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    مةمقدِّ  - أوالً  
أوصت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض     - ١

السلمية، يف تقريرها عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسـني، بـأن تواصـل األمانـة دعـوة الـدول األعضـاء        
  ).A/AC.105/1109 من الوثيقة ٣٦الفضائية (انظر الفقرة إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها 

، دعا األمني العام الدول األعضـاء إىل  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩خة ويف مذكِّرة شفوية مؤرَّ  -٢
. وقد أعـدَّت األمانـة هـذه املـذكِّرة علـى      ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧لول تقدمي تقاريرها حب

  أساس التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابةً لتلك الدعوة.
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانياً  
    أملانيا    

  [األصل باإلنكليزية]
    ]٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢[

ــذ   ــثرية  من ــبيسإنُّ"األداة و ســنوات ك ــة  ،)INNOSpace( "وس ــوطين  التابع ــامج ال ــاين للربن األمل
اجملتمـع.   لصـاحل يف سبيل تعزيز وتطوير فوائـد األنشـطة الفضـائية     بالغاً جناحاً ، ُتحرزللفضاء واالبتكار

بـإدارة  ) DLR(، قامت إدارة الفضاء التابعـة للمركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي       ٢٠١٦ويف عام 
للمـــرة األوىل. وحتـــت شـــعار    )INNOSpace Masters( وســـبيس"املتفـــوقني يف برنـــامج "إنُّ  منافســـة

"Satellite 4.0        دعت املنافسة إىل تقدمي مقترحـات وأفكـار جديـدة ملسـتقبل الفضـاء (اقتصـاد الفضـاء "
 مراكـز احتضـان األعمـال التجاريـة التابعـة لوكالـة الفضـاء       يف املنافسـة   الشركاءمن وكانت اجلديد). 

إيربــاص ديفــنس أنــد "جمموعــة ينــة دارمشــتات، واألوروبيــة (اإليســا) يف واليــة بافاريــا االحتاديــة ومد 
مخسـون شـركة   إىل الـدعوة  . واسـتجابت  وخـدمات الفضـاء والـدفاع    املعنية بالفضـاء اجلـوي  " سبيس
التقريـب   هـو اهلـدف العـام للمبـادرة    ومبتدئة وجامعة ومؤسسة حبثية من مثانية بلدان أوروبية.  ومنشأة

إنشـاء أسـواق جديـدة ودعـم      تعزيـز  بني األوساط املعنية بالفضاء وسائر األوسـاط األخـرى مـن أجـل    
نقل التكنولوجيا واالبتكار. وتدعِّم هذه األنشطة االحتادية التطوير املسـتمر واملسـتقر لشـؤون الفضـاء     

  ة واألوروبية والدولية.ومتهِّد الطريق للمشاركات املستقبلية على املستويات الوطني ،يف أملانيا
األوىل يف إقالع نظام سـاتل   الشبكية وقد بدأت السنة التقوميية الفضائية يف أوروبا بالعقدة  

ــات األورويب  ــل البيان ــدار الثابــت بالنســبة   )EDRS( ترحي ــه إىل امل ــألرض. ونظــام ســاتل   يف طريق ل
 بني اإليسا وشركةهو شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ما  هذا ترحيل البيانات األورويب

من  بأدىن حٍدالبصرية الليزرية اليت تنقل البيانات  الوصالت، تستخدم "إيرباص ديفنس أند سبيس"
من طرفيـات اتصـال بـالليزر تتكـون      يف صميمهالتأخر الزمين من املدار إىل األرض. ويتكون النظام 

حبلـول عـام   ، وEDRS-A العقـدة الشـبكية   ثابتتني بالنسبة لألرض، مها بكيتنيوحديت عقدتني شمن 
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تقوم سواتل الترحيـل  وف . وسيف أملانيا، اللذين اسُتحدثا وُصنعا EDRS-Cالعقدة الشبكية  ٢٠١٧
الثابتة بالنسبة لألرض بإرسال جمموعـات البيانـات إىل احملطـات األرضـية يف أوروبـا، ومنـها املركـز        

