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٪ من  30للمساعدة في حمایة  PADI اتحاد مدربي الغوص المحترفین دار بالنبان تتعاون مع 
 2030المحیطات بحلول عام 

 

،  (®PADI) الســاعات الســویســریة المرموقة، بالنبان، واتحاد مدربي الغوص المحترفیناســتثنائي بین دار تصــنیع تعاون  
ـــكل   (MPAs) وھي أكبر منظـمة ـتدرـیب على الغوص في الـعالم، بـھدف زـیادة ـعدد المـناطق البحرـیة المحمـیة حول الـعالم بشــ

 . أساسي خالل العقد القادم

 

والذي  القمة العالمي السـنوي التاسـع للمحیطات،    مؤتمر  خالل فعالیات  تم كشـف السـتار عن الشـراكة التعاونیة بین المؤسـسـتین،
ــت"  -المحیـطات الـعالمـیةلمـبادرة   األبرزالـحدث   یعتبر ــرھا كـبار قادة الفكر في الـعالم من "إمـباكت  ذي إیكونومیســ ، والتي حضــ

 .التي تواجھ كوكبنا األزرق التحدیاتلمعالجة أكبر  -غیر الربحیة المنظمات  قطاعات األعمال والعلوم والحكومات و

: " تتمتع بالنبان   PADI Worldwide وقال درو ریتشــاردســون، الرئیس والمدیر التنفیذي التحاد مدربي الغوص المحترفین
تین لتتحوال إلى مصـادر  PADI و ـس اف وحمایة المحیطات، ما یلھم المؤـس تكـش اھم  ملھمةبتاریخ ثري ومتجذر في مجال االـس  تـس

ــر أھمـیة   ـنا.في إـحداث تغییر ـجذري على كوكب ـبل تعتبر  أخالقـیاتـنا،  على جوھرـھا المتمـثل في تعزیز  حـماـیة محیـطاتـنا  وال تقتصــ
المھددة للمحیطات، حیث  األزمة الملحة   لمواجھةیجب على العالم أن یتكاتف  ي وبالتالبقائنا على قید الحیاة. ضـــمان ضـــروریة ل

ــاركنا نظرتنا المتفائلة   بالتعاون. نحن فخورون  الحقیقي  فرصــــة ھائلة إلحداث التغییر نمتلك   مع ھذا الشــــریك البارز الذي یشــ
 ."المحیط وحمایة اتمغامرللبحث عن ال بشكل أفضل، والتزامنا العمیق لتمكین مجتمعنا العالمي،  للمستقبل

  وتتضـمن إنشـاء المحمیات البحریة.  سـریع عملیات  مع المجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء العالم لت PADI و  بالنبان  وسـتتعاون
نوات، والتي تبلغ تكلفتھا عدة مالیین من الدوالرات، برنامج علوم المواطن الرائد ،   ™Adopt the Blueالمبادرة متعددة الـس

یط  ،  یتم تنـش جلة  غوصلل  مركز ومنتجع 6600حیث ـس بكة للمناطق البحریة المحمیة على ھذا  ،  PADIلدى  مـس لتطویر أكبر ـش
الحفاظ على البیئة البحریة مبادرات الترفیھیین من المـشاركة بـشكل اـستباقي في  PADI الكوكب، ما یمّكن المالیین من غواـصي

 .على نحو مستمر

ــراكة في إطالق منحة مجتمع بالنبان/ ــاس اآلخر للشـ ، التي تمول جھود حمایة المحیطات الھامة في  PADIویتمثل حجر األسـ
ــتؤدي ـھذه المنح إلى الحـفاظ على المحیطـ  ، لتكون بمـثاـبة قوة من أـجل  لمحلـیةات وـكذـلك دعم المجتمـعات االمجتمـعات المحلـیة. ســ

 .الخیر لصالح البشریة والمحیطات

من جھتھ قال مارك إیھ حایك ، الرئیس والمدیر التنفیذي لدار بالنبان: " اســتطاعت دار بالنبان بفضــل إرثھا الذي یمتد لحوالي  
حیطاتنا.  لحمایة م غیر مـسبوق، یتزامن مع التزامھا العمیق ، تعزیز ـشغف Fifty Fathomsعاماً في تطویر ـساعة الغوص 70

ـــعدـنا أن نتـعاون مع ومجتمع    PADI نحن فخورون للـغاـیة ـباـلدور اـلذي لعبـناه في تعزیز جھود الحـماـیة البحرـیة الـعالمـیة ویســ
 ".أكثر إیجابیة  اتالغواصین  إلحداث تغییر

