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 2021 مايو                    لتزام بالنبان بالمحيطإ

 الشراكات

 

 إلتزام بالنبان بالمحيطشراكات 

 

مع ما تتميز به من تراث طويل وبالفعل، عملية إستكشاف عالم المحيطات والحفاظ عليه أمراً أساسياً لشركة بالنبان.  تعتبر

تقّربت هذه العالمة التجارية من المستكشفين، المصورين، العلماء عاماً،  70للغطس قبل  فيفتي فاثومزبدأ مع إطالق ساعة 

بدعم االنشطة الهامة  كما وعلماء البيئة الذين يقّدرون هذا المصدر الثمين. من هنا، تحّولت هذه العالقة إلى إلتزام

 والمبادرات المكّرسة للمحيطات.

 

للمبادرات المتمحورة حول الجغرافيا البحرية  عبر الدعم المستمر إلتزام بالنبان بالمحيط برنامج خالل السنوات االخيرة، برز

لوران ’بقيادة  Gombessaاإلستكشافية، مشروع  Pristine Seasوالشراكات التي تربطها بالمنظمات الرائدة، مثل رحلة 

ً مبادرة ، كما وذي إيكونوميستالتي تنّظمها مجلة  المبادرة العالمية للمحيط، ‘باليستا يتم التي  اليوم العالمي للمحيطأيضا

شؤون المحيطات وقانون  قسمستضيفه يحدث سنوي في نيويورك، وذلك خالل  االحتفال بها سنوياً في مقر األمم المتحدة

 .(DOALOS) البحار

. 2016و 2011بصفتها الشريك المؤسس في الفترة الممتدة بين العلم  Pristine Seasكانت بالنبان سبّاقة في دعم مبادرة 

المستكشف المقيم التابع لجمعية ‘ إنريك ساال’اإلستكشافية، والتي نّظمت بقيادة الدكتور  Pristine Seasكّرست رحالت 

وقد نجحت هذه المبادرة في دراسة وحماية المساحات البحرية النقية والبرية القليلة المتبقية.  ناشونال جيوغرافيك، إلستكشاف

وتصوير هذه المساحات كجزء من الجهد المبذول لتثقيف الناس والحكومات حول قيمة وفرادة نظامهم البيئي، وضمان 

. مما ال شك فيه، فقد المجتمعات والمنظمات المحلية، إضافة إلى الدعم الذي توفره حكومية لحمايتها التزاماتالحصول على 

ساعد هذا البرنامج على حماية المساحات البحرية في كل من الواليات المتحدة، تشيلي، الغابون، كيريباتي، كوستا ريكا، 

 البولينزيا الفرنسية، جرز السيشل، جرينالند الشمالية ومنطقة باتاجونيا في أميركا الجنوبية. 

اهر البحرية ومن أكثر المخلوقات والظ على دراسة بعض‘ لوران باليستا’ بقيادة Gombessaنية، يرّكز مشروع من جهة ثا

أجهزة إعادة دفق الغاز المختلطة ذات الدائرة المغلقة والتي يتم التحكم فيها ويستخدم باليستا وفريق عمله ندرة وغرابة. 

فريدة من نوعها، علماً بأن أنشطتهم تواجه  أعماق ساحقة وجمع بيانات علمية، صور وأفالم فيديو للوصول إلى إلكترونيًا

ً تحديات ثالثية  رحالت إستكشافية ضمن مشروع  خمس. حتى يومنا هذا، تم تنظيم طابع تقني، علمي وفنيذات دوما

Gombessa بحثاً عن سمكة شوكيات الجوف  2013عام شركة بالنبان. نّظمت الرحلة االولى في المحيط الهندي  برعاية

مليون عاماً. الرحلة الثانية نظمت في العام  70عتقد في ما مضى بانها إنقرضت قبل يالعائدة لما قبل التاريخ، والتي كان 

دوس لتسليط الضوء على التجّمع الغريب لسمك القا وقد هدفتفي جزيرة فاكارافا المرجانية في البولينزيا الفرنسية،  2014

