مشروع 
واحتمـاالت تطـوير    Cyclone-4وناقش املشاركون يف االجتماع حالـة تنفيـذ مشـروع      -٦١

والحظ السيد غامن أن املشـروع   .باألنشطة الفضائيةالتعاون بني الربازيل وأوكرانيا فيما يتعلق 
وأكَّـد السـيد تورشـينوف أمهيـة      .سوف يكون خطـوة أوىل يف سلسـلة مـن املشـاريع املشـتركة     

ــا، حــىت يف ظــروف حرجــة، وأكّــد أن حكومــة       ــل وأوكراني تنفيــذ املشــروع لكــل مــن الربازي
يتسـنى   ن عـن أملـهم يف أن  وأعـرب املشـاركو   .أوكرانيا ترصـد التقـدم احملـرز بصـورة مسـتمرة     
  .٢٠١٠قبل اية عام  Cyclone-4القيام بعملية إطالق جتريبية للصاروخ احلامل 

ــة مــع رؤســاء      ٢٠٠٩مــارس /آذار ٢٣ويف   -٦٢ ــة الوطني ــار مــن الوكال التقــى موظفــون كب
الوفــد الربازيلــي ومــديري الشــركة املشــتركة الربازيليــة األوكرانيــة الكنتــرا ســايكلون ســبيس يف    

ونـاقش   .واتفـق ممثلـو وكـاليت الفضـاء الربازيليـة واألوكرانيـة علـى تعزيـز التعـاون الـتقين           .ييفك
املشـاركون أثنـاء االجتمـاع إمكانيـة بنـاء جممـع إطـالق يكـون مشـتركاً بـني الربازيـل وأوكرانيـا             

ون وأكّـد املمثلـون الربازيليـ    .يف مركـز الكنتـارا لإلطـالق    Cyclone-4وخاصاً بالصاروخ احلامـل  
 اإلجـراءات الشـكلية  أنه قد مت التغلّب علـى كـل الصـعوبات الرئيسـية وأنـه مل يبـق سـوى بعـض         
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وأعرب مدير عام الوكالة الوطنيـة األوكرانيـة عـن أملـه      .املتعلقة باملوقع املقترح الطفيفةالقانونية 
  .امة املوقعيف أن تؤيد أغلبية كربى من أعضاء الربملان الربازيلي استخدام األراضي املعتزم إلق

حقيقيـة   تفِسح فُرصاوفيما يتعلق مبجاالت التعاون املمكنة بني الربازيل وأوكرانيا اليت   -٦٣
لنجاح توحيد جهود األخصـائيني الـربازيليني واألوكـرانيني يف تنفيـذ أنشـطة فضـائية، حـددت        

  :ااالت الرئيسية األربعة التالية
ــاء األجســام     )أ(   الفضــائية وامعــات الفضــائية اخلاصــة   املشــاركة يف تطــوير وبن

  ببحوث األرض، ونظمها الفرعية ومكوناا؛
التعــاون يف جمــال التكنولوجيــات املدنيــة، بــدءاً بتطــوير وبنــاء وحــدات كفــؤة    )ب(  

ــوواط ٢ ٥٠٠و ٢ ٠٠٠ للطاقــة الرحييــة بقــدرة تتــراوح بــني   وجيــري بالفعــل يف الوقــت   .كيل
  ا اال؛الراهن تنفيذ أنشطة رائدة يف هذ

  بناء حمركات للصواريخ تعمل بالوقود الصلب والوقود السائل؛  )ج(  
  .وضع برنامج تعليمي مشترك بشأن الفضاء  )د(  

وقـد زار وفـد    .وتظل الصني شـريكاً مهمـاً ألوكرانيـا فيمـا يتعلـق باألنشـطة الفضـائية         -٦٤
، ضـمن اتفـاق   ٢٠٠٩يـل  أبر/نيسـان  ١٧إىل  ١٤الوكالة الوطنية برئاسة املدير العام بكني من 

