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Blancpain Ocean Commitment                                 May 2020 

 

جزیرة فریجاتي الخاصة یطلقان فیلم قصیر لتسلیط الضوء على الجھود  بالنبان و دار
 التعاونیة للحفاظ على البیئة

 

لدراسة البیئة البحریة حول الجزیرة مع جزیرة فریجاتي الخاصة ، 2018منذ عام تتعاون دار بالنبان للساعات الفاخرة  
  Coralive.orgواستعادتھا والحفاظ علیھا. كما تم التعاون في ھذا اإلطار مع المنظمتین البیئیتین 

ل للحفاظ وصندوق سیش Green Islandsن منظمة ، اللتان قادتا المشاریع المیدانیة بدعم م BlueNomads.orgو
 .ھذه الجھودلتسلیط الضوء فیلم قصیر جدید وقد تم تصویر على البیئة والتكیف مع المناخ. 

 

 Fregate Island   منتجعحیث تضم ، لمن جزر الجرانیت الداخلیة في سیشفي أقصى الشرق  فریجاتيجزیرة تقع 
Private   فیال منعزلة وسط ثالثة كیلومترات مربعة من الطبیعة البكر. تعرف الجزیرة باسم  17 یحتوي علىالذي ، الفاخر

لحفاظ على بیئتھا مع إنجازات ملحوظة مثل من الجھود الھادفة لطویل  وتمتلك تاریخ، لسیشمصغرة في الجزر غاالباغوس 
ازداد عددھا ، والتي جزیرة ألدابرا المرجانیةمساھمة في تطویر محمیة السالحف في ، والمن االنقراض طیر أبو الحناء  إنقاذ
المحافظة على ، بدأ فریق اإلنجازات الكبیرة التي تم تحقیقھامع والیوم. سلحفاة  3500بضع عشرات إلى ما یقرب من من 

توزیع  ال سیما على مستوى، بتركیز جھوده على البیئة البحریة المحیطة Fregate Island Private التابع لشركةالبیئة و
 .الكائنات الحیة داخل الشعاب المرجانیة الھامشیة

مشروع تجریبي الستعادة المرجان برنامجھا لاللتزام بضمان استدامة المحیطات، ، أطلقت دار بالنبان، في إطار 2018عام 
زرع ثمانمائة قطعة من  في إطاره م، ت .Coralive.org و Fregate Island Private بالتعاون معفریجاتي  في جزیرة

) على ثمانیة ھیاكل اصطناعیة على أعماق فرص من المرجان( التي رمتھا العواصف على الشاطئ الشعاب المرجانیة
تیارات كھربائیة  تشغیل عبر، في أربعة من ھذه الھیاكل (MAT) تقنیة التراكم المعدني اعتمادوقد تم . ترم 7و  5تتراوح بین 

 أحجار جیریة بیضاء ممثالةإلى  والتي تتحول، لبلورة المعادن الذائبة في الھیاكل، استخدام میاه البحرب القوةآمنة منخفضة 
المجموعة الثانیة بینما تتكون شواطئ الرمال البیضاء. على لتلك التي تتكون بشكل طبیعي من الشعاب المرجانیة والمداریة 

إمكانیة  یوفر المشروع بیانات بحثیة قیّمة، مع. انیة بشكل طبیعيلیتم تطویر الشعب المرجمن أربعة ھیاكل غیر مكھربة 
 .في نفس المجال مقارنة بالتقنیات الكالسیكیة ة تقنیة التراكم المعدنيفریدة لقیاس كفاء

 و  Coralive.org مع في تعاون جدید 2019دخلت دار بالنبان عام  ،فریجاتي الحیاة البحریة حول جزیرة وللتعرف على
Fregate Island Private و BlueNomads.org  ومؤسسةGreen Islands ل وصندوق سیشل للحفاظ وجامعة سیش

فحص وقد تم في إطار المشروع لتنوع البیولوجي للشعاب المرجانیة. منصة خاصة باإلنشاء  البیئة والتكیف مع المناخ،على 
ھكتار من قاع البحر باستخدام أحدث التقنیات لتوثیق الصحة والصالبة والتجمع القاعي للشعاب المرجانیة. ثم  700أكثر من 

تم تصویر الصور المجمعة إلنتاج خریطة تفصیلیة ثالثیة األبعاد للموائل تحت الماء من الشعاب المرجانیة والرمل والصخور 
برنامج رصد طویل األمد للمنطقة لالعتماد علیھا في البیانات التي تم جمعھا  سیتم استخدامو المحیطة بالجزیرة.واألنقاض 