ؤون الفضــاء اجلــوي يف فايلــهامي، وحمطــة يف ريــدو يف بلجيكــا، وأخــرى يف هارويــل يف  األملــاين لشــ
نـامج األورويب لرصـد   يكون ساتال الربوف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وس

الـيت  ، أول السـواتل  Sentinel-2و Sentinel-1) التابعـان للمفوضـية األوروبيـة،    كوبرنيكوساألرض (
، يف EDRS-C الثانيـة لسـاتل ترحيـل البيانـات األوريب،     لنظام. وسوف تطلق احلمولـة ا عمل هذاتست
، سـوف تـتمكن حمطـة الفضـاء     ٢٠١٨. وابتداء من عـام  Ariane-5 على منت الصاروخ ٢٠١٧عام 

  من التواصل مع األرض عن طريق ساتل ترحيل البيانات األوريب. أيضاًالدولية 
الـيت  جتربـة اجلسـم شـبه الكـروي      بعثـة  ، مـن خـالل  ماغـديبورغ العلماء يف جامعـة   ويريد  
، دراســة آثــار اجلاذبيــة الصــغرية علــى  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٨حمطــة الفضــاء الدوليــة يف  أطلقتــها

خاليا األوعية الدموية البشـرية (البطانـة الوعائيـة) الـيت تشـكل الطبقـة األعمـق لألوعيـة الدمويـة.          
يف تنظيم ضغط الدم ومنو خاليا العضـالت، وكـذلك يف عمليـات     دوراً هاماهذه اخلاليا  وتؤدي

  الَتَخثُُّر والعمليات املرتبطة بااللتهابات.
ذو اهلـوائي   ينـدر" فاثبا" العلمي والتكنولـوجي، املستكشـف   اإليضاحينموذج الوقد أطلق   

الفرنسـية.   )، من مركز اإلطالق األورويب يف كورو، غياناLISA( الفضائي التداخلي العامل بالليزر
ودامــت األعمــال التحضــريية هلــذه البعثــة التابعــة لإليســا، والــيت اســتلزمت متطلبــات غــري مســبوقة    

إيرباص ديفنس "سنوات. وقادت شركة  ١٠بالنسبة لكل من احلمولة واملركبة الفضائية، أكثر من 
ؤسسـات حبثيـة   . وقـدمت م )LTP" (ليزا"بأملانيا اجملموعة األساسية حلزمة تكنولوجيات  "أند سبيس

، أكملت ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٥أملانية أخرى إسهامات كبرية يف تطوير محولة هذه البعثة. ويف 
ــات   ــة تكنولوجيـ ــزا"حزمـ ــة، و  "ليـ ــغيلية االمسيـ ــة التشـ ــلَّاملرحلـ ــن   سـ ــد مـ ــام احلـ ــة إىل نظـ مت الرايـ

ناسـا) التابعـة   االضطرابات، وهو جتربـة إضـافية تقـدمها اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـاء (       
  للواليات املتحدة األمريكية.

املزيـد   السـري قُـدماً يف   اإليسـا واألورويب بـني االحتـاد    الذي أثبـت جـدواه  ويكفل التعاون   
  من األنشطة الفضائية األوروبية املشتركة الناجحة، من قبيل برامج كوبرنيكوس املثمرة.

 اجملموعـة  طلـق أول سـواتل  . وأSentinel-2ُو Sentinel-1تشـغيل السـاتلني    من قبـلُ وقد بدأ   
Sentinel-3 )Sentinel-3a( قياســات حميطيــة عاليــة اجلــودةيــوفر  وســوف ٢٠١٦، يف شــباط/فرباير .

