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ــرات  ــض المؤش ــى بع ــوء عل ــل الض ــي التحلي يلق
الكبــرى  القــوى  اتجــاه  تنامــي  توضــح  التــي 
الســتغالل الفضــاء الخارجــي، والعوامــل التــي 
ــراً  ــا، نظ ــا بينه ــر فيم ــادة التوت ــي زي ــهم ف ــد تس ق
ــة  ــة الحاكم ــة الدولي ــدم وضــوح األطــر القانوني لع
يوضــح  كمــا  الخارجــي،  الفضــاء  الســتغالل 
مثــل  المتوســطة،  القــوى  دور  تنامــي  التحليــل 
اإلمــارات ولوكســمبرج فــي تبنــي مشــروعات 
طموحــة الســتغالل مــوارد الفضــاء الخارجــي.

اأوًل: تنامي التناف�ض القت�سادي
يشــهد مجــال الفضــاء الخارجــي تغيــرات كبيــرة، 
بســبب تصاعــد الخطــاب فــي الــدول المتقدمة حول 
وجــود مــوارد طبيعية فــي الفضــاء الخارجي يمكن 
اســتغاللها، تقــدر قيمتهــا بتريليونــات الــدوالرات، 
مثــل البالتيــن والتيتانيــوم والطاقــة الشمســية)1(. 
وتختلــف طبيعــة هــذا الخطــاب عــن نظيــره الــذي 
ســاد فتــرة الحــرب البــاردة بيــن الواليــات المتحــدة 
واالتحــاد الســوفييتي، حينمــا تــم الحديــث عــن 
”ســباق تســلح فــي الفضــاء الخارجــي”، حينمــا كان 
ــة  ــغ األهمي ــراً بال ــاء أوالً أم ــى الفض ــول إل الوص

مــن أجــل تعزيــز مكانــة الدولــة وأمنهــا. 

أمــا التنافــس القائــم حاليــاً بيــن القــوى الكبــرى 
تعزيــز  إلــى  فيهــدف  الخارجــي،  الفضــاء  فــي 
ــال الفضــاء  ــي مج ــة ف ــة التكنولوجي ــدرات الدول ق
بصــورة تســاعدها علــى تحقيــق أربــاح مــن خــالل 
االســتثمار فــي مشــروعات الســتغالل المــوارد 
الفضائيــة  الشمســية  الطاقــة  مثــل  الفضائيــة، 
 ،)Space-based Solar Power(
 ،)Asteroid Mining( الفضائــي  والتعديــن 
Lunar Pres- )والوجــود علــى ســطح القمــر 
ence(. ويالحــظ أن هــذه األنشــطة االســتثمارية 
لــم تعــد حكــراً علــى حكومــات الــدول الكبــرى، بــل 

امتــدت إلــى شــركاتها التجاريــة. 

وتتركــز أغلــب مقــار تلــك الشــركات فــي 
الواليــات المتحــدة والصيــن والهند، مثل الشــركات 
ــو  ــس” )SpaceX(، و”بل ــبيس إك ــة ”س األمريكي
و”بالنيتــري   ،)Blue Origins( أوريجينــز” 
 ،)Planetary Resources( ريسورســز” 
 Deep Space( إندســتريز”  ســبيس  و”ديــب 
تقــع  التــي  الشــركات  وكذلــك   ،)Industries
بيــس”  ”ونــس  مثــل  الصيــن،  فــي  مقراتهــا 
 ،)Tencent( و”تينســنت”   ،)OneSpace(
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الهنــد،  فــي  الواقعــة  و”الندســبيس” )LandSpace(، وتلــك 
 ،)Bellatrix( و”بيالتريكــس”   ،)ReBeam( ”ريبيــم”  مثــل 
 ،)Astrome( ”و”آســتروم ،)TeamIndus( ”و”تيــم إنــدوس
وتمــارس كل هــذه الشــركات ضغوطــاً علــى حكوماتهــا مــن أجــل 

ســن تشــريعات تنظــم اســتثماراتها فــي الفضــاء الخارجــي.