وكـان الغـرض مـن الزيـارة هـو توسـيع نطـاق التعـاون بـني           .مع إدارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية   
تبـادل  ( نظُـم ، خصوصـاً مـن خـالل تنفيـذ مشـروعي      ٢٠١٠-٢٠٠٦الصني وأوكرانيا للفتـرة  

) Sich-2واملشـروع األوكـراين    Huanjing-1Bبيانات تتعلـق بالفضـاء يف إطـار املشـروع الصـيين      
  .والتنفيذ املشترك ملشروع ساتل يف الغالف األيوين

مـن   ١٥وأثناء احملادثات مع الوكالة الصينية نوقشـت اإلمكانيـة الرئيسـية إلدراج حنـو       - ٦٥
جماالت التعـاون اجلديـدة ضـمن اخلطـة واخلطـوات الواجـب اختاذهـا متهيـداً لتنفيـذها يف الفتـرة           

٢٠١٠-٢٠٠٩.  
اجتمـاع عقـد بـني مـدير عـام الوكالـة الوطنيـة         بفضـل صـة  واتسمت الزيارة بأمهيـة خا   -٦٦

ونوقشــت يف ذلــك االجتمــاع طائفــة  .األوكرانيــة وداي بينغــوو، عضــو جملــس الدولــة الصــيين 
واسعة من املسائل املتعلقة بالتعاون بني الصـني وأوكرانيـا يف جمـال األنشـطة الفضـائية وطرائـق       

لـق بالطاقـة الرحييـة والشمسـية وغـري ذلـك       جذب االستثمارات الصينية يف مشـاريع متنوعـة تتع  
  .من تكنولوجيات متقدمة
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املؤسسـة الصـينية   : وعقدت عدة اجتماعات أثنـاء الزيـارة مـع شـركات صـينية كـربى        -٦٧
السترياد وتصدير املاكينات الدقيقة، وشركة سور الصني العظيم للصـناعة، وواحـدة مـن أكـرب     

ووقَّعـت الوكالـة الوطنيـة األوكرانيـة      .ات رحييـة الشركات الصينية، سينوفيل، اليت تصـنع تربينـ  
اتفاقات مع شركة سور الصني العظيم بشأن التعاون يف جمال الطاقة الرحييـة والطاقـة الشمسـية    

وسـوف تنفّـذ    .تنص على بناء تربينات رحييـة وحمطـات للطاقـة الرحييـة والشمسـية يف أوكرانيـا      
االســتثمار، القــروض،  (لعــدد مــن الشــروط  تلــك املشــاريع اســتناداً إىل خطــط خمتلفــة ووفقــاً    

  .)ائتمانات سلعية، توريد معدات، إقامة مشاريع مشتركة
، الـــيت جتـــذب التمويـــل )CITIC(ويف اجتمـــاع مـــع شـــركة التعـــاون الـــدويل الصـــينية   -٦٨

ملشاريع مع بلدان أخرى من خـالل مؤسسـة الصـني لتـأمني الصـادرات واالئتمـان، مت االتفـاق        
  .ى تنفيذ مشروع لبناء مصنع للجرارات يف مصنع يوجين لبناء املاكيناتيف مذكرة تفاهم عل

وقام وفد ميثِّل املؤسسة الصينية السترياد وتصدير املاكينـات الدقيقـة بزيـارة ألوكرانيـا       -٦٩
 أجـرى وأثنـاء الزيـارة    .، ملناقشة سبل توسيع نطاق التعـاون ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١إىل  ٢٦من 

مع موظفني كبار يف الوكالة الوطنية األوكرانية كما قـام بزيـارة ملكتـب    الوفد الصيين حمادثات 
كمـا شـارك    .مملوكـة للدولـة   هندسية خاصة يوجنوي للتصميم وشركة أرسينال، وهي شركة

 التابعـان يف احملادثات معهد أحباث قياسـات اهلندسـة الراديويـة ومعهـد املـواد الفائقـة الصـالدة،        
  .ية للعلوملألكادميية الوطنية األوكران