، يف نيسـان/أبريل لتـوفري املزيـد مـن     Sentinel-1B ، وهـو Sentinel-1 اجملموعة طلق ثاين سواتلأُكما 
ــامج    ــامج البيئــي لربن ــة" للربن ــة الراداري ــه  Sentinel-1Bكــوس. وينضــم ســاتل  ينكوبر"الرؤي إىل توأم

يف املدار لتوفري معلومـات تتعلـق خبـدمات متعـددة، مـن رصـد اجلليـد         Sentinel-1A املتطابقالساتل 
 سـاتل اليف البحار القطبية إىل تتبع هبوط األراضـي، والتصـدي للكـوارث مثـل الفيضـانات. وكـان       

Sentinel    لرصـد   يومـاً  ١٢، مبعـىن أنـه اسـتغرق    يومـاً  ١٢األول قد حقق زمن تكرار مـرور مقـداره
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هـذه الـدورة إىل سـتة أيـام فقـط. ومـن        Sentinel-1Bكل نقطة على األرض. وسوف يقلل السـاتل  
إيربــاص ديفــنس أنــد "العوامــل الرئيســية يف هــذا الصــدد قــدرة أجهــزة الــرادار (الــيت وفرهتــا شــركة  

، حىت عرب الغطاء السحايب. وقـد جـرى تطـوير    ليل هنارنيا) على رصد سطح األرض يف أملا "سبيس
سـاتل ترحيـل    وبناء طرفيات االتصال بالليزر املركبـة علـى مـنت السـواتل يف أملانيـا، وهـي تسـتخدم       

  البيانات األوريب لضمان سرعة وتأمني نقل البيانات إىل احملطة األرضية.
، تتواصل مسـرية تكـوين نظـام    ٢٠١٦و ٢٠١٥عامي  وبنجاح إطالق ساتلي غاليليو يف  

  ."غاليليو"الطموح املالحة األورويب 
      ــى احملمــول جــو ا لالستكشــاف الفلكــي باألشــعة حتــت   ومرصــد الغــالف اجلــوي األعل
عامــاً مــن  ٥٠الثنائيــة األطــراف اجلاريــة علــى مــدى   املشــاريعهــو أحــد أهــم  )SOFIA( احلمــراء

املتعــددة الــيت تــدوم ملــدة  الفضــائية ملتحــدة. وقــد كانــت الــرحالتالتعــاون املثمــر مــع الواليــات ا
ساعات مثمرة للغاية، مما حدا باملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي وناسـا إىل متديـد العمـر     ١٠

واســتفاد مــن  ،، زار املرصــد نيوزيلنــدا للمــرة الثالثــة٢٠١٦التشــغيلي للمرصــد. ويف صــيف عــام 
البلد. واجلهازان األملانيان املوجودان على مـنت املركبـة مهـا املسـتقبل     ليايل الشتاء الطويل يف ذلك 

"غريـت")، واملطيـاف اخلطـي     GREATاألملاين لالستكشاف الفلكي على تـرددات بـالترياهريتز، (  
ــدة    ــى مــنت   )FIFI-LS( لتصــوير اجملــاالت باألشــعة حتــت احلمــراء البعي . وللمــرة األوىل، كــان عل

ــة اجلهــاز احملســن مــن    ــدالupGREATًغريــت" (-بآ"غريــت"، وهــو " املركب مــن كاشــف   ). وب
، نفسـه  يف الوقـت  كاشـفاً  ١٤غريـت" بتشـغيل   -بآواحد، كما هو احلال يف "غريـت"، يقـوم "  

  مقسمة إىل صفيفتني، مما ميكنها من وضع خرائط للسحب اجلزيئية أسرع بكثري.
حبوث احلطام الفضائي وتدابري ختفيفه، يشارك العلماء األملان بنشـاط يف جلنـة    ميدانويف   

اثـنيت   مـع  كـذلك  ، باالشـتراك )IADC( التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي
  ملسامهة يف فهم بيئة احلطام الفضائي وتطورها.من أجل اعشرة وكالة فضائية دولية 

وأنشـطة خمتلفـة يف سـياق جلنـة اسـتخدام       ناشطون جدا يف هيئـات ملان اخلرباء األأنَّ كما   
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنتيهــا الفــرعيتني. وهــم يشــاركون بنشــاط يف أعمــال  

)، والشــبكة الدوليــة لإلنــذار  SMPAG( الفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية  
علــى حنــو وثيــق، لرصــد األجســام القريبــة مــن    يف العمــل ونــة)، املتعاIAWN( خبطــر الكويكبــات

األرض يف مجيع أحناء العامل. كما يدعم اخلرباء األملان أعمال فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء      
  وفريق اخلرباء التخصُّصي املعين بالفضاء والصحة العاملية.