”القانــون  الكونجــرس  أصــدر  الضغــوط،  لهــذه  ونتيجــة 
U.S. Commer- )األمريكــي للتنافــس التجــاري فــي الفضــاء” 
فــي   )cial Space Launch Competitiveness Act
ــوارد  ــة الم ــن ملكي ــح المواطني ــدوره يمن ــذي ب ــام 2015، وال ع
ــي  ــر ف ــبق”)2(. ويظه ــن يس ــة لم ــدأ ”األولوي ــاً لمب ــة، وفق الفضائي
ــد أصــدرت  ــد فق ــا الهن ــل، أم ــي تشــريع مماث ــام بتبن ــن اهتم الصي
ــم  ــام 2017 لتنظي ــي ع ــة” ف ــق الفضائي ــون ”المراف ــروع قان مش

االســتثمارات الخاصــة فــي الفضــاء وتشــجيعها)3(. 

ــة  ــاً طموح ــت خطط ــن وضع ــر أن الصي ــر بالذك ــن الجدي وم
لتنميــة مواردهــا الفضائيــة، مثــل التعديــن الفضائــي والطاقــة 
الشمســية الفضائيــة، خاصــة تلــك التــي تهــدف إلــى جعــل الصيــن 
الدولــة األكثــر تقدمــاً فــي مجــال تكنولوجيــا الفضــاء بحلــول عــام 
ــام 2018،  ــي ع ــة. فف ــات مماثل ــد توجه ــى الهن 2045)4(. وتتبن
ــج  ــذ برنام ــودي بتنفي ــدرا م ــدي نارن ــوزراء الهن ــس ال ــد رئي تعه
ــي  ــد ف ــري للهن ــود بش ــان وج ــى ضم ــدف إل ــوح يه ــي طم فضائ

ــي)5(. ــاء الخارج الفض

ثانيًا: �سباق ت�سلح يف الف�ساء اخلارجي
ــا  ــة قوته ــز الدول ــة بتعزي ــو التجــارة الخارجي ــط نم ــاً، ارتب تاريخي
ــر  ــن والح ــرور اآلم ــال والم ــان االنتق ــل ضم ــن أج ــكرية م العس
للشــحنات التجاريــة، وهــو األمــر الــذي دفــع بريطانيــا والواليــات 
المتحــدة علــى ســبيل المثــال، إلــى تطويــر البحريــة الملكيــة 
ــيس  ــادة تأس ــك إع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة األمريكي ــة والبحري البريطاني
”ســالح مشــاة البحريــة” األمريكــي، الــذي تمثلــت مهمتــه الرئيســية 

ــر)6(.  ــس والجزائ ــي طرابل ــة ف ــة القراصن ــي محارب ــذاك ف آن

وبالمثــل، ومــع تنامــي المصالــح التجارية واألصول العســكرية 
فــي الفضــاء، وّجــه الرئيــس الصينــي شــي جينــغ بينــج ”قــوة الدعــم 
 ،)Strategic Support Force( الصينيــة”  االســتراتيجي 
التــي أنشــئت فــي عــام 2015، والمكلفــة بشــؤون ”الفضــاء 
ــي الفضــاء الخارجــي)7(.  ــي ف واإلنترنــت”، لدعــم الوجــود الصين

قدراتهمــا  وروســيا  الصيــن  مــن  كل  تطويــر  علــى  ورداً 
ــس  ــن الرئي ــى حــد ســواء، أعل ــة والعســكرية عل ــة المدني الفضائي
األمريكــي دونالــد ترامــب فــي يونيــو 2018 عــن تأســيس ”القــوة 

الفضائيــة األمريكيــة”)8(. 

ونتيجــة لغيــاب األطــر التنظيميــة الواضحــة التي ترســي قواعد 
واضحــة لتنظيــم االســتغالل العــادل لثــروات الفضــاء الخارجــي، 
نشــأت الحاجــة إلــى إضافــة تعديــالت لمعاهــدة الفضــاء الخارجــي 
لعــام 1967. وتعــد لوكســمبورج مــن أولــى الــدول التــي وضعــت 
ــيادياً  ــاً س ــي، وأنشــأت صندوق ــن الفضائ ــم التعدي تشــريعات لتنظي

يجــذب اســتثمارات شــركات الفضــاء الخاصــة)9(. 

ــي الفضــاء  ــس االقتصــادي ف ــل تصاعــد التناف ــن أن يمث ويمك

ــدأت  ــي ب ــى عســكرته، والت ــاً يســاعد عل الخارجــي عامــالً إضافي
مــع مطلــع العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، وذلــك مــن 
خــالل نشــر األقمــار الصناعيــة العســكرية، باإلضافــة إلــى تطويــر 

األســلحة المضــادة لألقمــار الصناعيــة. 

