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Blancpain Ocean Commitment                        July 2021 

  

 

لحماية الشعاب المرجانية في خاصة رحلة استكشافية  في Oceanaدار بالنبان تتعاون مع 

 خليج المكسيك

 

، أكبر منظمة دولية مكرسة للحفاظ على Oceana عن ارتباطها كشريك حصري مع، 2020في أكتوبر أعلنت دار بالنبان 

الستكشاف أعماق منطقتين تحتويان  Alacranesرحلة  إطالقالشراكة، أغسطس في إطار هذه  9وسيتم بتاريخ المحيطات. 

 Arrecife عبر منتزهيوماً،  15خالل ستنتقل الرحلة االستكشافية والبحرية في خليج المكسيك.  اتعلى أعظم الثرو

Alacranes طنيالو (Scorpion Reef باللغة اإلنجليزي)بما في ذلك منطقة تسمىة ، Bajos del Norte لالطالع على 

نظًرا ما زالت سليمة من التأثيرات البشرية، التي ، أسرار الشعاب المرجانية والعمل على استكشافصحة تنوعها البيولوجي 

 . لبعدها عن الساحل

 

، بروابط  Fifty Fathoms إطالق أول ساعة غوص حديثة في العالم ، وهي مع، ا  عام 70منذ ما يقرب من تتمتع دار بالنبان 

بعثة علمية كبرى، واحتفلت بدورها في  20في تمويل  وقد ساهمت الدار عبر اهتمامها بحماية المحيطات. اتتاريخية مع المحيط

مع ، إلى هذه المحمياتربعة ماليين كيلومتر مربع حول العالم بإضافة أكثر من أ (MPA) المحمية المناطق البحرية دائرةتوسيع 

 .تحت الماءاستعراض مجموعة واسعة من الصور التي تم التقاطها معارض وتنظيم الو، وثائقيةالفالم لأل من الجوائزتقديم  العديد 

أحدث استخدام المكسيك، ب، أول بعثة استكشافية للمنظمة في  Oceanaشراكتها المتعددة السنوات مع وتدعم بالنبان في إطار

في ، من تخصصات مختلفةعلماء  10وسيقوم . ، إال على نحو محدودفي البحار المكسيكية يسبق استخدامها سابقا  التقنيات التي لم 

نمذجة الفسيفساء ، باإلضافة إلى أغسطس، باستكشاف المنطقة وإجراء تحليل الحمض النووي البيئي 23و  9ما بين الممتدة الفترة 

تعداد األنواع التي تعيش عملية تمكين بالتالي و، لضوئية، والتي سيتم استخدامها إلنشاء خرائط ثالثية األبعاد للشعاب المرجانيةا

واسعة عن معلومات  "Fish Hunter PRO" استخدام السونار المسمى وسيوفر. اهجرته، أو التي تمر بها في مسارات فيها

مراقبة المخزونات السمكية ذات األهمية التجارية، ووضع مبادئ تعمل على وضع معايير الهادف ليسهل التوجه األسماك، ما  عالم

 .بشكل مستدام لموارد السمكيةاتوجيهية لإلدارة 

: 2021  يوليو 27بتاريخ مؤتمر صحفي  ، خاللالمكسيك Oceana فيريناتا تيرازاس، المدير التنفيذي  تقالوتعليقا  على الخبر، 

الوضع الحالي لهذه المنطقة البحرية المحمية، واستخدام هذه  تمكننا من استكشافالعلمية التي  البياناتجمع  فيفنا هديتمثل  "

 م". االتغييرات الالزمة لحماية وضمان مستقبل هذا النظام البيئي الهوإجراء القائم بيانات لتقدير الوضع ال

 Scorpion في وقت تعتبر، بحري على اإلطالق أكبر تنوع بيولوجيدولة ذات  17واحدة من  تعتبرأن المكسيك  موضحة

Reef،  ما يعزز شعاب مرجانية في جنوب خليج المكسيك. الشمال شبه جزيرة يوكاتان، أكبر ا  كيلومتر 140التي تقع على بعد