  :ونوقشت جماالت التعاون التالية  -٧٠
  بناء السواتل واستخدام املعلومات الساتلية؛  )أ(  
  تصميم معدات االتصاالت الراديوية الساتلية؛  )ب(  
  .استخدام الطاقة الشمسية  )ج(  

  .ووقِّعت حماضر اجللسات يف اية الزيارة
ــوبر /تشــرين األول ٢٦ويف   -٧١ ــارة ٢٠٠٩أكت ــاء زي ــا مــن وفــد مــن    ، أثن رمسيــة ألوكراني

حكومة الصني برئاسة أحد نواب رئيس جملس الدولة، مت االتفاق علـى توسـيع نطـاق التعـاون     
ــة    ــال الــنظم الكهربي ــون مــن اجلانــب     .البصــرية بــني الصــني وأوكرانيــا    -يف جم وكــان املوقّع

ة؛ ونيكـوالي  األوكراين هم ألكسندر زينتشنكو، مـدير عـام وكالـة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـ      
ليخوليــت، مــدير شــركة أرســينال وكــبري مصــمميها؛ ودميتــري بريجــودوف، مــدير املؤسســة    
احلكومية أوكرينماش؛ وكان املوقّعون من اجلانب الصيين هـم زو داجـي، مـدير عـام املؤسسـة      
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الصــينية لعلــوم وصــناعات الفضــاء اجلــوي، وجــي يانشــو، رئــيس املؤسســة الصــينية الســترياد     
  .اكينات الدقيقة؛ وجاو جياو لونغ، نائب رئيس املؤسسةوتصدير امل

 علـى مواصـلة  املشـترك   وأقـرا حبرصـهما  بفعاليـة التعـاون    الطرفان، بعدما نوهـا وأعرب   -٧٢
يف أن التعاون بني الصـني وأوكرانيـا سـوف     ماالتعاون املفيد للطرفني، عن ثقتهالسعي لتحقيق 

مــع مصــاحل البلــدين يف جمــال الفضــاء      تتماشــىة يســتمر يف التطــور مــع حتقيــق نتــائج إجيابيــ     
  .اخلارجي

رة تفـاهم  ويف إطار التعاون مع اليابان، وقَّع مدير عام الوكالة الوطنية األوكرانية مـذكّ   -٧٣
 .بني الوكالة ومؤسسة سـوميتومو، وهـي مـن أقـدم املؤسسـات التجاريـة والصـناعية يف اليابـان        

كة مـن أجـل تطـوير مصـادر الطاقـة البديلـة يف       رة التفـاهم علـى بـذل جهـود مشـتر     وتنص مذكّ
أوكرانيا واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلـو، وفقـاً لربوتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة       

رة تفـاهم  رة وكـذلك مـع مـذكّ   ومتشياً مع تلك املـذكّ  .األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
، ٢٠٠٩مـارس  /آذار ١٠ناعات الثقيلة موقَّعة يف بني الوكالة الوطنية وشركة ميتسوبيشي للص

قام ممثلون عن الشركتني اليابانيتني بزيارة ألوكرانيا ملناقشة مسائل تتعلق بالتعـاون علـى تنفيـذ    
ومتخضت االجتماعات واحملادثات اليت أجريـت يف كييـف    .مشاريع للطاقة الرحيية يف أوكرانيا

ينص على مواصـلة حبـث إمكانيـات التعـاون الفعـال      ، عن التوقيع على اتفاق روفسكتدنيربوبو
واملثمر على بناء تربينات رحييـة لوحـدات الطاقـة الرحييـة بـني كـل مـن وكالـة الفضـاء الوطنيـة           

  .األوكرانية ومؤسسة سوميتومو وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
ء يف االحتــاد تعزيــز التعــاون مــع الــدول األعضــا     باألنشــطة الراميــة إىل وفيمــا يتعلــق    -٧٤