وانعكــس هــذا األمــر علــى تفكيــر المحلليــن العســكريين، فقــد 
ــي عــام 2000  ــج تشــنج ف ــي وان ــر العســكري الصين ــر المفك ذك
فــي مقــال بعنــوان ”األضلــع الناعمــة فــي الجيــش األمريكــي: نقطة 
ضعــف اســتراتيجية” أن ”الــدول التــي ال تســتطيع أن تكســب حربــاً 
ضــد الواليــات المتحــدة باســتخدام الدبابــات والطائــرات، يمكنهــا 
ــا  ــبة له ــيبدو بالنس ــذي س ــي، وال ــام الفضــاء األمريك ــة نظ مهاجم
خيــاراً مغريــاً ال يمكــن مقاومتــه”)10(. ونبهــت اختبــارات الصيــن 
لألســلحة المضــادة لألقمــار الصناعيــة فــي عــام 2007 العالــم إلى 

المخاطــر المترتبــة علــى عســكرة الفضــاء الخارجــي.

ثالثًا: غياب الأطر القانونية احلاكمة
ــي  ــس ف ــى اشــتعال التناف ــاعدت عل ــي س ــل الت ــد العوام ــد أح يع
ــاً  ــة حالي ــة القائم ــة األطــر القانوني ــدم كفاي ــي، ع الفضــاء الخارج
لتنظيــم مســألة اســتغالل الفضــاء، فبينمــا تنــص ”معاهــدة الفضــاء 
الخارجــي” علــى أن ”الفضــاء الخارجــي، بمــا فيــه القمــر واألجرام 
الســماوية األخــرى، ال يخضــع للحيــازة القوميــة مــن خــالل ادعــاء 
ــيلة  ــأي وس ــالل، أو ب ــتغالل أو االحت ــق االس ــن طري ــيادة، ع الس
أخــرى”)11(، فــإن المــادة األولى تنص على أن ”الفضــاء الخارجي، 
بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، يجــب أن يكون 

مفتوحــاً لجميــع الــدول الستكشــافه واســتغالله”)12(.

وتنــص المعاهــدة كذلــك علــى ضــرورة وجــود ”تصريــح 
وإشــراف مســتمر مــن جانــب الــدول األعضــاء فــي المعاهــدة علــى 
ــا  ــي، بم ــاء الخارج ــي الفض ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــطة الكيان أنش
فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى...”)13(، ومــن دون 

ــدول التــي ســتضطلع بهــذه المهــام. ــد مــن هــذه ال تحدي

وفــي هــذا الســياق، تزعــم الواليــات المتحــدة أن التعديــن 
ــن أي  ــوارد، وال يتضم ــتغالل” للم ــوى ”اس ــدو س ــي ال يع الفضائ
ادعــاء للســيادة علــى الفضــاء أو علــى األجــرام الســماوية. وامتثــاالً 
لبنــود المعاهــدة المتعلقــة بالتصريــح واإلشــراف المســتمرين، 
ــق  ــه ”يح ــى أن ــص عل ــن تن ــي قواني ــرس األمريك ــدر الكونج أص
ــة  ــوارد الفضائي ــتخراج الم ــي اس ــل ف ــي يعم ــن أمريك ألي مواط
ألغــراض تجاريــة حيــازة هــذه المــوارد أو نقلهــا أو اســتغاللها أو 
بيعهــا”)14(. وبالمثــل، ينــص القانــون الــذي أصدرتــه لوكســمبورج 
علــى أنــه ”يتــم يمنــح الترخيص للمتعهديــن للقيام بمهام الستكشــاف 
واســتغالل المــوارد الفضائيــة ألغــراض تجاريــة بعــد تقديــم طلــب 