لفضـائية الفرنسـية (املركـز    وبعد اجتماع املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي والوكالة ا  
الوطين للدراسات الفضائية) يف باريس يف إطار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة   

لتطوير بعثة استشعار امليثـان عـن    غرض إعادة التأكيد على االلتزام بالعمل معاًلبشأن تغري املناخ، 
اتفـاق  علـى   ٢٠١٦الطرفـان يف أيلول/سـبتمرب   ع )، وقَّـ "مريلـني " Merlinليدار ( ُبعد بواسطة نظم
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يقوم سـاتل دراسـة املنـاخ التـابع     وف ملراحل التصميم والتشييد والتشغيل لبعثة مريلني. وس تعاون
لبعثة مريلني بقياس تركيز غاز امليثان يف الغالف اجلوي لـألرض بدقـة غـري مسـبوقة. ومـن خـالل       

، تسـاعد البعثـاتُ  سـوف  يف حبـوث تغـري املنـاخ. و    اًكـبري  بعثة مريلني، تقدم فرنسا وأملانيـا إسـهاماً  
على الوصول إىل فهم أفضل لآلليات الـيت تـؤثر علـى منـاخ األرض، وسـوف       ،بعثة مريلنيومنها 

  ا يف تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ.أساسي تكون عنصراً
يف العقـود املقبلـة.    معاجلتـها يـتعني علـى البشـرية    بح املناخ أحد أهم القضايا الـيت  وقد أص  
باالشــتراك مــع مكتــب شــؤون  لشــؤون الفضــاء اخلــارجي ، نظــم املركــز األملــاين٢٠١٦ويف عــام 

بشـأن تغـري املنـاخ لتـوفري منتـدى للمناقشـة للعلمـاء الـدوليني والوكـاالت           الفضاء اخلارجي مؤمتراً
وبرنـامج األمـم    مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،     ومنـها مـثالً  الفضائية وكيانات األمم املتحدة، 

ــتجابة يف حــاالت الطــوارئ        ــوارث واالس ــات الفضــائية يف إدارة الك ــتخدام املعلوم املتحــدة الس
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد هيئــة (ســبايدر)، و

 لبحـوث لـيت ميكـن هبـا    اجلوية، والنظام العاملي لرصد املناخ. وكان اهلـدف هـو النظـر يف الكيفيـة ا    
يب الالزمــة الفضــاء والغــالف اجلــوي أن تــدعم متطلبــات محايــة املنــاخ وحتــدد األدوات واألســال  

  ضمان التقيد باالتفاقات املتعلقة بتغري املناخ.من أجل ملواصلة عملية الرصد 
فيمـا يتعلـق    عظيمـة الفضاء فائـدة  املستندة إىل لتكنولوجيا لأنَّ أملانيا تعترب أنَّ وبالنظر إىل   

بإدارة الكوارث واحلدِّ منها، فإهنا مدَّدت الدعم املايل ملكتب برنامج سبايدر يف بـون، كمـا مـدَّد    
املركز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي انتـداب موظفيـه إىل املكتـب. وقـد أظهـرت التجربـة مـرة            

بالتعـاون الوثيـق مـع     إالَّرسم خـرائط الطـوارئ املسـتند إىل الفضـاء بفاعليـة ال يتحقـق       أنَّ أخرى 
  آليات دولية مثل برنامج سبايدر وامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى.

