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Blancpain Ocean Commitment        March 2022 

 

Sea Academyمؤسسة : Sulubaaï   البیئیة تطلق مشروعاً تعاونیاً مع دار بالنبان
 لحمایة قاع البحار وإعادة الحیاة لھا 

 

، مسترشدة بروح ریادیة  واحدة من أولى الشركات المصنعة للساعات الفاخرة التي تلتزم بحمایة المحیطات  بالنباندار  تعد  
للحفاظ  الھادفة  العدید من المبادرات  عاماً،    20منذ ما یقرب من  العالمة التجاریة    م دعوت.  1735استثنائیة منذ تأسیسھا عام  

 Sulubaaï المشروع بمبادرة من مؤسسة   . تم إطالقSea Academy   على عالم تحت الماء، بما في ذلك مشروع
 Shark وخلیججزیرة بانغاتاالن  بحریة حول    محمیاتعلى إنشاء    مع التركیزالبیئیة، وبالتعاون مع المجتمعات المحلیة،  

Fin في الفلبین. 

 

بینوتعتبر   التزام   Sulubaaï ومؤسسة بالنبان الشراكة  من  جزء  بحمایةالبیئیة  والذي  ا  الدار  جمیع    یتضمنلمحیطات، 
البرنامج نتائج ملموسة، ال    نتج عنلمحیطات. و مبادرات حمایة ا  العالمة التجاریة لدعموالممارسات التي تتبعھا  جراءات  اإل

یُعزى ھذا وین كیلومتر مربع.  ول العالم بأكثر من أربعة مالی ح   (MPAs) سیما من خالل توسیع المناطق البحریة المحمیة
ً مؤسس   اً شریك  الدار   تالتي كان، والبكر  ریةالبحاستكشاف المناطق  النجاح بشكل خاص إلى رحالت   وتھدف الدار عبر  لھا.    ا

لمناطق یحتذى بھ على المستوى البشري، لفي إنشاء نموذج   Sulubaaï بالتعاون مع مؤسسةو  Sea Academy   مشروع
النموذج بمیزة  التي تقوم بإدارة وحمایة ھذه المناطق بشكل مباشر. والمجتمعات المحلیة    بإشرافالبحریة المحمیة،   یتمتع 

 .تعزیز تطویر اإلدارة المستدامة مع التأثیر اإلیجابي والمباشر على كل من البیئة والمجتمعات

حیاة المرجانیة، المثلث المرجاني، في منطقة غنیة بال الم، التي تقع داخلالفلبین واحدة من أكبر الجزر المرجانیة في العتمتلك  
، مع توفیر  بالحیاة  البحریةھذه "الغابات المطیرة"  وتعج  ٪ من أنواع الشعاب المرجانیة في العالم.    80  حوالي  تضمحیث  

للسكان   الغذاء والدخل  الحو.  الذین یعیشون في محیطھاخدمات حیویة مثل  تتأثرظلسوء  المنطقة    ،   ة البشری  باألنشطةھذه 
ولمواجھة ھذه التھدیدات والعمل    حمایتھا.  ، األمر الذي یعزز ضرورةبشكل سلبي  االحتباس الحرارياآلثار الناجمة عن  و

على  Sea Academy مشروع على إعادة التنوع البیولوجي البحري بالتعاون مع المجتمعات التي تعتمد علیھ، یرتكز عمل 
  :لیةالتا المجاالت

، حول جزیرة بانغاتاالن،   Shark Finفي خلیج    -ھكتار    150  تبلغ  بمساحة إجمالیة  -محمیات بحریة    3تطویر   -1
یشرف على ھذا المشروع لجنة إدارة مكونة من المجتمعات المحلیة والسلطات وبالتعاون مع ثالث قرى مجاورة. 