ــوزراء”)15(.  ــى مجلــس ال ــي إل كتاب

وتنــص الورقــة الصــادرة عــن المعهــد الدولــي لقانــون الفضــاء 
ــوارد  ــازة الم ــر واضــح لحي ــود حظ ــدم وج ــراً لع ــه ”نظ ــى أن عل
بموجــب معاهــدة الفضــاء الخارجــي، يمكــن للمــرء أن يســتنتج أن 
ــذا المنظــور،  ــن ه ــه. وم ــة مســموح ب ــوارد الفضائي اســتخدام الم
ــإن القانــون األمريكــي يمثــل تفســيراً محتمــالً لمعاهــدة الفضــاء  ف
ــدول  ــت ال ــا كان ــح إذا م ــر الواض ــن غي ــه م ــر أن ــي، غي الخارج
األخــرى تشــارك واشــنطن فــي هــذا التفســير وإلــى أي مــدى”)16(.
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ومــع ذلــك، قــد يندلــع صــراع إذا وصلــت دولتــان، مثــل 
الواليــات المتحــدة والصيــن، إلــى كويكــب غنــي بالمــوارد وطالبتــا 
بملكيتــه علــى أســاس ”األولويــة لمــن يســبق”. ويثيــر ذلــك التســاؤل 
ــه ال توجــد  ــزاع)17(، خاصــة أن ــذا الن ــل ه ــة عــالج مث حــول كيفي
ســلطة تنظيميــة معتــرف بهــا يمكــن اللجــوء إليهــا للفصــل فيــه. 

ويعــد الجيــش األمريكــي ملزمــاً دســتورياً بالدفاع عــن األصول 
العســكرية والتجاريــة األمريكيــة فــي حــال تعرضهــا ألي تهديــد، 
ــى أن: ”الكونجــرس  ــون التجــاري األمريكــي عل حيــث نــص القان
ــاً فــي حمايــة  يــرى أن وزارة الدفــاع تلعــب دوراً حيويــاً وحصري

األصــول األمنيــة القوميــة فــي الفضــاء”)18(. 

المتحــدة  الواليــات  موقفــي  الــدول  بعــض  وتعــارض 
ولوكســمبورج، وهــو مــا يتطلــب مــن مكتــب األمــم المتحــدة 
ــي  ــدأ النظــر ف لشــؤون الفضــاء الخارجــي )UNOOSA( أن يب
إضافــة بروتوكــوالت إلــى معاهــدة الفضــاء الخارجــي لتنظيــم 

فــي االتفاقيــة)19(.  الواضحــة  المســائل غيــر 

ومــا يزيــد الحاجــة إلــى هــذا البروتوكــول اتجــاه بعــض الــدول، 
مثــل الصيــن إلــى التفكيــر فــي فــرض ســيطرتها علــى مناطــق فــي 

الفضــاء الخارجــي، فقــد صــرح يــي بيجيــان، 
رئيــس بعثــة الصيــن إلــى القمــر بــأن: ”الكون 
كالمحيــط، والقمــر كجــزر دياويــو، والمريــخ 
كجزيــرة هوانجيــان المتنــازع عليهــا. وإذا لــم 
نتجــه إلــى هنــاك اآلن ونحــن قــادرون علــى 
القيــام بذلــك، فســوف يلومنــا أحفادنــا. أمــا إذا 
ــيطرون  ــاك، فسيس ــى هن ــرون إل ــبقنا اآلخ س
ــن  ــذ قادري ــون حينئ ــن نك ــع، ول ــى الوض عل
علــى الذهــاب حتــى إذا كنــا نرغــب فــي ذلك، 

وهــذا الســبب يكفــي”)20(.

رابعًا: تنامي دور القوى املتو�سطة
علــى الرغــم مــن أن القــوى الكبــرى، كالواليــات المتحــدة والصيــن 
ــاء  ــى الفض ــيطرة عل ــية المس ــوى الرئيس ــن الق ــر م ــد، ُتعتب والهن
الخارجــي، فــإن أنشــطتها لــم تحــظ بعــد بموافقــة المجتمــع الدولــي. 
وتســتطيع كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولوكســمبورج، 
المســاهمة فــي وضــع أطــر قانونيــة لتنظــم عمليــة اســتغالل 
المــوارد الفضائيــة والســيطرة عليهــا، تضمــن فــي النهايــة تمثيــل 

