اإليكاو تحتفل بأحدث االبتكارات في مجال الطيران بتخصيص الرموز ألول رحلة طيران
في العالم خارج كوكب األرض

للنشر الفوري

مونتريـال وفوهة جيزيرو ،المريخ -2021/4/20 ،انطالقاً من االهتمام الذي توليه اإليكاو باالبتكار في مجال الطيران ،قدمت المنظمة
المحدد للرحلة ورموز عالمات النداء لرحلة طيران المروحية "إنجينويتي".
لكل من وكالة ناسا وادارة الطيران الفيدرالية الرمز الرسمي ُ
المحدد المكون من ثالثة أحرف ’ ‘IGYوعالمة النداء ’ ،‘INGENUITYالتي عينتها اإليكاو لوكالة ناسا
وتم تشغيل الرحلة باستخدام الرمز ُ
في وثيقتها "تسميات وكاالت تشغيل الطائرات وسلطات وخدمات الطيران".
المحدد ’ ‘JZROلموقع الرحلة "فوهة جيزيرو" حيث جرت عملية المريخ.
وفي إطار مراسم احتفالية ،جرى تعيين الرمز ُ
وصرح رئيس مجلس اإليكاو ،السيد سالفاتوري شاكيتانو ،بقوله" :أعطت دول مجلس اإليكاو األولوية لتمكين االبتكار من خالل منظمتنا،
وال شك أن رحلة المروحية "إنجينويتي" تضرب مثاالً ممتا اًز لمدى تطور قدراتنا حالياً في مجال الطيران المدفوع بقوة المحركات".
وأضافت األمينة العامة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،قائلةً" :تتجه أنظار اإليكاو نحو مستقبل الطيران ،وتُعد رحلة المروحية "إنجينويتي" أفضل
مثال على قدرات الطيران التي تتسم بالسالمة واألمن اإللكتروني وانعدام االنبعاثات ،وهي القدرات التي ستجعل هذا المستقبل مشرقاً ومتمتعاً
باالستقاللية واالستدامة".
وتسلط اإليكاو الضوء على رحلة المروحية "إنجينويتي" باعتبارها إنجا اًز يتوافق مع االهتمام البالغ الذي توليه الوكالة التابعة لألمم المتحدة
لتمكين االبتكار في مجال الطيران ،والجهود التي تبذلها األمانة العامة للمنظمة فيما يخص ضمان التوحيد القياسي لنظم الطائرات غير المأهولة
عالمياً وسبل استيعابها في المجال الجوي التقليدي واألنواع الجديدة من المجاالت الجوية.
المحددة المكونة من ثالثة أحرف ورموز عالمات النداء (الهاتفي) لمراقبة الحركة الجوية وهي تُعين للوكاالت الحكومية
وتُستخدم عادةً الرموز ُ
أو شركات الطيران ألغراض العمليات المحلية والوطنية .كذلك فإن رموز الموقع المكونة من أربعة أحرف تسندها اإليكاو في المعتاد للمطارات
وهي تُستخدم في تطبيقات التخطيط للرحالت الجوية.

صورة لمروحية وكالة ناسا "إنجينويتي" وهي تحلق فوق كوكب المريخ .مقدمة

منNASA/JPL-Caltech :

مصادر للمحررين
سلسلة ندوات اإليكاو على اإلنترنت عن االبتكار
اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها
في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية
حقيقية .وتوفر محافل المنظمة أيضاً فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسمياً
في قطاع النقل الجوي.
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