آب/أغسـطس   . ومنـذ وصـول البعثـة يف   ٢٠١٦بتمرب ، انتهت بعثة روزيتا يف أيلول/سوأخرياً  
، أرسـلت كميـات كـبرية مـن البيانـات والصـور       67P/Churyumov–Gerasimenko إىل املذنب ٢٠١٤

واحـدة مـن الشـظايا الـيت     عـن  فت عن مفاجآت وقدمت نظرة متعمقـة  ب، كشلفوتوغرافية عن املذنَّا
ــل    ــة الشمســية قب ــا تشــكيل املنظوم ــار ٤,٥ خلفه ــة الفضــاء     اتملي ــة لوكال ــا تابع ــة روزيت ســنة. وبعث

ووكالة ناسا، وهي مكونة  يف اإليساالدول األعضاء جانب من فيها ، مع مسامهات (إيسا) األوروبية
ع ، ومركبة اهلبوط "فيليه"، اليت تشارك يف صنعها جتمُّـ جهازاً ١١من املركبة املدارية روزيتا اليت حتمل 
ــادة املركــز األملــاين. وبعــد    ت هبــا األجهــزة اإلحــدى عشــرة   ســاعة مــن القياســات قامــ   ٦٤دويل بقي

يف  الُســبات"فيليــه" يف وضــع  توإرســال بيانــات علميــة عــن خــواص الســطح ومــواده، دخلــ   كلــها،
. وقد حددت الكامريا املوجودة على مـنت املركبـة املداريـة روزيتـا موقـع      ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 

كـبري علـى تفسـري بيانـات معينـة       بقـدر ، ممـا سيسـاعد   ٢٠١٦مركبة الفضاء "فيليـه" يف حزيران/يونيـه   
مما سيتيح دراسـة املـذنب    املعلومات اجلديدة،من  كبرياً على حنو أفضل. وقد مجعت بعثة روزيتا قدراً

إيـذانا بانتـهاء البعثـة     ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٣٠من قبل. وكان هبـوط روزيتـا يف    تكن متاحة  بدقة مل
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، وإن كانت فكرهتـا األصـلية وفتـرة تطويرهـا تعـود      ٢٠٠٤ آذار/مارس ٢اليت خرجت إىل الفضاء يف 
  إىل ما هو أبعد من ذلك بكثري.

 MASCOTبـــوط املعروفـــة باســـم كشَّـــاف ســـطح الكويكبـــات املتنقِّـــل (      ومركبـــة اهل  
"، ٢-هايابوسـا " Hayabusa-2) يف طريقهـا اآلن، علـى مـنت املركبـة املداريـة اليابانيـة       "ماسكوت"

ــام     "ريوغــو"،) Ryugu(باجتــاه كويكــب   ــه يف صــيف ع ــرر أن تصــل إلي ــذي مــن املق . ٢٠١٨ ال
، بالتعـاون مـع الوكالـة    ٢٠١٤ كـانون األول/ديسـمرب  "، بعد إطالقها يف هايابوساوتواصل بعثة "

(جاكســا)، رحلتــها الــيت متتــد أربــع ســنوات للوصــول إىل    اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي 
ــوط "ماســكوت". وبينمــا تشــفط     هايابوســا" "ريوغــو". وحيمــل مســبار  ــة اهلب ــه مركب ــى متن " عل

تنــزل "ماسـكوت" إىل   وف " مواد مـن السـطح أثنـاء دوراهنـا حـول الكويكـب، سـ       ٢-هايابوسا"
يتــوىل مركــز حتكــم "ماســكوت" يف املركــز وف الســطح وجتــري قياســات يف عــدة مواضــع. وســ

  الفرنسي.-األملاين لشؤون الفضاء اجلوي التحكم يف هذا املشروع األملاين
    

    لكسمربغ    
  [األصل باإلنكليزية]

    ]٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥[
 الفضاء من خالل إنشـاء املؤسسـة األوروبيـة للسـواتل    يف جمال  نشاطهابدأت لكسمربغ   

)SES "ــيس ــي.   ) "سـ ــرن املاضـ ــات القـ ــيف منتصـــف مثانينـ ــة   وبـ ــن جانـــب حكومـ ــبري مـ التزام كـ
  لكسمربغ، أطلقت املؤسسة األوروبية أول ساتل اتصاالت يغطي أوروبا.