 Sulubaaï. ومؤسسةالمعنیة 
الشعاب المرجانیة علیھا. كما سیتم إعادة   زرعھیكل اصطناعي یتم    800  عبر تطویرترمیم الموائل المرجانیة،   -2

(صید وتربیة یرقات األسماك المأخوذة   PCC سمكة صغیرة تم إطالقھا باستخدام تقنیة   40.000تزوید الموائل بـ  
 .موارد الصید المستنفدة في الفلبین لتحسینمن الخلیج) 

 .باالوان جامعتيتوعیة وتثقیف األطفال والكبار من القرى المجاورة ، وكذلك طالب   -3
على مستوى المتمثل في زیادة الوعي  ،  الھدف  لتحقیق ذات  والعالمیةلتجارب الوطنیة  تسلیط الضوء إعالمیاً على ا -4

 .العالم

 اآلثار اإلیجابیة الناجمة عن التدابیر التي تم اتباعھالدراسة  ،  المناطق البحریة المحمیة الجدیدة ومراقبتھاإلى    اإلشارةسیتم  و
البیئیة، في   Sulubaaï نموذج االستعادة الذي أنشأتھ مؤسسةفعلى سبیل المثال، یمكن تكرار  على المدى القصیر والطویل.  
 .على نحو مشابھ مناطق بحریة أخرى لحمایتھا
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 بانغاتاالن  وجزیرةالبیئیة  Sulubaaï مؤسسة

فلبینیة،   Sulubaaï مؤسسة بإلھامالبیئیة ھي منظمة غیر ربحیة فرنسیة  رغبة في  الشغف بالمحیطات والمن    تم تأسیسھا 
الممارسات الصدیقة   عبر اتباعللحفاظ على الموارد الطبیعیة في باالوان وحمایتھا    ةمكرس  وھيمساعدة المجتمعات المحلیة.  
 .Shark Fin  وخلیج بانغاتاالن جزیرة بحمایةبشكل أساسي  وتھتم نشاطاتھا. الحیويللبیئة واستعادة النظام البیئي 

بتطویر إجراءات مجتمعیة أوسع نطاقًا الستعادة النظام البیئي، أوالً على   Sulubaaï ة، قامت شرك2012منذ إنشائھا عام  
، والتي من المقرر أن تمتد  ةوال تزال الموقع التجریبي ألنشطة المؤسس بانغاتاالن ثم في میاه الخلیج. كانت جزیرة  الیابسة

، إنشاء منطقة محمیة بحریة 2016منذ عام  تم  المحلیین.  في مواقع أخرى بالتعاون مع السكان    مع تكرارھاإلى الخلیج بأكملھ  
 .استراتیجیة مستدامة باتباعالبیئة واالقتصاد تحسین إشراك السكان المحلیین ومع ھكتار،  46أولیة تبلغ مساحتھا 

 foundation.com-www.sulubaaiالرابط: 

 

 (BOC)  التزام دار بالنبان بحمایة المحیطات

 Fifty Fathoms عاًما من تاریخ  70یعد استكشاف محیطات العالم والحفاظ علیھا أمًرا أساسیًا لبالنبان. طوال ما یقرب من  
نسج الدار عالقات وثیقة مع المستكشفین والمصورین والعلماء والمدافعین عن البیئة   -حدیثة في العالم  أول ساعة غوص   -

الذین یعتزون بھذه الموارد الثمینة. وقد ألھمت ھذه الصالت الشركة المصنعة لدعم األنشطة والمبادرات المھمة المخصصة  
 .للمحیطات

 
في مبادرات وشراكات أوقیانوغرافیة مع مؤسسات رائدة   (BOC) ان للمحیطاتفي السنوات األخیرة ، استثمر التزام بالنب

مجلة   نظمتھا  التي  العالمیة  المحیطات  ومبادرة   ، غومبیسا  في  بالیستا  لوران  ومشروع   ، البكر  البحار  بعثات  مثل   ،
 .في نیویوركاإلیكونومیست ، والیوم العالمي للمحیطات ، الذي یتم تنظیمھ كل عام في مقر األمم المتحدة 

 
القیام بھا بشغف كبیر من قبل  حتى اآلن، أدت كل ھذه األنشطة الداعمة الستكشاف المحیطات والحفاظ علیھا ، والتي تم 
بالنبان، إلى نتائج ملموسة، وقدمت مساھمة كبیرة في توسیع سطح المناطق البحریة المحمیة حول العالم، مع إضافة المزید  

 .ومتر مربعأكثر من أربعة مالیین كیل
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