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ﺑﻼﻧﺒﺎن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨ ّ
ﻈ ﻤﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ذي إﯾﻜﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2012ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ دﻋﻤﺖ ﺑﻼﻧﺒﺎن اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈ ّﻤ ﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ذي إﯾﻜﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
ھﻨﺎ ،وﻓﻲ دورﺗﮭﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧ ّ
ﻈﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،2017ﺗﻌﺎوﻧﺖ ھﺎﺗﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﺎن ﺑﻨﺠﺎح ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻮﺳﯿﻊ
ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻤﺔ ﺑﺈﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤﺎ وﺟﺬب إﻧﺘﺒﺎه اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻌﺎم .ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ،ﻗﺪّﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻼﻧﺒﺎن وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ذي
إﯾﻜﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪي إﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺤﯿﻂ  ،واﻟﺬي ﻓﺎز ﻓﯿﮫ ﻣﺸﺮوع ﻣﺬھﻞ ﻣﻦ ﺟﺰر اﻟﺴﯿﺸﻞ.

ﻧُ ّ
ﻈﻤﺖ اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ  22و 24ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2017ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻲ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ،ﻣﻊ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﺤﺪث ﯾﺘّﺨﺬ ﻣﻮﻗﻌﺎ ً ﺑﺎرزا ً ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻨﺘﺪى راﺋﺪ ﯾﺠﻤﻊ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل،
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻧﺠﺎح اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد
وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ واﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ،واﻟﺬﯾﻦ ﺗﺨﻄﻰ ﻋﺪدھﻢ ﻋﺘﺒﺔ اﻟـ 400ﺷﺨﺺ.
ﻣﻨﺬ إﻧﻄﻼق ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻮﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﯾﮭﺪف ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰاﯾﺎ ﺣﺴﯿﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷزرق
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﯾﺴﺮ ﺑﻼﻧﺒﺎن ان ﯾﻜﻮن دﻋﻤﮭﺎ ﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻄﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ّ
ﯾﺄﺗﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ ﻟﯿﺸﮭﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ
ﻟﻘﺎءات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ .وﺗُﻈﮭﺮ ھﺬه اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺄن
اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﺗﺖ أﻣﺮا ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌّﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﻛﻤﺎ وأﯾﻀﺎ ً اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺒﺪﺗﮭﺎ دول ﻧﺎﻣﯿﺔ أﺧﺮى.
ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ،ﻗﺪّﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ذي إﯾﻜﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ وﺑﻼﻧﺒﺎن اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪي إﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺤﯿﻂ ،اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ
ﺑﺈﯾﺠﺎد أﻓﻀﻞ إﺑﺘﻜﺎر ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻟﺘﺤﺪي ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻣﺘﻤﺤﻮرا ً ﺣﻮل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺷﺎرك ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺤﺪي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40
ﻣﺸﺮوﻋ ﺎً ،ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﺧﺘﺎرﺗﮭﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺗﻀﻢ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،وﻣﻨﮭﻢ رﺋﯿﺲ ﺑﻼﻧﺒﺎن ورﺋﯿﺴﮭﺎ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻣﺎرك ﺣﺎﯾﻚ .ﯾُﺬﻛﺮ ﺑﺄن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ دُﻋﯿﻮا إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ ﻋﺮﺿﻮا ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻤﺔ ،واﻟﺬﯾﻦ ﺑﺪورھﻢ ﺻﻮﺗﻮا ﻹﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻول ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﯿﻨﯿﻚ ﺑﻨﺰاﻛﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰر اﻟﺴﯿﺸﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠّﻤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻹﺑﺘﻜﺎرھﺎ أداة ﺟﺪﯾﺪة
ﺗُﺘﯿﺢ ﻟﻠﺠﺰر اﻟﻤ ُﺪﯾﻨﺔ ﻟﺪول أﺧﺮى ﺑﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ دﯾﻨﮭﺎ وإﺻﺪار "ﺳﻨﺪات زرﻗﺎء" ﺑﻤﻌﺪّﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺒﺎدرات ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺗﻘﺘﺮﺣﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ ،ﻟﻘﺪ ﺗ ّﻜﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺪات اﻟﺴﯿﺸﻞ اﻟﺰرﻗﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﺪي ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻤ ّﮭ ﺪ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺰر أﺧﺮى.
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هذا العام ،إبتكرت أيضا ً بالنبان ومجموعة ذي إيكونوميست سلسلة أفالم المحيط ( )Ocean Film Seriesفي محاولة منهما
لزيادة الوعي حول المشاكل التي تواجهها المحيطات .الفيلم االول ،والذي عُرض للمرة االولى في بالي قُبيل إنعقاد القمة ،أطلق
على الموقع االلكتروني الخاص* ،مسجالً نحو  400.000مشاهدة خالل أول ساعتين على إطالقه .يُشار إلى أن الفيلم الثاني
سوف يُطلق في االسابيع القادمة.
كذلك ،يس ّر بالنبان أن تواصل العمل مع مجموعة ذي إيكونوميست على هذه المشاريع ،ال سيما وانها تتشارك معها القيم االساسية
عينها :التفاؤل ،الرؤية الطويلة االمد واالبتكار .معا ً نستمر في المساعدة على زيادة الوعي ،نشر شغفنا بالمحيط وحمايته.
تجدر اإلشارة إلى أن الدورة التالية من القمة العالمية للمحيطات سوف تنعقد في العام  2018في المكسيك .لمزيد من المعلومات
حول هذا الحدث او في ما يتعلّق باالفالم التي تنتجها بالنبان ومجموعة ذي إيكونوميست ،يُرجى الولوج إلى الموقعين التاليين:
http://films.economist.com/blancpain-ocean

*

http://oceansummit.economist.com/
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