حيث أجرى أول عملية قياس  2015إلى أنتارتيكا في العام ‘ لوران باليستا’المعّرق. وفي رحلته اإلستكشافية الثالثة، إنطلق 

، إنطلقت الرحلة 2017ثراء النظام البيئي البري في هذه المنطقة التي يهددها اإلحتباس الحراري العالمي. وفي العام لمدى 

المرجانية  من أسماك قرش الشعب 700 بإتجاه جزيرة فاكارافا بغية دراسة سلوك الصيد لدى نحو اإلستكشافية الرابعة مجدداً 

عالوة على دعم بالنبان المعتاد، إستفادت هذه الرحلة اإلستكشافية الجزر المرجانية. الممر الجنوبي من  الرمادية التي تعيش في

الرحلة االستكشافية الرابعة  ، وتأتي هذهذو اإلصدار المحدود BOCالرابعة من هبة إضافية تدرها عائدات بيع نموذج ساعة 

 .الدراسة المتعلقة بالوقار الرخامي إثر

التقاط و اتالدراس إلجراء بعضإلى البحر األبيض المتوسط قبالة الساحل الفرنسي  سافر لوران باليستا في بعثته الخامسة

، خالل هذه المهمة .والتي ال تزال مليئة بالغموضفي هذه المنطقة والكشف عن األسرار الموجودة تحت الماء بعض الصور 

، المرتبة  BOC IIعن بيع سلسلة اإلصدار المحدود من ساعات  ةناتجال ةضافياإل اتتبرعال، بفضل Gombessaحقق فريق 

وقد تمكن أجهزة إعادة دفق الهواء المغلقة. وجهاز التنفس تحت الماء  بين الغوص بالتشبع باستخدام الجمعاألولى في العالم: 

ً يوم 28على مدار  تحت الماء ساعة 400هذه التقنية الفريدة من قضاء ما مجموعه الغواصون بفضل  تتراوح  ، على أعماقا

 متًرا. 145إلى  60 بين
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بالنبان معرض  نظمتمما ال شك فيه، يعتبر الوعي العام أمراً أساسياً إلنجاز هذه االهداف البيئية الهامة. من هذا المنطلق، 

Oceans مع اإلحتفاالت 2013عام  في نيويورك االمم المتحدة للصور تحت البحر في مقر ً العالمي  باليوم، وذلك تزامنا

 Editionمئة ألف شخص، والذين تمتعوا بالصور المعروضة لمصوري مطبوعة  إستقطب هذا المعرض أكثر من. للمحيط

Fifty Fathoms  كما والصور وأفالم الفيديو التي تم إلتقاطها خالل رحالتPristine Seas و Gombessa  .اإلستكشافية

، قررت األمم المتحدة ثالحدهذا نجاح  إثر هذا الحدث مّهد الطريق لتأسيس مباراة تصوير سنوية ومعرض تدعمه بالنبان.

 ت، أظهر2015عام المنذ . وإقامة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء في العام التالي، احتفاالً باليوم العالمي للمحيطات

ً مستمراً لهذه  ً يوم، 19-جائحة كوفيد  أدت،  2020المبادرة. عام دار بالنبان دعما ، يونيو 8 إلى إقامة الفعالية افتراضيا

 تعزيزمئات اآلالف من األشخاص في جميع أنحاء العالم، ما جعل اليوم العالمي للمحيطات عالمة فارقة من حيث بمشاركة 

مجاالت توسيع بؤمن إيمانًا راسًخا بإمكانيات هذا الحدث، ت، الذي األمر الذي دفع بدار بالنبانالوعي بقضايا المحيطات. 

شؤون  قسمستضيفه يالذي  -لليوم العالمي للمحيطات السنوي لألمم المتحدة  2021صبح شريًكا مقدًما لنسخة ا لتدعمه

 .Oceanic Global(، بالشراكة مع DOALOSالمحيطات وقانون البحار )

القمة رعاية  إلتزام بالنبان بالمحيطهذه الرحالت اإلستكشافية البارزة ومبادرات الوعي العام، تشمل مبادرة إلى باإلضافة 

، الحوار الهادف الذي يجمع بين القادة العالميين في سبيل إدراج وجهات ذي إيكونوميستالتي تنّظمها مجلة  للمحيطالعالمية 

 نظر جديدة في جدول أعمال الحفاظ على المحيط. 

