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      من الدول األعضاء الواردة الردود  -ثانيا  
    اجلمهورية التشيكية    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٠فرباير /شباط ٥[

  
  ر اجلمهوريةتكر التشـيكية مل   اجلمهوريـة ها األسبق، أال وهو أن التشيكية مضمون رد

م هذه املسألةون وطين من شأنه أن ينظّحىت اآلن أي قان تسن.  
الوطنية اليت قـد تكـون قائمـة أو الـيت جيـري تطويرهـا والـيت         فيما خيص املمارساتأما   

أو تعـيني  /تتصل بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي والفضـاء اجلـوي و        
الفضـاء والطـريان، فـإن    ر تكنولوجيـات  املستوى الـراهن واملرتقـب لتطـو    مراعاةحدودمها، مع 

التشيكية تدرك الفروق بني النظام القانوين الذي حيكم األنشطة يف الفضاء اجلـوي،   اجلمهورية
ولــئن كانــت . مــن جهــة، والنظــام القــانوين الــذي حيكــم األنشــطة يف الفضــاء، مــن جهــة ثانيــة 

رف بـه عمومـا وهـو    ر إال من حيث إيالء االعتبار الواجب للمبـدأ املعتـ  األنشطة يف اجلو ال تتأثّ
مبدأ السـيادة الكاملـة واحلصـرية لكـل دولـة علـى الفضـاء اجلـوي فـوق أراضـيها، فـإن الفضـاء             
اخلارجي، مبا فيه القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى، مفتـوح لالستكشـاف واالسـتخدام مـن         

  .جانب مجيع الدول وفقا ألحكام القانون الدويل
 اجلمهوريـة ومع أن احلد الفاصل بني النظامني القانونيني املختلفني مل يوضـع بعـد فـإن      

رف الـذي يقضـي باعتبـار عمليـات إطـالق األجسـام الفضـائية        التشيكية دأبت على احترام الع
الــيت يكــون الغــرض منــها البقــاء يف مــدار حــول األرض لفتــرة مســتقرة نســبيا، أو احلركــة يف     

  .ي شكل آخر، أو اهلبوط على أجرام مساوية، على أا أنشطة يف الفضاءالفضاء اخلارجي بأ
    

    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية    
  ]باإلنكليزية: األصل[ 

  ]٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨[
  

إن التشريعات واملمارسات يف اململكة املتحدة ال تعرف أو تعين حدود الفضاء يف   
  .الراهنالوقت 

  