 في النھائيالھدف  ویتمثل. عبر مقارنتھا عاماً تلو اآلخرالمرجانیة یة حول الجزیرة لدراسة اتجھات الشعاب السمكیة والبحر
 .الجزیرة إنشاء منطقة محمیة بحریة جدیدة حولختصة بمالالمناقشات  تعزیز

وصندوق سیشیل للحفاظ على البیئة  Green Islandsبالتعاون مع منظمة  Fregate Island Private و بالنبان وتفخر
والتكیف مع المناخ، لتقییم ودراسة الخط األساسي للتنوع البیولوجي، وھو واحد من أول المشاریع الفعلیة التي تم دعمھا 

 و Coralive.org ل. تھنئ العالمتان كل من في سیش وتمویلھا على نحو مشترك من قبل برنامج السندات الزرقاء الرائد
BlueNomads.org  على األعمال المیدانیة التي قامتا بإنجازھما، ویسرھما اإلعالن عن إصدار فیلم قصیر یسلط الضوء

 .على جھودھما المبذولة لتعزیز التنوع البیئي في جزر السیشل
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 لفي سیش بالنبان لحمایة المحیطات التزام

، 1953ویعود ارتباط بالنبان مع عالم المحیطات للعام ، الحازمةھا الریادیة بروح 1735تمیزت دار بالنبان منذ تأسیسھا عام 
في عام ألول مرة كما بدأ اھتمام الدار بجزر السیشل . Fifty Fathomsمع إطالق أول ساعة غوص حدیثة في العالم: 

ل یش، رحلة علمیة إلى جزر سناشیونال جیوغرافیك بریستین سیز ، كشریك مؤسس لشركةعندما دعمت بالنبان 2015
بحریة إلى التوسیع رقعة المحمیات ، والذي ساھم في ا علمیًا تفصیلیًا لحكومة سیشلالخارجیة. تضمنت النتائج تقریرً 

قامت ذا ،  2017ذلك ، عام  إضافة إلىللبالد.  الكاملة٪ من المنطقة االقتصادیة 30، وھو ما یمثل كیلومتر مربع 410,000
لمشروع   اتتحدي ابتكار المحیطبتقدیم جائزة ، كشریك مؤسس لقمة المحیطات العالمیة ، ایكونومیست بالتعاون مع بالنبان

 21.6على المحیطات. أسفر المشروع عن دفع  للحفاظتمویل للدیون في العالم العادة برنامج إل، أول السندات الزرقاء لسیشل
على المدى الطویل وااللتزام بوضع خطة مكانیة البیئي على التنوع ملیون دوالر للدیون الخارجیة مقابل تمویل داخلي للحفاظ 

 % من األھداف.30بحریة تضمنت 

 

 Fregate Island Privateمنتجع 

البریة والبحریة وأنواعھا.  البیئاتالستعادة وحمایة  ةمخصص محمیة ، وھو منطقة بحر الیاقوت في سیشلفي  المنتجع یقع
ملیة مع فریق الحفاظ على للمشاركة في المشاریع الع Fregate Island Private ن فيویتم دعوة الضیوف المقیمی

 .، في البر والبحرالجزیرة

 

 منظومة الشركاء

Coralive.org  وتعمل في جمیع أنحاء العالم للمساعدة في حمایة تھتم بقضایا المحیطاتھي منظمة بیئیة مقرھا سویسرا ،
 .وإدارة واستعادة النظم البیئیة الساحلیة

BlueNomads.org Survey Philippines  لتطبیق استراتیجیات تجاریة  2016ھي مؤسسة اجتماعیة تأسست عام
 .لدعم مبادرات الحفاظ على البیئة واالقتصاد األزرق

زرقاء ال السنداتھو الصندوق الخاص المستقل الذي یصرف  (SeyCCAT) والتكیف مع المناخ لحمیاة البیئةل صندوق سیش
 .الحفاظ على المحیطاتمبادرات ل لدعم تحویل دیون سیش الممولة من

التنمیة المستدامة. تأسست  وتھتم بمواضیع) ھي منظمة غیر حكومیة مسجلة في سیشل Green Islands )GIFمنظمة 
GIF  ا والبیئة في صمیم عملیاتھا وتسعى، في إطار نشاطھ ، وتھدف إلى إقامة توازن وتآزر محتمل بین التنمیة 2006عام

 ، إلى سد الفجوة بین القطاع الخاص والبرامج البیئیة الوطنیة.الرئیسي
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