على توسيع  بان، شجعت بالن 2012بصفتها الشريك المؤسس لهذه القمة التي نظمتها اإليكونوميست منذ االفتتاح في عام 

حماية المحيطات، المدعومة تركز على مواضيع سلسلة أفالم  في إطالقإحدى نتائج هذا الجهد وتمثلت . قاعدة الجمهور

المحيطات  ات حمايةمبادر لتشملالقمة مواضيع توسيع  بالتزامن مع 2018، والتي تم إطالقها في عام بانحصريًا من قبل بالن

الطريقة التي يتعامل بها العلم والتفكير الراديكالي في العمل  برنامج حماة المحيطات درسيا. العالمية األوسع واألكثر طموحً 

علم األحياء البحرية، بالخطوط األمامية  أصحاب المصلحة علىتعكس السلسلة شغف ومع األزمة التي تواجه البحار في العالم. 

 Hans Hassيأتي دعم بالنبان لجائزة كذلك، حيطات العالم.قصة التحديات التي تواجهنا اآلن بينما نستكشف محيث تروي 

Fifty Fathoms Award  ليُضاف إلى مساهمتها في هذه المشاريع الهادفة، ال سيما وأن هذه الجائزة تقدّر التميّز في

تشارك هذه العالمة ، 2007منذ العام تحت الماء. إلستخدام مجاالت العلوم البحرية، التصوير تحت الماء والتقنيات المبتكرة ل

ً مع البطل العالمي للغطس الحر  الذي تمّكن مع دعم بالنبان بتسجيل العديد من االرقام ‘ جيانلوكا جينوني’التجارة أيضا

العلوم الطبية من خالل اإلختبارات التي ، عبر تأسيس مبادرة توعوية، إضافة إلى مشاركته الحيوية على مستوى القياسية

 ت، تحت الجليد وفي البحر.  أجراها في المرتفعا

ي الستعادة المرجان 2018عام  وع تجريب  ام بضمان استدامة المحيطات، مشر ز ي إطار برنامجها لاللت 
ز
، أطلقت دار بالنبان، ف

ي 
ز
ي بالتعاون مع جزيرةف

في المياه البولينيزية. شارك  إلحصاء عددها . Coralive.orgو Fregate Island Private فريجات 

 إضافة إلىحايك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بالنكبين ، في هذه المهمة كمصور فيديو متطوع تحت الماء. مارك إيه 

قطعة.  50ساعة غواص صدرت في سلسلة خاصة من  Mokarran Protection Societyلجمعية ت بالنبان ذلك، خصص

يضاف إلى دوالر  50000مبلغ إجمالي قدره ب، الساعاتمن بيع كل ساعة عند دوالر للجمعية  1000تم التبرع بمبلغ وقد 

، عن للحفاظ على المحيطات، أكبر منظمة دولية Oceanaفي نفس العام ، أعلنت  التبرعات المعتادة التي تقدمها الدار.إلى 

كشريك حصري لها لمدة ثالث سنوات. تدعم العالمة التجارية جهود الدعوة التي تبذلها مجموعة الحفاظ على اختيار بالنبان 

في المكسيك ، وهي  Scorpion Reefالمحيطات الستعادة النظم البيئية البحرية. تشمل هذه الشراكة رحلة استكشافية إلى 

 .2021محمية تابعة لليونسكو ، والتي سيتم إجراؤها في أغسطس 

التي نفّذتها بالنبان بشغف تام لدعم الرحالت اإلستكشافية  المتنوعة حتى يومنا هذا، كانت النتائج ملموسة لكافة االنشطة

ً نشطة في مضاعفة المساحات البحرية المحمية وبالفعل، فقد ساهمت هذه األوحماية المحيطات.  ، مع على نحو ملحوظ عالميا

 من حول العالم.  2ثمانية ماليين كلم ها، من بين مساحة مجموع2كلمأكثر من أربعة ماليين  إضافة
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