ــرة)21(.  ــطة والصغي ــدول المتوس ــح ال مصال

ــي  ــطة الت ــوى المتوس ــن الق ــمبرج م ــارات ولوكس ــد اإلم وتع
ــد  ــي. فق ــاء الخارج ــي الفض ــتثمار ف ــة لالس ــج طموح ــت برام تبن
أنشــأت اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2014 وكالــة فضــاء 
ــح  ــال؛ لتصب ــذا المج ــي ه ــة ف ــدرات الدول ــر ق ــدف تطوي ــا به له
مركــزاً إقليميــاً ألنشــطة الفضــاء الخارجي في الشــرق األوســط)22(. 
ــا  ــي حــل القضاي ــة للمســاهمة ف ــة الفضــاء اإلماراتي وتســعى وكال
ــرات  ــادل الخب ــك تب ــة، وكذل ــوارث الطبيعي ــة بالك ــة المتعلق العالمي
الفضائيــة للتخفيــف مــن حــدة المشــاكل الناشــئة عــن شــح المــوارد 

ــاخ.  ــر المن ــة وتغي الطبيعي

وشــركات  للفضــاء،  راشــد  بــن  محمــد  مركــز  ويتزعــم 
ــاه ســات، هــذا  ــا والي ــل الثري ــة، مث ــة التجاري االتصــاالت الفضائي

ــة  ــي دول ــة الرئيســية ف ــم المشــروعات الفضائي ــن أه المجــال. وم
ــة باســم  ــخ، المعروف ــة المري ــو بعث ــة المتحــدة ه ــارات العربي اإلم
”مســبار األمــل”، وهــي مركبــة فضائيــة يتــم بناؤهــا محلياً، ســتدور 
حــول المريــخ لدراســة مناخــه وأجوائــه بحلــول عــام 2021)23(، 
ــول  ــعى للوص ــالمي يس ــي وإس ــبار عرب ــتعتبر أول مس ــي س والت

ــخ. ــى المري إل

وفــي أكتوبــر 2015، أصبحــت وكالــة اإلمــارات للفضــاء 
In- )عضــواً فــي المجموعــة الدوليــة لتنســيق استكشــاف الفضــاء 

 ternational Space Exploration Coordination
)24(. كمــا شــرعت دولــة اإلمــارات فــي لعــب دور 

Group(ا
بــارز فــي لجنــة األمــم المتحــدة الســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي 
األغــراض الســلمية، واســتضافت العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة 
التــي تناقــش اإلطــار القانونــي والسياســات الســلمية الســتغالل 

الفضــاء. 

ومــن خــالل مشــاركة اإلمــارات فــي مجموعــة التنســيق الدولي 
الستكشــاف الفضــاء وفــي لجــان األمــم المتحــدة المعنيــة بالفضــاء، 
ســتتمكن مــن لعــب دور فــي صياغــة النظــام القانونــي الســتغالل 
تنظــم عمليــة  بصــورة  الفضائيــة  المــوارد 
ــي  ــة ف ــة الراغب ــدول المختلف ــن ال ــاون بي التع

اســتغالله.

وعلــى الجانــب اآلخــر، تبنــت لكســمبورج 
خططــاً لتشــجيع اســتغالل المــوارد الفضائيــة، 
ــبيل  ــى س ــو 2016 عل ــي يوني ــأت ف ــد أنش فق
ــون دوالر  ــة 227 ملي ــاً بقيم ــال، صندوق المث
ــى التعديــن  لجــذب الشــركات التــي تركــز عل

ــي)25(.   الفضائ

وزارة  أعلنــت   ،2016 عــام  وفــي 
مبــادرة  إنشــاء  عــن  لكســمبورج  اقتصــاد 
 ،)Space Resources Initiative( الفضائيــة  المــوارد 
التــي ســيكون دورهــا ”وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي للبــت فــي 
الملكيــة المســتقبلية للمعــادن المســتخرجة مــن الفضــاء من األجســام 
القريبــة مــن األرض، مثــل الكويكبــات”)26(. وتســعى لوكســمبورج 
ــة  ــوارد الفضائي ــاف الم ــاً لـــ ”استكش ــزاً أوروبي ــون مرك ــي تك لك
واســتخدامها”، علــى غــرار هــدف اإلمــارات العربيــة المتحــدة تجاه 

الشــرق األوســط)27(. 