األورويب ووكالة الفضاء األوروبية يف جمال الفضاء اخلارجي، جتدر مالحظة أن اتفاقاً قـد وقِّـع   
ــاير /كــانون الثــاين ٢٥يف  ــة بشــأن     ٢٠٠٨ين ــة الفضــاء األوروبي بــني حكومــة أوكرانيــا ووكال

هــو  وكـان إبـرام ذلــك االتفـاق    .التعـاون يف اسـتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغـراض الســلمية    
ومـن أجـل إضـفاء     .خطوة أوكرانيا األوىل حنو االنضمام إىل عضوية وكالـة الفضـاء األوروبيـة   

ــة          صــبغة ــة الوطني ــني الوكال ــذه بوضــع خطــة عمــل مشــتركة ب ــدأ تنفي ــاق ب ــى االتف ــة عل عملي
نص علـى التعـاون يف جمـاالت مثـل علـوم      تـ ، ٢٠٠٩األوكرانية ووكالة الفضاء األوروبية لعـام  

حبوث األرض، وحبوث اجلاذبية املتناهيـة الصـغر، والصـواريخ احلاملـة، ودعـم       الفضاء، وبرامج
  .األنشطة التعليمية يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء

احللقـة الدراسـية الثانيـة بشـأن      ٢٠٠٩أبريـل  /ويف جمال علوم الفضاء عقدت يف نيسان  -٧٥
عاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة، يف    التعاون يف إطار املبادرة األوروبية اخلاصة بربنامج الرصد ال
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واقتــرح خــرباء أملــان أثنــاء احللقــة الدراســية إنشــاء احتــاد أورويب أوكــراين يعــىن   .مدينــة كييــف
بطقس الفضاء، بدعم من املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، وفقاً ملقتضـيات النـداء الثالـث    

ــابع لالحتـــ  لتقـــدمي ا ــاري السـ ــة قتراحـــات مبوجـــب الربنـــامج اإلطـ اد األورويب للبحـــث والتنميـ
وسـوف تـدرج املسـألة يف جـدول      .)٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول -يوليه /متوز(التكنولوجية 

  .أعمال اجتماع العمل القادم مع خرباء أملان
ويف جمال برامج حبـوث األرض، عقـدت حلقـة دراسـية يف الوكالـة الوطنيـة يف كييـف          -٧٦

ب قانونيــة الســتخدام بيانــات الفضــاء اجلــوي املولَّــدة   ، ملعاجلــة جوانــ٢٠٠٩فربايــر /يف شــباط
وعلـى وجـه اخلصـوص، عـرض أخصـائيو املركـز األملـاين         .باستخدام استشعار األرض عن بعد

الـدعم القـانوين إلنشـاء أسـاس تشــريعي      جوانـب  تقـدمي مسـاعدة فيمـا يتعلـق بـأي جانـب مــن      
م عــرض بشــأن القــانون الــذي  وإضــافة إىل ذلــك، قــد  .الســتخدام تلــك البيانــات يف أوكرانيــا 

املتعلق بأمن البيانات اليت حيصـل عليهـا مـن     ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣اعتمدته أملانيا يف 
  .سواتل
ويف جمال حبوث اجلاذبية املتناهية الصغر، أُعدت ستة مقترحات أوكرانيـة لعطـاء دويل     -٧٧

إجـراء جتـارب أحيائيـة وطبيـة علـى       أعلنه الفريق العامل الدويل لعلوم احلياة الفضائية خبصـوص 
  .منت حمطة الفضاء الدولية

مكتـــب  أخصـــائييعمـــل  ٢٠٠٩طـــوال عـــام ويف جمـــال الصـــواريخ احلاملـــة، اســـتمر   -٧٨
يوجنوي للتصميم بالتعاون مـع ممثلـي الشـركة اإليطاليـة آفيـو للتحقـق مـن أداء مركبـة اإلطـالق          

Vega.    مت إجابـــات شــاملة عـــن األســئلة الـــيت   ونتيجــة للمحادثـــات العديــدة الـــيت دارت، قــد
ومــن املتوقّــع أن يصــل فريــق  .طرحــت وأحــيط علمــاً بالتعليقــات الــيت أبــداها ممثلــو شــركة آفيــو 