 سـواتل  ١٠ تشـغيل  يف الوقت احلايل على عدة أمور، من بينـها  "سيس" وتعمل املؤسسة  
معظمها بتوزيـع البـث    لكسمربغ، يتعلقل التابعةيف املواقع املدارية الرئيسية الثابتة بالنسبة لألرض 

الفيديوي املباشر إىل البيـوت يف أوروبـا. ومـن السـواتل األخـرى الواقعـة حتـت واليـة لكسـمربغ          
مـدارات مائلـة،   السواتل الثابتة بالنسبة لألرض التابعة للمؤسسة األوروبية للسواتل اليت تعمـل يف  

  يف املدار األرضي املنخفض. LuxSpace لشركة حجماً تابعانأصغر  وساتالن
ــة (اإليســا)،    ، أصــبحت لكســمربغ عضــواً ٢٠٠٥ويف عــام    ــة الفضــاء األوروبي يف وكال

 ٣٠ومنــذ ذلــك احلــني متكنــت مــن تطــوير قطــاع فضــاء يتســم بالديناميــة، وهــو مكــون مــن حنــو  
شخص من شىت اجلنسيات. وعلـى مـدى السـنوات العشـر      ٨٠٠ف أكثر من شركة خمتلفة، توظَّ

لإليســا،  التابعــةاملاضــية، زادت لكســمربغ تــدرجييا مــن مشــاركتها يف بــرامج البحــث والتطــوير   
ــة يف     وف وســ ــة والتجاري ــة والتقني ــام بــذلك يف املســتقبل هبــدف دعــم قــدراهتا العلمي تواصــل القي

ألنشـطة البحـث والتطـوير،     بالفضـاء. واسـتكماالً   ةذات الصل والُبىن التحتيةالتطبيقات والبيانات 
ا، باالشتراك مـع وكالـة الفضـاء األوروبيـة، لـدعم اخلـرجيني       خاص برناجماً أيضاًأنشأت لكسمربغ 

  الشباب الراغبني يف امتهان العمل يف جمال الفضاء.
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تنظر لكسـمربغ إىل تـاريخ حافـل مـن االبتكـار االقتصـادي، وهـي تسـتعد اآلن للثـورة          و  
ــها مــرة أخــرى يف الفضــاء. وهلــذا الغــرض، أعلنــت         ــة، والــيت قــد جيــري جــزء من الصــناعية الثالث

اســتعدادها الستكشــاف إمكانيــة اســتخدام املــوارد الفضــائية   ٢٠١٦لكســمربغ يف شــباط/فرباير 
  بالتنسيق والتعاون مع الدول األخرى واألوساط العلمية والشركاء التجاريني.

علــى الكــثري مــن اإلمكانيــات بالنســبة ملســتقبل االبتكــارات    وتنطــوي املــوارد الفضــائية    
التكنولوجية والنشاط والنمـو االقتصـادي، مـع إمكانيـة أن تعـود بفوائـد إيكولوجيـة واجتماعيـة.         
ــا،          ــدة غــري احملــدودة تقريب ــوارد اجلدي ــن امل ــروة م ــيح ث ــوارد الفضــائية أن يت وميكــن الســتخدام امل

  .باإلضافة إىل منظورات جديدة للبشرية
مــن الفضــاء، املتــوخى اســتخدامها يف الفضــاء  املســتمدة ميكــن أن تزيــد املــواد اخلــام  كمــا   

إنشـاء سلسـلة إمـداد     ولـدى ا، من قدرة السواتل احلالية وجتعلها أقـل تكلفـة.   بتكلفة منخفضة نسبي
يشــجع ذلــك علــى وجــود تطبيقــات ومنــاذج أعمــال جديــدة، حيــث   وف مــن املــواد يف املــدار، ســ