وتــدرس لوكســمبورج إعــداد مشــروع قانــون ينــص علــى 
ــاظ الشــركات بالمــوارد التــي اســتخرجتها. وجذبــت  ــة احتف إمكاني
ــع  ــي تق ــة، الت ــن الفضائي ــركات التعدي ــة ش ــر التنظيمي ــذه األط ه
مقراتهــا فــي الواليــات المتحــدة، لتفتتــح مقــاراً لهــا في لكســمبورج، 
مثــل ”بالنيتــري ريسورســز”، و”ديب ســبيس إندســتريس” وشــركة 
ــر  ــى تطوي ــل عل ــي تعم ــة، والت ــبيس” )Ispace( الياباني ”آي س

مركبــات الهبــوط علــى القمــر.

وتتعــاون لوكســمبورج حاليــاً بالفعــل مــع شــركة ”ديــب ســبيس 
ــة ”بروســبيكتور إكــس”  ــة الفضائي ــاج المركب ــي إنت إندســتريس” ف
ــدف  ــة ته ــة نانوي ــن مركب ــارة ع ــي عب )Prospector X(، وه
إلــى اختبــار عــدد مــن التقنيــات الفضائيــة المتعلقــة بالتنقيــب فــي 

ذكـــر املفكـــر العســـكري الصينـــي واجن 
مقـــال  يف   2000 عـــام  يف  تشـــنج 
بعنـــوان “األضلـــع الناعمـــة يف اجليـــش 
ـــرتاتيجية”  ـــف اس ـــة ضع ـــي: نقط األمريك
أن  تســـتطيع  ال  التـــي  “الـــدول  أن 
ــدة  ــات املتحـ ــد الواليـ ــًا ضـ ــب حربـ تكسـ
والطائـــرات،  الدبابـــات  باســـتخدام 
الفضـــاء  نظـــام  مهاجمـــة  ميكنهـــا 
األمريكـــي، والـــذي ســـيبدو بالنســـبة لهـــا 

خيـــارًا مغريـــًا ال ميكـــن مقاومتـــه”.
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ــة فضــاء خاصــة  ــمبورج وكال ــأت لكس ــي. وأنش الفضــاء الخارج
بهــا فــي 12 ســبتمبر 2018 مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا المؤسســية 
فــي مجــال اســتغالل المــوارد الفضائيــة تحديــداً)28(، كمــا أنشــأت 

ــون دوالر. ــدوق لكســمبورج للفضــاء بقيمــة 116 ملي صن

وتعــد لكســمبورج مــن أولــى الــدول التــي اهتمــت بالتطبيقــات 
ــي  ــر ف ــا المبك ــالل تركيزه ــن خ ــي م ــاء الخارج ــة للفض التجاري
مجــال إنتــاج األقمــار الصناعيــة المخصصــة لالتصــاالت، حينمــا 
ســنت قوانيــن لتنظيــم هــذه الصناعــة الجديــدة فــي ثمانينيــات القــرن 
العشــرين، كمــا اســتثمرت بكثافــة فــي شــركتها الفضائيــة المحليــة 
Société Euro- )”الشــركة األوروبيــة لألقمــار الصناعيــة” 
péenne des Satellites(، ممــا أدى إلــى تحقيــق الشــركات 
عائــدات وصلــت إلــى مليــاري يــورو في عــام 2015)29(. وتســعى 

ــوارد  ــتغالل الم ــار اس ــي إط ــة ف ــط مماثل ــي خط ــمبورج لتبن لكس
الفضائيــة.

وفــي الختــام، يجــب علــى الــدول العربيــة أن تحــذو حــذو 
ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــوارد الفضائي ــتغالل الم ــي اس ــارات ف اإلم
دوليــة  قانونيــة  قواعــد  وضــع  أجــل  مــن  المواقــف  تنســيق 
تؤســس الســتغالل الفضــاء الخارجــي، وتشــجيع االســتثمارات 
ــالزم  ــل الحكومــي ال ــر التموي ــي هــذا المجــال، مــن خــالل توفي ف
ــم نشــاطه، فضــالً عــن تشــجيع  ــة لتنظي ــه، والتشــريعات الوطني ل
المواهــب المحليــة، ودفعهــا لالبتــكار فــي هــذا المجــال، باإلضافــة 
ــى  ــة إلدارة الفضــاء، عل ــى الســعي الســتضافة منظمــات عالمي إل
غــرار اســتضافة مونتــلا الكنديــة ”منظمــة الطيــران المدنــي 
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