املشروع املتكامل، الذي يتألف من ممثلني عن شركة آفيـو ووكالـة الفضـاء األوروبيـة، إىل قـرار      
إلجـراء حتليـق    Vegaاإلطـالق   ائي يف املستقبل القريب خبصوص تسليم منوذج اختباري ملركبـة 

  .ويف غضون ذلك تعقد حمادثات خبصوص اإلنتاج املتوايل ملركبة اإلطالق .اختبار الكفاءة
ــريت          -٧٩ ــا الفضــاء أث ــوم وتكنولوجي ــة يف جمــال عل ــدعم األنشــطة التعليمي ــق ب ــا يتعل وفيم

شــباب إمكانيــة عقــد مشــاورات بشــأن الطرائــق الــيت ميكــن أن يشــارك ــا طــالب يف بــرامج ال 
ــة املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي،      ــة األوكراني ــة الوطني ــة والوكال ــة الفضــاء األوروبي اخلاصــة بوكال

ورد مكتــب  .وذلــك أثنــاء مناقشــات مــع ممثلــي إدارة العالقــات الدوليــة يف الوكالــة األوروبيــة 
املـدار   التعليم يف الوكالة األوروبية باقتراح بأن تشارك اجلامعات األوكرانية يف برنـامج مركبـة  

ــة   ــة األوروبي ــري الطالبي ــا يف إمكانيــة       .القم ــر أوكراني ــرح أن تنظ ــرض يقت ــذلك الغ ــاً ل وحتقيق
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الترتيــب لعمليــة إطــالق حشــدية ملركبــة املــدار القمــري الفضــائية باســتخدام صــاروخ حامــل     
واتفق بصورة غري رمسية على إمكانية مشاركة جامعـات أوكرانيـة يف العمـل اخلـاص      .أوكراين
ع مع مركز التعليم الـوطين اخلـاص بالفضـاء اجلـوي للشـباب األوكـراين، بينمـا أثـريت         باملشرو

فـالتقى   .مسألة خدمات اإلطالق أثناء مناقشات أجريـت مـع ممثلـي الكنتـارا سـايكلون سـبيس      
ممثلون عن الكنتـارا سـايكلون سـبيس أثنـاء معـرض بـاريس اجلـوي يف لـو بورجيـه مـع رؤسـاء            

وجيـري النظـر يف    .قمرية، إالّ أنه مل يتم التوصـل إىل أي اتفـاق حمـدد   مشروع املركبة املدارية ال
  .رة تفاهم مبدئية ثنائية أو ثالثيةتوقيع مذكّ

ــة مت     ٢٠٠٩فربايــر /ويف شــباط  -٨٠ عقــدت مشــاورات مــع ممــثلني مــن املفوضــية األوروبي
ط بــني االتفــاق فيهــا علــى صــيغة اجلــزء اخلــاص بالفضــاء اخلــارجي مــن مشــروع اتفــاق االرتبــا 

  .أوكرانيا واملفوضية األوروبية
، عقـد مـدير عـام الوكالـة     ٢٠٠٩وأثناء معرض باريس اجلوي يف لـو بورجيـه يف عـام      -٨١

الوطنيـة األوكرانيـة اجتماعـات مـع جـان جـاك دورديـن، مـدير عـام وكالـة الفضـاء األوروبيــة            
فضاء اجلوي، ويانيـك  ويوهان ديتريخ فورنر، رئيس الس التنفيذي للمركز األملاين لشؤون ال

ونــاقش  .ديســكاتا، رئــيس املركــز الــوطين لدراســات الفضــاء التــابع لوكالــة الفضــاء الفرنســية   
ــة املتعلقــة بالتعــاون يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي      .املشــاركون يف االجتماعــات املســائل اجلاري

