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 2020أكتوبر                     التزام بالنبان بالمحیط

  

 

 أوشیانا وبالنبان تعلنان عن إبرام شراكة حصریة
 

والتي ترمي إلى إعادة النظم تدعم دار صناعة الساعات السویسریة الجھود التي تبذلھا جماعات الدفاع عن حفظ المحیطات 
اإلیكولوجیة البحریة إلى سابق عھدھا. وتستمر ھذه الشراكة لمدة ثالث سنوات وتضم بعثة إلى شعاب العقرب المرجانیة في 

 المكسیك، وھي محمیة من محمیات المحیط الحیوي التابعة للیونسكو.

 

وأعلنت المنظمة عن شراكتھا الحصریة مع دار بالنبان لصناعة أوشیانا أكبر منظمة دولیة تقتصر أنشطتھا على حفظ المحیطات. 
الساعات بغیة العمل معًا على النھوض بحملة أوشیانا الرامیة إلى استعادة وفرة المحیطات وتعزیز التزام بالنبان باستكشاف 

 المحیطات وحفظھا.

األولى  Fifty Fathomsساعة الغوص العصریة  عاًما ومنذ إطالق 65أقامت بالنبان روابط تاریخیة مع المحیط منذ أكثر من 
بعثة علمیة مھمة  19. وأتاحت مبادرة التزام بالنبان بالمحیط مشاركة الدار في تمویل 1953على الصعید العالمي في عام 

ومعارض  واإلشادة بدورھا في مضاعفة سطح المناطق البحریة المحمیة في العالم وتقدیم عّدة أفالم وثائقیة حائزة على جوائز
 صور فوتوغرافیة تحت الماء ومنشورات.

قال أندرو شاربلس، الرئیس التنفیذي لمنظمة أوشیانا: "نعرب عن امتناننا لبالنبان على دعمھا الذي سیساعد أفرقة حملتنا على 
االستفادة من إدارة بحارنا إدارةً قائمة على العلم، بما في ذلك وضع حد للصید المفرط والتلویث بالمواد البالستیكیة وفقدان التنوع 

من المحیطات المحمیة. مالیین میل مربع  4ستكمل مئات االنتصارات السیاسیة المحقّقة وما یزید عن الحیوي، والذي سی
 وبالتعاون یمكننا أن ننقذ المحیطات ونغذي العالم."

إلى أریسیف أالكرانس (شعاب العقرب المرجانیة)، وھي  2021في إطار ھذه الشراكة، ستقود بالنبان وأوشیانا بعثة في صیف 
عاب مرجانیة في جنوب خلیج المكسیك. وصنّفتھا الیونسكو كمحمیة من محمیات المحیط الحیوي وحّولتھا الحكومة أكبر ش

نوًعا من المرجان. وخلصت دراسة حدیثة العھد إلى  34نوع من األسماك و 500المكسیكیة إلى حدیقة وطنیة تأوي أكثر من 
 مما یتیح لھا أفضل الفرص للصمود أمام آثار تغیّر المناخ. أن أریسیف أالكرانس سلیمة ومتنّوعة بالقدر الكافي،

رغم التنّوع الحیوي والقدرة على التكیّف السائدین آنی�ا في الشعاب المرجانیة، فإن عدد القواعد الكفیلة بحمایتھا من ممارسات 
لبحریة القائمة في الشعاب المرجانیة بالتقاط صید السمك المدمرة قلیل جد�ا. وخالل ھذه البعثة، ستوثّق أوشیانا وبالنبان الحیاة ا

صور ومقاطع فیدیو تحت الماء وتسخیر أحدث االبتكارات العلمیة، وال سیما التحلیل اإللكتروني لألحماض النوویة وبناء نماذج 
لحكومة المكسیكیة بتوفیر ثالثیة األبعاد للصور المرّكبة. وستستخدم أوشیانا ھذه النتائج فیما بعد لشن حملة ترویجیة بغیة إقناع ا

 المزید من الحمایة للشعاب المرجانیة.