أن األنواع التجارية المختلفة كما  من األنواع المهددة باالنقراض،نظرا  الحتوائها على عدد هائل دراستها والحفاظ عليها، أهمية 

 .ذو أهمية استثنائيةتهاجر الحق ا إلى مناطق يعد فيها الصيد عامال  اقتصادي ا  ، التي تتكاثر هنا

من  ا  نوع 34من األسماك، و  ا  نوع 136ما ال يقل عن  ،Alacranesفي المنطقة التي سيتم استكشافها من قبل بعثة  يعيشو

 .، مثل محار الملكة والهامورنات البحرية ذات القيمة التجارية، والحيواالمرجان، وأنواع مختلفة من الدالفين

صيد عمليات و، ليست مستثناة من التلوث  Scorpion Reefتيرازاس: "على الرغم من كونها منطقة محمية، إال أن  وأضافت

. مكافحتها في أسرع وقت ممكنة التي قد تكون مدمرة، وهي تهديدات يجب يالسياح ة، باإلضافة إلى األنشطةاألسماك غير القانوني

 ".قانونيةالحماية أهمية استثنائية في هذا اإلطار، نظرا  لعدم تمتعه بال، Bajos del Norteويكتسب ساحل 
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البحرية والحفاظ عليها في "استعادة الموائل ، أن :Oceana، مدير حمالت الموئل في صرح ميغيل ريفاسعلى صعيد آخر، 

. الذين يعتمدون عليها لكسب قوت يومهم للصيادين المحليينبالنسبة ، ال سيما ى فوائد اقتصادية واجتماعية أكبرالمكسيك تترجم إل

 المتنوعة".  تضمن الحماية الكافية لهذه الشعاب المرجانية تمتع األجيال القادمة بجمالها ومواردهاكما 

، وهي Bajos del Norteلى الشعاب المرجانية في إ Caribbean Krakenأوال  على متن  Alacranes وعستسافر بعثة مشر

. المتنوعةالبيولوجية  حول ثروتها ةث العلميوالبح بعضجراء ، إلعن تأثير األنشطة البشرية وبعيدة إلى حد مامنطقة غير معروفة 

  Alacranes Reef.  ، إلىساعة 34بعد لتنطلق ، الالزمةبهدف التزود بالمواد  Puerto Progreso تعود إلىل

منذ  مع المحيطاتعالقة وثيقة لطالما ارتبطت دار بالنبان ب : "دار بالنبانايك، الرئيس والمدير التنفيذي لحقال مارك وختاما  

هدفنا الرئيسي من االلتزام ويتمثل ، أول ساعة غوص حديثة. Fifty Fathoms مع إصدار، وائل الخمسينيات من القرن الماضيأ

في هذا نركز مبادراتنا و، والمساهمة في حمايتها. ي بأهمية المحيطات لحياة اإلنسانرفع مستوى الوعفي ، بحماية المحيطات

، للتعرف على المناطق التي اهتمامهم؛ المعرفة البحار لجذبعالم يحتويه ، لنُظهر للناس ما على ثالثة محاور: الجمالاإلطار، 

ا من بالطرق المستدامة، لضمان الحفاظ على المحيط ؛ والحمايةوالرعايةتاج إلى االهتمام تح . نحن فخورون بأن نكون جزء 

االستكشاف مجاالت في وقدراتها   Oceana كما نؤمن بدور منظمة ، يلبي جميع هذه المعايير الثالثة ، الذيAlacranes مشروع

، وفي نهاية المطاف لمحليينالسكان الدى ، والتنوع البيولوجي في المكسيك مستوى علىوالبحث العلمي والدعوة إلحداث فرق 

 ." العالمعلى مستوى 

يتمكن المهتمون ل، Oceanaالخاصة بمنظمة فيديو لبعض النتائج األولية على وسائل التواصل االجتماعي  مقاطعستتم مشاركة 

 .انستغرامعلى @ oceanamexico، وفيسبوكو  تويترعلى  OceanaMexico@عبر  من متابعة هذه البعثة العلمية عن كثب 
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