ول علـى  وإضافة إىل ذلك، كان هناك تركيز على اجلهود اليت تبـذهلا أوكرانيـا مـن أجـل احلصـ     
  .ورحب مدير عام وكالة الفضاء األوروبية بتلك اجلهود .عضوية وكالة الفضاء األوروبية

تعزيـز  "وتتخذ تدابري من أجل تنفيذ مشـروع التوأمـة بـني االحتـاد األورويب وأوكرانيـا        -٨٢
، باالمتثــال التــام جلــدول عمــل ذلــك  "تعــاون أوكرانيــا يف جمــال الفضــاء مــع االحتــاد األورويب  

  :٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١وقد مت تنظيم وتنفيذ األنشطة التالية حىت  .ملشروعا
زيارة قـام ـا خـرباء، مبـا فيهـا أربـع زيـارات ملؤسسـات تعمـل يف قطـاع            ١٥  )أ(  
  ؛)يف خاركيف ودنيربوبتروفسك وييفباتوريا(الفضاء 
  حلقة دراسية وحدثاً تدريبياً؛ ١٣  )ب(  
  جيهية للمشروع؛اجتماعات للجنة التو ٧  )ج(  
ــة      ١٢  )د(   ــة الفضــاء الوطني اجتمــاع عمــل خلــرباء أوروبــيني ومــوظفني مــن وكال

  .األوكرانية وأخصائيني من قطاع الفضاء ومن األكادميية الوطنية األوكرانية للعلوم
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ــام      -٨٣ ــدا يف ع ــا وكن ــاون بــني أوكراني ــن    .٢٠٠٩وزاد التع ــون مســؤولون م ــام موظف فق
، حيـث  ٢٠٠٩يونيـه  /حزيـران  ٥إىل  ٢ية بزيارة عمـل إىل كنـدا مـن    الوكالة الوطنية األوكران

ــة وشــركة       ــة الفضــاء الكندي ــن وكال ــار م ــوا مبســؤولني كب ــة  MDAالتق ــة لتنمي ــة الكندي ، واهليئ
  .الصادرات وشركة بومباردير

وأثناء احملادثات مع رئيس وكالة الفضاء الكندية، قدم عـرض لقـدرات قطـاع الفضـاء       -٨٤
ــا يف جمــال استكشــاف الفضــاء      األوكــراين ونوق ــدا وأوكراني ــني كن ــاون ب ــات التع شــت إمكاني

ــام وطــين       .اخلــارجي واســتخدامه  ــذ مشــروع إلنشــاء نظ ــتثمار وتنفي ــاق بشــأن االس ومت االتف
أوكرانيــا وعــدد مــن األنشــطة املشــتركة األخــرى، يف جمــال استشــعار  يف لالتصــاالت الســاتلية 

امل أوكراين إلطالق محوالت لصاحل كنداعد، وباألخص استخدام صاروخ حاألرض عن ب.  
 /متـوز  ٢٧إىل  ٢١وقام وفد مـن الوكالـة الوطنيـة األوكرانيـة بزيـارة ثانيـة لكنـدا مـن           -٨٥

، أفضت إىل إمتام اتفاقات مـع شـركة ماكدونالـد وديتـوايلر وشـركامها خبصـوص       ٢٠٠٩يوليه 
ومـع اهليئـة الكنديـة لتنميـة     أوكرانيـا  يف مشاركة الشـركة يف إنشـاء نظـام لالتصـاالت السـاتلية      

  .الصادرات خبصوص قرض لتمويل ذلك املشروع
التقــى مــدير عــام الوكالــة الوطنيــة األوكرانيــة مــع        ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ٢٣ويف   -٨٦

ــن        ــدي، ملناقشــة جمــاالت م ــة الكن ــة والتجــارة الدولي ــر الشــؤون اخلارجي ســتوكويل داي، وزي
  .عاون بني كندا وأوكرانيا يف املستقبلاألنشطة الفضائية ميكن أن ينمى فيها الت