قال مارك حایك، الرئیس والمدیر التنفیذي لدار بالنبان: "من المثیر أن تبرم بالنبان شراكة مع أوشیانا التي تبذل جھوًدا بارزة 
ترتكز على الرأي العام وأن إذكاء الوعي في حفظ المحیطات وإعادتھا إلى سابق عھدھا. وأؤمن حق�ا أن حمایة العالم المائي 

بھذه المسائل من خالل دعم المشاریع العلمیة عنصٌر أساسي من مبادرة التزام بالنبان بالمحیط. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب 
جانیة الرئیسیة مع فریق أوشیانا لخوض بعثة أریسیف أالكرانس واإلسھام في التشدید على تعزیز أھمیة حمایة ھذه الشعاب المر

  في جنوب خلیج المكسیك."
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قالت ریناتا تیریزاس، نائبة رئیس أوشیانا في المكسیك: "أریسیف أالكرانس كنز مكسیكي یوفر بیئة مثالیة تتغذى منھا األسماك 
وفیر أوجھ الحمایة وتتكاثر فیھا، وھي مرحلة أساسیة إلعادة بناء النظم اإلیكولوجیة البحریة ووفرة الحیاة في المحیطات. وعند ت

 المناسبة، یتسنى لنا أن نضمن ازدھار ھذه الشعب المرجانیة الرائعة في المستقبل."

ملیون  1.2 من أكثر أعلنت أوشیانا عن شراكتھا مع بالنبان خالل حفل أوشیانا الخیري السنوي في نیویورك الذي أتاح جمع
 Fiftyدوالر لحفظ المحیطات. أما بالنبان التي تضطلع بدور راعي المحیط األطلسي في ھذه الفعالیة، فتبّرعت بساعتھا 

Fathoms Ocean Commitment III .لبیعھا في مزاد خاص 

 

 لمحة عن أوشیانا

شیانا بناء محیطات وافرة ومتنّوعة بیولوجی�ا أوشیانا أكبر منظمة دولیة مناصرة تُعنى أنشطتھا حصًرا بحفظ المحیطات. وتعید أو
بوضع سیاسات قائمة على العلم في البلدان التي تتحّكم في ثلث أنشطة صید األسماك البریة في العالم. وأسفرت جھود أوشیانا 

كائنات الحیة المھّددة انتصاًرا لمنع الصید المفرط وتدمیر الموائل والتلویث وقتل ال 225عن نتائج فعلیة بعد أن حقّقت أكثر من 
باالنقراض مثل السالحف وأسماك القرش. وتضمن استعادة سالمة المحیطات استفادة بلیون نسمة من وجبة أغذیة بحریة صحیة 

 www.oceana.orgیومیًا وإلى األبد. ونستطیع أن نعمل معًا على حمایة المحیطات ونسھم في تغذیة العالم. یرجى زیارة 
 للحصول على المزید من المعلومات.

 

 لمحة عن بالنبان

. في العالم ، وتُعرف بأنھا أقدم عالمة ساعات1735تأّسست بالنبان على ید جیھان جاك بالنبان بجورا السویسریة في عام 
مبتكرة على مدار األعوام، وتستمر في دفع حدود وتلتزم الدار بتراثھا اإلبداعي الذي تشھد علیھ عدة وظائف ساعاتیة معقّدة 

 صناعة الساعات لالرتقاء بھذا الفن إلى مستویات غیر مسبوقة.

، وھي أول ساعة غوص Fifty Fathomsیقع استكشاف محیطات العالم وحفظھا في صمیم بالنبان التي تتغنى بتراث ساعة 
ت مرتبطة ارتباًطا وثیقًا بالمستكشفین والمصّورین والعلماء وأنصار عاًما، والتي أصبح 70عصریة یعود تاریخھا إلى ما یقارب 

البیئة الذین یقّدرون ھذه الموارد الثمینة. وتتجّسد ھذه اإلرادة في اإلصرار على دعم األنشطة والمبادرات الھامة المرتبطة 
 بالمحیطات.

للحصول على المزید من  www.blancpain-ocean-commitment.comو www.blancpain.comیرجى زیارة 
 المعلومات.
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