
 

2016يونيو  شركة بالنبان 

2016بالنبان تحتفل باليوم العالمي للمحيطات 

هيئة شؤون المحيطات وقانون البحر  إلىبالنبان  تنضموللسنة الثالثة على التوالي، ، 2016في الثامن من يونيو 

(DOALOS)   في مقرات االمم المتحدة في مدينة نيويورك. الذي ينظّم  باليوم العالمي للمحيطاتلإلحتفال 

ون ينظّم مكتب الشؤ. وكجزء من اإلحتفاالت في الثامن من يونيو كل عام تحتفل االمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات

 إستقبال تستضيفه مقرات االمم المتحدة في مدينة نيويورك حيث يُلقي وكيلهيئة شؤون المحيط وقانون البحر، حفل  -القانونية

االمين العام الكلمة السنوية لليوم العالمي للمحيطات، كما يتم اإلعالن عن الفائزين بالمسابقة السنوية الفضل صورة للمحيط 

(Annual World Oceans Day Oceanic Photo Competition .) ّغابرييل ’بت السيدة في هذه المناسبة، رح

 150تخطى عددهم الـ بالضيوف الذينمديرة هيئة شؤون المحيط وقانون البحر والمشرفة على الحفل،  ،‘وانلي –غوتشي 

 ضيفاً.

ألمم وكيل االمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني ل‘ سواريز ميغيل دي سيربا’بداية، ألقى الكلمة الترحيبية السيد 

عالمة بالنبان التجارية في الواليات المتحدة، سلّط الضوء  مدير‘ دايفيد جيلي’المتحدة. بعد ذلك، كانت كلمة ألقاها السيد 

 االمم المتحدة.  خاللها على إلتزام بالنبان الطويل االمد بالمحيط كما وشراكتها المتواصلة مع

، عندما رعت هذه 2013لى أن مشاركة بالنبان في إحتفاالت اليوم العالمي للمحيطات كانت قد بدأت في العام تجدر اإلشارة إ

ر هذا المعرض أكث العالمة التجارية معرض "المحيطات" الرائع الذي نظّم في مقرات االمم المتحدة في نيويورك. إستقطب

من مئة ألف زائر تمتعوا بالصور المذهلة التي تم إلتقاطها تحت سطح الماء، والتي تشدد على االهمية البيئية واإلقتصادية 

 اً شهورم اً ضم المعرض صوراً إلتقطها ستة عشر مّصور للمحيطات السليمة والحاجة لحماية بيئتها الهشة والحياة البحرية.

(، اإلصدار السنوي الحصري لهذه Edition Fifty Fathomsأدرجت أعمالهم في كتاب فيفتي فاثومز )عالمياً، والذين 

 العالمة التجارية والمكّرس لعالم تحت البحر. 

إلى االمم المتحدة  من المحيط الهادىء ،الزورق البولينيسي التقليدي ،Hōkūle’aهذا العام، وللمرة االولى في التاريخ، وصل 

يس جمعية ، رئ‘ ناينوا تومبسون’من هنا، القى السيد في الوقت المناسب للمشاركة في إحتفاالت اليوم العالمي للمحيطات. 

Polynesian Voyaging Society  وقبطان الزورقHōkūle’aياً قصصاً واقعية عن وضع المحيط ، كلمة ملهمة راو

باالنشطة التي يوصي بها وكيل االمين العام لألمم المتحدة، القادة العالميين  Hōkūle’aومعلناً عن إلتزام الزورق 

 . الدولية والمجتمعات

 ،‘ايليرتسإيلين ك’أعلنت  ، حيثالفائزين بالمسابقة السنوية الفضل صورة للمحيط تكريمالحفل  تخللوكما جرت العادة، 

هذه المسابقة المجانية . 2015الضيفة المميزة والفائزة بهذه المسابقة عدة مرات، عن أسماء الفائزين بمسابقة صورة العام 

 والمتاحة للجميع، تهدف لحفز إبتكار وترويج صور إيجابية تعكس لجمال وأهمية المحيط وإرتباط اإلنسان به. 
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كاتب االغاني االميركي الشهير  -نون وراقصون من هاواي عرضاً ترفيهياً مميزاً كما قّدم المغنيغفي نهاية الحفل، قّدم م

وذر بر’و‘ شاكي بوي شوك’، ‘بوال فوغا’كل من  عرضاً موسيقياً خاصاً، رافقه على خشبة المسرح أيضاً ‘ جاك حونسون’

‘. نوالن

طات، يزدان مبني اإلمباير ستايت بألوان هذا الحدث المميز، أي كل عام، وتزامناً مع حفل اليوم العالمي للمحييُذكر بأن 

 2016مما ال شك فيه، كان حفل اليوم العالمي للمحيطات طبقات المحيط المختلفة. ، االزرق والبنفسجي والتي تمثّل االبيض

على أهمية الفرصة المتاحة لها لمواصلة  فل مؤكدةمميزاً بحق، وقد اعربت شركة بالنبان عن فخرها للمشاركة في هذا الح

 تعزيز إرتباطها باالمم المتحدة، كما والعمل الدؤوب لزيادة الوعي حول هذه القضية الهامة. 

 نبذة عن شركة بالنبان

وهي منذ ذلك الحين ناشطة في القضايا ، غطس عصرية أول ساعة ‘فيفتي فاثومز’ساعة  ، قّدمت بالنبان1953في العام 

المتعلّقة بالمحيطات. تكريماً لهذا التراث الغني، تلتزم بالنبان بالحفاظ وحماية المحيط كما جهدت في سبيل نشر التوعية حول 

ة، يهذه المسائل من خالل دعمها لمشاريع عملية هامة، مبادرات إستكشاف المحيط، التصوير تحت الماء، المنتديات البيئ

جهود هذه العالمة التجارية في هذه يُشار إلى أن المعارض العامة، المنشورات البارزة وموقع إلكتروني خاص لهذه القضية. 

 المجاالت تنضوي جميعها عالمياً تحت مبادرة إلتزام بالنبان بالمحيطات.

 نبذة عن اليوم العالمي للمحيطات

، أطلقت االمم المتحدة اليوم العالمي للمحيطات ليشّكل فرصة على الصعيد العالمي للتوعية حول التحديات 2009في العام 

 التي يواجهها المجتمع الدولي والمرتبطة بالمحيطات. 
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