  اد األعمال إىل إدخال املزيد من اخلدمات اليت حتقق الفائدة للناس على األرض.رو يسعىوف س
وهتدف لكسمربغ إىل املسامهة يف االستكشـاف السـلمي واالسـتخدام املسـتدام للمـوارد        
االحترام الكامـل اللتزامـات لكسـمربغ الدوليـة، فإهنـا       ومن خالل. ملا فيه صاحل البشريةالفضائية 

فيــذ اســتراتيجية لتعزيــز منــو املشــاريع اخلاصــة يف جمــال اســتخدام املــوارد   ســوف تقــوم بوضــع وتن
  الفضائية وزيادة االستثمار فيها.  

، عمومــاًألنشــطة الفضــائية ل للتنظــيم الرقــايبا علــى ســن تشــريع وتعمــل لكســمربغ حاليــ  
. وعـالوة علـى ذلـك، سـوف ينفـذ القـانون اجلديـد املعـين         خصوصـاً وأنشطة التعـدين يف الفضـاء   

  بالفضاء اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي يف إطار القانون الوطين.  
، تقـدم كليـة احلقـوق واالقتصـاد واملاليـة يف جامعـة       ٢٠١٦/٢٠١٧ومنذ السنة األكادمييـة    

لكســـمربغ درجـــة جديـــدة للماجســـتري (ماجســـتري يف القـــانون) يف قـــانون الفضـــاء واالتصـــاالت   
مــع الدرجــة بــني طائفــة مــن املــواد الدراســية عــن قــانون الفضــاء، وقــانون     ووســائط اإلعــالم. وجت

السواتل الدولية واألوروبية واالتصاالت، وقانون وسائط اإلعالم، وقانون االتصـاالت اإللكترونيـة   
الربنـامج األصـعدة    ويشـمل والتجارة اإللكترونية، وقانون امللكية الفكرية، وقانون محايـة البيانـات.   

الرقابيـة مـن   الدولية واألوروبيـة والوطنيـة. ويكتسـب الطـالب خـربة مركبـة يف اجلوانـب التنظيميـة         
ــا املعلومــات واالتصــاالت ووســائط اإلعــالم.     اخلاصــة القــوانني بالفضــاء واالتصــاالت وتكنولوجي
األوسـاط األكادمييـة   الربنامج فرصا متعددة للتطـور يف القطـاعني العـام واخلـاص وكـذلك يف       ويتيح

)llmspace-media@uni.lu.(  
"، للتحـدي  emergency.luلكسمربغ، من خالل مبادرهتـا "  ىويف اجملال اإلنساين، تتصد  

إلنسـانية والتأهـب هلـا علـى الصـعيد      املتمثل يف القدرة على االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ ا
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العاملي من خالل تقدمي حل ميكنه أن يسد الفجوة يف االتصاالت خالل الساعات واأليـام األوىل  
ــادرة هــي منــرب متعــدد الطبقــات يتــألف مــن       ــة واســعة النطــاق. واملب ــةبعــد وقــوع كارث  ُبــىن حتتي

الطويـل   املـوارد  تلية لنشـر وقدرات ساتلية، وخدمات لالتصاالت والتنسيق، وحمطـات طرفيـة سـا   
ــة خــالل الســاعات الـــ        ــة املنكوب ــدات إىل املنطق ــل املع  ٢٠إىل  ١٢األجــل والنشــر الســريع، ونق

القائمـة   الُبىن التحتيـة األوىل. وتتعاون املبادرة مع وكاالت األمم املتحدة من أجل إدماج احلل يف 
ــامج   يف جمــال االتصــاالت املســتخدمة يف العمليــات اإلنســانية. وتوجــد     شــراكات قائمــة مــع برن

األغذيــة العــاملي، بوصــفه املنظمــة الرائــدة العامليــة يف جمموعــة االتصــاالت يف حــاالت الطــوارئ،    
وكـــذلك مـــع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجـــئني، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة    

  اتفاق شراكة آخر مع املنظمة الدولية للهجرة. راً(اليونيسيف). ووقع مؤخَّ
 