كبر وأھم نظام ، والتأـسیس ألـصحةـضمان عالم أكثر  البحریة المحمیة أمر بالغ األھمیة للمناطق عملیة توـسیع ایعد التنفیذ الناجح ل
الم،   ادةبیئي في الـع ــتـع ھ في اســ ت أھمیـت ث ثبـت ادة تكوین    وتعزیزالتنوع البیولوجي،    حـی اخ، وإـع ة تغیر المـن ة في مواجـھ المروـن

 .اإلنقراض مجموعات األنواع المعرضة لخطر

ا لتحســـین حالة المحیطات.   ســـیتطلب األمر جھدًا موحدًا"  -قوة منظماتنا نحو واحدة من أھم المھمات  معاً،  نوجھ وومخصـــصـــً
 .ریتشاردسون "، بحسبعلى ھذا الكوكب -واألكثر إلحاًحا 
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 PADI اتحاد مدربي الغوص المحترفین  نبذة حول 

PADI® )مركز ومنتجع    6600عالمیة من    ) ھي أكبر وأشھر منظمة غوص في العالم مع شبكةاتحاد مدربي الغوص المحترفین
ملیون شھادة حتى    29عبر إصدار أكثر من   PADI عضو محترف في جمیع أنحاء العالم. تمكن  128000للغطس وأكثر من  

اآلن، الناس في جمیع أنحاء العالم من البحث عن المغامرة وإنقاذ المحیط من خالل التعلیم تحت الماء والسفر، والمشاركة في  
عاًما، حیث تحافظ على    50، ألكثر من   ®بال شك الطریقة التي یتعلم بھا العالم الغطس PADI التجارب التي تغیر الحیاة. تعد

معاییرھا العالیة للتدریب على الغوص والسالمة وخدمة العمالء، مع مراقبتھا على نحو مستمر لضمان االتساق والجودة في جمیع 
من خالل التزام طویل األمد بالحفاظ على البیئة، مسیرة مالیین األشخاص الستكشاف المحیط وتوجیھھ    أنحاء العالم. وتقود الرابطة

المماثل. تجسد التفكیر والھدف  المنظمات ذات  التدریبیة والشراكات مع  الدورات  التزاًما   PADI وحمایتھ من خالل عروض 
شعلة الستكشاف المحیط وحمایتھ. استمتع بالمغامرات، ساھم في عالمیًا بصحة المحیطات من خالل مھمتھ إلنشاء ملیار حامل لل

 إنقاذ المحیط.

www.padi.com 

 

 دار بالنبان حول  نبذة 

السویسري من جبال جورا األوروبیة، وھي بذلك تعتبر    الجزء فيمن قبل جیھان جاك بالنبان    1735تأسست دار بالنبان عام  
مراتب    مستمر إلىأقدم دار لتصنیع الساعات في العالم. وتساھم بالنبان في تطویر فن تصنیع الساعات واالرتقاء بھ على نحو  

االنجازات واالختراعات على جدیدة في مجال الجودة واالتقان واالبداع، وذلك عبر التزامھا بإرثھا االبتكاري وتحقیقھا العدید من  
السنین.   في  مر  إرثھا  بفضل  الدار  واستطاعت  بالنبان.  اھتمامات  في صمیم  علیھا  والحفاظ  العالم  استكشاف محیطات  ویعتبر 

عاماً، االقتراب من المستكشفین والمصورین   70الذي یمتد ألكثر من    –أول ساعة غواص حدیثة     - Fifty Fathoms تصنیع
والمد األنشطة  والعلماء  بدعم  االھتمام  تعزیز  إلى  التقارب،  ھذا  دفع  وقد  الثمین.  المورد  بھذا  یعتزون  الذین  البیئة  عن  افعین 

 .والمبادرات المھمة المكرسة للمحیطات

واحتفلت بدورھا في توسیع مساحة المناطق البحریة المحمیة حول    كبرى،بعثة علمیة    21في تمویل    بالنبانشاركت    اآلن،حتى  
یسمى  وومعارض ومنشورات التصویر تحت الماء.    جوائز،وقدمت العدید من األفالم الوثائقیة الحائزة على    كبیر،بشكل  العالم  

 .لمحیطاتنبان بحمایة ااستكشاف المحیطات والحفاظ علیھا التزام بالعملیات ھذا التفاني لدعم  
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