وعقــد اجتمــاع قمــة لألعمــال التجاريــة يف جمــال الفضــاء اجلــوي والطــريان بــني كنــدا     -٨٧
مته وكالة الفضاء الوطنية األوكرانيـة وسـفارة كنـدا يف أوكرانيـا ومركـز العلـوم       وأوكرانيا، نظّ

وكــان الغــرض مــن  .بتمربســ/أيلــول ٣٠و ٢٩والتكنولوجيــا يف أوكرانيــا يف مدينــة كييــف يف  
ذلك االجتماع هـو إرسـاء روابـط متبادلـة املنفعـة بـني املؤسسـات التجاريـة ومراكـز البحـوث           

ــة يف جمــايل الفضــاء والطــريان   ــة العامل وشــارك يف أعمــال اجتمــاع القمــة    .الكنديــة واألوكراني
  .لطريانممثلون عن املؤسسات الرئيسية الكندية واألوكرانية العاملة يف قطاع الفضاء وا

وال تــزال البلــدان الرئيســية الــيت تســتخدم تكنولوجيــا الصــواريخ والفضــاء وخــدماا الــيت     - ٨٨
، كما والواليات املتحدة األمريكيةالصني وإضافة إىل االحتاد الروسي (تقدمها مؤسسات أوكرانية 

كـة العربيـة   هـي إسـرائيل واإلمـارات العربيـة املتحـدة وتركيـا ومجهوريـة كوريـا واململ        ) ذكر أعـاله 
  .السعودية واهلند

وقّـع جملـس وزراء    ٢٠٠٩ويف عـام   .وتكثّف أيضا التعـاون مـع أذربيجـان وبـيالروس      -٨٩
أوكرانيا وأقر اتفاقني إطاريني بشأن التعاون على استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف    
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ــل، والثــ /نيســان ٩األغــراض الســلمية، كــان أحــدمها مــع حكومــة أذربيجــان، يف     اين مــع أبري
  .يونيه/حزيران ١٢حكومة بيالروس، يف 

وقّـــع يف مينســـك مـــدير عـــام وكالـــة الفضـــاء الوطنيـــة   ٢٠٠٩ســـبتمرب /أيلـــول ٤ويف   -٩٠
األوكرانية وميخائيل مياسنيكوفيتش، رئـيس اللجنـة التنفيذيـة الدائمـة لألكادمييـة الوطنيـة للعلـوم        

ني املؤسسـات واملنظمـات يف أوكرانيـا    لتعـاون مسـتقبالً بـ   لجمـاالت  "يف بيالروس، وثيقة عنواـا  
ومجهورية بيالروس على تنفيذ االتفاق اإلطاري بـني جملـس وزراء أوكرانيـا وحكومـة مجهوريـة      

  ."بيالروس بشأن التعاون على استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
شـترك لبحــوث الفضــاء  وتتضـمن جمــاالت التعـاون املخطــط هلــا بـني البلــدين التنفيــذ امل     -٩١

والتطبيقات الفضائية، خصوصاً املشاركة يف تصميم وبنـاء السـواتل الصـغرية واملتناهيـة الصـغر      
 -املعدات الكهربيـة  (الستشعار األرض عن بعد، ومحوالت لسواتل استشعار األرض من بعد 

عــد ن ب، ونظــم إلدارة املعلومــات املرســلة مــن ســواتل استشــعار األرض عــ  )البصــرية والطيفيــة
       عـد  واستقباهلا وجتهيزها، وتطـوير أحـدث تكنولوجيـات جتهيـز بيانـات استشـعار األرض عـن ب

واتفق علـى تبـادل املعلومـات املسـتقبلة مـن سـواتل استشـعار األرض عـن          .ملختلف التطبيقات
وأثنــاء زيــارة بــيالروس، قــام وفــد الوكالــة الوطنيــة األوكرانيــة   .عــد األوكرانيــة والبيالروســيةب

ارة للمعهد املتحد ملعاجلة املشاكل املعلوماتية التـابع لألكادمييـة الوطنيـة للعلـوم يف بـيالروس      بزي
، والشـركة املسـامهة   Geoinformation Systemsواملؤسسة احلكومية العلمية اهلندسـية الوحدويـة   

