يونيو 2017

cشركة بالنبان

بالنبان تحتفل باليوم العالمي للمحيطات 2017
للمرة الرابعة على التوالي ،تقدّم بالنبان دعمها لقسم شؤون المحيطات وقانون البحر ( )DOALOSمن خالل إستضافتها
لحفل إستقبال يوم المحيطات العالمي الذي تن ّظمه سنويا ً األمم المتحدة .أقيم هذا اإلحتفال مساء يوم الثامن من يونيو
الزوار داخل مقر الجمعية العامة لألمم المتحدة (صالة سبوتنك) في مدينة نيويورك.
 ،2017وذلك في قاعة ّ

إحتفل يوم الثامن من يونيو الحالي باليوم العالمي للمحيطات ،المناسبة التي بدأ اإلحتفال بها بشكل غير رسمي منذ إقتراحها
خالل قمة االرض عام  ،1992إلى أن إعترفت بها االمم المتحدة رسميا ً في العام  .2008كل سنة في هذا اليوم ،يحتفي العالم
بالمحيطات وأهميتها في حياتنا كما وكيفية حمايتها .وكجزء من االحتفال ،يتعاون كل من مكتب الشؤون القانونية ،قسم شؤون
المحيطات وقانون البحر بغية تنظيم وإستضافة حفل إستقبال في مقرات االمم المتحدة في مدينة نيويورك.
ظم اإلحتفال تحت عنوان "محيطاتنا ،مستقبلنا" بالتزامن مع مؤتمر المحيطات العالي المستوى والذي ن ّ
هذا العام ،ن ّ
ظم في
الفترة الممتدة بين  5و 9يونيو .أكثر من  300مدعو حضروا حفل إستقبال اليوم العالمي للمحيطات ،بما في ذلك رؤساء دول،
وزراء ،سفراء وأميرة السويد.
في هذه المناسبة ،كانت كلمات ألقاها كل من السيد ’ميغيل دي سيربا سواريس‘ ،المستشار القانوني لألمم المتحدة ،السيد ’بيتر
تومسون‘ رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ،والسيدة ’ليزا سبير‘ مديرة البرنامج العالمي للمحيطات في هيئة الدفاع عن
الموارد الطبيعية ،والتي تدعم هذا الحدث إلى جانب إتحاد البحار العالية.
كذلك ،ناقش السيد ’دافيد جيلي‘  ،مدير عالمة بالنبان في الواليات المتحدة إرتباط هذه العالمة التجارية بالمحيط باإلضافة
إلى قيمها التي تتالءم تماما ً مع حماية المحيط ،وقال" :في بالنبان ،نحن نؤمن بشدة بأن نتائج مشاريع مبادرة إلتزام بالنبان
بالمحيط تحققت بفضل مبادىء رئيسية ثالثة مترسّخة في هوية بالنبان :التفاؤل ،الرؤية الطويلة االمد واإلبتكار".

تمحورت جهود هذه العالمة التجارية في مجال حماية المحيط والحفاظ عليه حول شعار إلتزام بالنبان
منذ العام ،2014
ّ
بالمحيط .منذ ذلك الحين ،ساهمت بالنبان في تمويل عشر رحالت إستكشافية علمية كبيرة ،إحتفلت بمساهمتها في مضاعفة
المساحات البحرية المحمية من حول العالم ،كما وقدّمت العديد من االفالم الوثائقية الحائزة على جوائز ،معارض ومنشورات.
كذلك ،رعت بالنبان معرض صور مؤتمر المحيطات  ،2017الذي يُقام في مقرات االمم المتحدة حتى  30يونيو  2017تحت
عنوان "أنقذوا محيطاتنا :محيطاتنا نظامنا البيئي" .وبالفعل ،يجسّد المعرض لصور مميزة عن الحياة البحرية ،مسلطا ً الضوء
التنوع البيولوجي والمحيط .من هذا المنطلق ،يهدف المعرض
على العالقات الحساسة التي تربط بين النشاطات البشريةّ ،
لزيادة الوعي حول الجهود المستدامة وذلك خالل فعاليات مؤتمر المحيطات واليوم العالمي للمحيطات.
ومن بين الضيوف المميزين ،برز السير ’ريتشارد برانسون‘ سفير المشروع والسيدة ’ألكسنادرا ريتشاردز‘ إبنة الموسيقي
العالمي ’كيث ريتشاردز‘ ،واللذين قدما إلى رئيس الجمعية العامة نسخة مصغّرة عن المنحوتة المتماوجة التي إبتكرها
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’برانسون‘ لفعاليات  . La Mer Wave Walkشمل هذا الحدث خمسين منحوتة متماوجة إبتكرها عدد من أبرز الفنانين
متنوعة في أرجاء مدينة نيويورك خالل االشهر المحيطة بفعاليات اليوم العالمي
والمؤثرين الثقافيين ،والتي تُعرض في مواقع ّ
للمحيطات.
عالوة على ذلك ،تمتع الضيوف بالموسيقى الحية التي أدتها كل من أوركسترا االمم المتحدة ،فرقة الطبول في قوات جمهورية
فيجي العسكرية كما وفرقة  Vassalsالموسيقي من نيويورك.
ووفقا ً للتقليد المتعارف عليه ،أضيء مبنى اإلمباير ستايت باللون االزرق عشية اإلحتفال باليوم العالمي للمحيطات .مما ال
تتشرف بالنبان بأن تكون جزءا ً من إإلحتفال السنوي باليوم العالمي للمحيطات ،وهي تشعر بأهمية الفرصة المتاحة
شك فيه،
ّ
لها لمواصلة تعزيز صلتها باالمم المتحدة والعمل بفعالية على زيادة الوعي حول هذا الشأن الهام.

نبذة عن شركة بالنبان
في العام  ،1953قدّمت بالنبان ساعة ’فيفتي فاثومز‘ أول ساعة غطس عصرية ،وهي منذ ذلك الحين ناشطة في القضايا
المتعلّقة بالمحيطات .تكريما ً لهذا التراث الغني ،تلتزم بالنبان بالحفاظ على المحيط وحمايته كما جهدت في سبيل نشر التوعية
حول هذه المسائل من خالل دعمها لمشاريع عملية هامة ،مبادرات إستكشاف المحيط ،التصوير تحت الماء ،المنتديات البيئية،
المعارض العامة ،المنشورات البارزة وموقع إلكتروني خاص لهذه القضية .يُشار إلى أن جهود هذه العالمة التجارية في هذه
المجاالت تنضوي جميعها عالميا ً تحت مبادرة إلتزام بالنبان بالمحيطات.
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