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مھا مجموعة ذي إیكونومیست   بالنبان تدعم القمة العالمیة للمحیطات التي تنّظ

منذ تأسیسھا في العام 2012، لطالما دعمت بالنبان القمة العالمیة للمحیطات التي تنظّم ھا مجموعة ذي إیكونومیست. من 
ھنا، وفي دورتھا الرابعة التي نّظمت في بالي في نھایة شھر فبرایر 2017، تعاونت ھاتان المؤسستان بنجاح بغیة توسیع 

نطاق القمة بإتجاه المجتمع العالمي كما وجذب إنتباه الجمھور العام. في ھذا اإلطار، قّدمت كل من بالنبان ومجموعة ذي 
، والذي فاز فیھ مشروع مذھل من جزر السیشل.    إیكونومیست الدورة الثانیة من تحدي إبتكار المحیط

نُّظمت الدورة الرابعة من القمة العالمیة للمحیطات في الفترة الممتدة بین 22 و24 فبرایر 2017 في مدینة بالي االندونیسیة، مع 
اإلشارة إلى أن ھذا الحدث یتّخذ موقعاً بارزاً كونھ منتدى رائد یجمع قادة العالم من ممثلي الحكومات، رجال االعمال، 

األكادیمیین والمنظمات غیر الربحیة في سبیل مناقشة إقتصاد مستدام للمحیط. وبالفعل، ینعكس نجاح القمة من خالل عدد 
ونوعیة المشاركین والمتحدثین خاللھا، والذین تخطى عددھم عتبة الـ400 شخص.  

منذ إنطالق ھذه الشراكة، كان الھدف یقضي بوضع أسس مؤتمر منتج یھدف لتولید مزایا حسیة بغیة تطویر اإلقتصاد األزرق 
بوسائل مسؤولة ومستدامة. ویسّر بالنبان ان یكون دعمھا قد ساھم في نجاح القمة العالمیة للمحیطات لتحقیق مھمتھا. وبالفعل، 

یأتي اإلعالن عن العدید من اإللتزامات الطامحة من قبل الحكومات، المؤسسات والشركات خالل إنعقاد القمة لیشھد على أھمیة 
لقاءات مماثلة في جمع ممثلین عن قطاعات مختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، المھتمة بالمحیط. وتُظھر ھذه اإللتزامات بأن 

اإلستدامة باتت أمراً أساسیاً في ما یتعّلق بنمو اإلقتصاد، كما وأیضاً التحفیز القوي للدول النامیة من أجل تفادي االخطاء التي 
تكبدتھا دول نامیة أخرى. 

في ھذا اإلطار، قدّمت كل من مجموعة ذي إیكونومیست وبالنبان الدورة الثانیة من تحدي إبتكار المحیط، المنافسة التي تقضي 
بإیجاد أفضل إبتكار للمحیط، علماً بأن التحدي ھذا العام كان متمحوراً حول األدوات المالیة. شارك في ھذا التحدي أكثر من 40 

مشروع اً، لیصل إلى النھائیات ثالثة مشاریع إختارتھم لجنة تحكیم تضم خبراء متخصصین، ومنھم رئیس بالنبان ورئیسھا 
التنفیذي مارك حایك. یُذكر بأن أصحاب المشاریع النھائیة الثالثة دُعیوا إلى بالي حیث عرضوا مشاریعھم على المشاركین في 

القمة، والذین بدورھم صوتوا إلختیار الفائز. 

أما الفائزة بالمركز االول فقد كانت دومینیك بنزاكین، مستشارة حكومة جزر السیشل، والتي تسلّمت الجائزة إلبتكارھا أداة جدیدة 
تُتیح للجزر الم ُدینة لدول أخرى بمقایضة جزء من دینھا وإصدار "سندات زرقاء" بمعدّالت فائدة منخفضة جداً، وذلك مقابل 

مبادرات مستدامة صغیرة تقترحھا المجتمعات المحلیة. مما ال شك فیھ، لقد تّكمن مشروع  سندات السیشل الزرقاء من تلبیة كافة 
د لمشاریع مماثلة في جزر أخرى.    متطلبات التحدي، على أن یمّھ
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في محاولة منهما  (Ocean Film Series) سلسلة أفالم المحيطذي إيكونوميست  مجموعةهذا العام، إبتكرت أيضاً بالنبان و

لزيادة الوعي حول المشاكل التي تواجهها المحيطات. الفيلم االول، والذي ُعرض للمرة االولى في بالي قُبيل إنعقاد القمة، أطلق 

خالل أول ساعتين على إطالقه. يُشار إلى أن الفيلم الثاني مشاهدة  400.000على الموقع االلكتروني الخاص*، مسجالً نحو 

 في االسابيع القادمة. سوف يُطلق

ساسية القيم اال هاسيما وانها تتشارك مع ذي إيكونوميست على هذه المشاريع، ال مجموعةكذلك، يسّر بالنبان أن تواصل العمل مع 

 شغفنا بالمحيط وحمايته. نشرعينها: التفاؤل، الرؤية الطويلة االمد واالبتكار. معاً نستمر في المساعدة على زيادة الوعي، 

في المكسيك. لمزيد من المعلومات  2018سوف تنعقد في العام  القمة العالمية للمحيطاتدر اإلشارة إلى أن الدورة التالية من تج

 ذي إيكونوميست، يُرجى الولوج إلى الموقعين التاليين: مجموعةحول هذا الحدث او في ما يتعلّق باالفالم التي تنتجها بالنبان و

ocean-http://films.economist.com/blancpain*

http://oceansummit.economist.com/
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