Pelengف أعضاء الوفد على القدرات العلمية واإلنتاجية لتلك املنظماتحيث تعر ،.  
يف أنشـطة أوكرانيـا الفضـائية الدوليـة      العهـد  وكان من بني األحداث الرئيسـية القريبـة    -٩٢

الفضـاء وأمـن   "مشاركة وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية يف النـدوة الدوليـة املتخصصـة األوىل    
، الــيت عقــدت يف قــربص وركَّــزت علــى إمكانيــات إنشــاء نظــام عــاملي للفضــاء  "البشــرية عامليــاً
وأعلـن مـدير عـام الوكالـة الوطنيـة       .الظواهر الطبيعية والناجتة مـن نشـاط بشـري   اجلوي لرصد 

األوكرانية يف كلمة ألقاهـا يف النـدوة أنـه سـوف يـتم إعـداد وإقـرار إطـار لتنفيـذ سياسـة دولـة            
ــا     ــائية، حيـــدد أولويـــات أنشـــطة أوكرانيـــا الفضـــائية وجماالـ أوكرانيـــا بشـــأن األنشـــطة الفضـ

وسوف يركّـز الربنـامج بصـورة خاصـة علـى تطـوير نظـم         .٢٠٠٩ية عام االستراتيجية قبل ا
وسوف تنص الوثيقة اإلطارية على وجه اخلصوص علـى توسـيع نطـاق التعـاون      .األمن العاملية

االسـتراتيجي مـع االحتـاد الروسـي وتنفيـذ بــرامج علميـة وتكنولوجيـة مشـتركة مـع جمموعــات          
املستقلة واالحتـاد األورويب ومـع الربازيـل والصـني     إقليمية اقتصادية من بلدان كومنولث الدول 

  .واهلند والواليات املتحدة األمريكية
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وقيل إن من بني النتائج الرئيسية اليت أسـفر عنـها تنفيـذ سياسـات الدولـة األوكرانيـة يف         -٩٣
إنشــاء نظــام وطــين للمعلومــات اجلغرافيــة ضــمن مبــادرة الربنــامج األورويب للرصــد   هــذا الصــدد

األرض وتعزيـز التعـاون مـع النظـام      رصـد لألغراض البيئية واألمنية واملنظومة العاملية لنظم  العاملي
ــاملي لرصــد احمليطــات  ــة، مــع      .الع ــة األوكراني ــة الفضــاء الوطني ــك، تشــكل وكال وإضــافة إىل ذل

مؤسســات أخــرى تابعــة لألكادمييــة الوطنيــة األوكرانيــة للعلــوم، جــزءاً مــن البنيــة األساســية           
املكانية يف اجلماعة األوروبيـة وتتعـاون مـع وكالـة الفضـاء األوروبيـة ومـع وكـاالت         للمعلومات 

الفضاء التابعة لالحتاد الروسـي وأملانيـا وفرنسـا، ومـع دول أخـرى أعضـاء يف كومنولـث الـدول         
  .)بلدا ٢٠يبلغ جمموعها أكثر من (املستقلة وبلدان أخرى 

د الوطنيـة األوكرانيـة أن أوكرانيـا تؤيـ     د مدير عـام وكالـة الفضـاء   ويف هذا الصدد، أكّ  -٩٤
االقتراح اخلاص بإنشاء نظام دويل للفضاء اجلوي لرصد الظواهر الطبيعيـة والناشـئة مـن نشـاط     

اسـتغالل إمكانيـات    حتظـى بـاعتراف األمـم املتحـدة وتتـيح     بشري كأداة دوليـة فعالـة إضـافية،    
ؤ عامليـاً  لفضاء اجلوي، دف ضـمان التنبـ  مجيع األمم املرتادة للفضاء، ومن بينها أوكرانيا، يف ا

 .ومنع وقوعها والبشرية املنشأبالكوارث الطبيعية 
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