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دار بالنبان تتعاون مع منظمة األمم المتحدة الستعراض فعاليات اليوم العالمي للمحيطات 
2021 

 

 2021فعاليات نسخة العام المستعرض لباإلعالن عن تعاونها مع منظمة األمم المتحدة، بصفتها الشريك بالنبان دار  تفتخر

بالتعاون  ،(DOALOS) قسم شؤون المحيطات وقانون البحاريتم تنظيمه من قبل الذي  -من اليوم العالمي للمحيطات 

احتفاء المخصص للمحيطات دعم مسابقة التصوير والحفل الموسيقي دار بالنبان لتطلع . وتالشبكة العالمية للمحيطاتمع 

 . األزرقبهذا اليوم العالمي 

 

دائرة االهتمام لحماية المحيطات، وإيجاد ما يوسع  -لحياة اإلنسان  اتهوأهمي ات، بالمحيط 2021يونيو  8في يحتفل العالم 

، وهو مفهوم سيركز ارتباطاً مباشراً بالتعاون مع المجتمعات المحلية. وبالنسبة للكثيرين، ترتبط هذه العمليات الزمةالحلول ال

 ".واكتساب األرزاقمصدر للحياة : ات، "المحيط2021اليوم العالمي للمحيطات االحتفال بعليه موضوع 

هذا المكون أساس ويعتبر ؛ في المبادرات العالمية، من أهم المبادئ التي تؤمن بها دار بالنبانإشراك السكان المحليين  يعتبر

لمحيطات. بالنبان بحماية ا، التي أجريت مؤخًرا كجزء من التزام وحماية البحارالعديد من مشاريع االستكشاف البحري 

، اتالمحيطأهمية وحيوية رفع وعي بببذل الجهود الهادفة ل تفخر دار تصنيع الساعات الفاخرةبالتوازي مع هذه األنشطة، و

، 2013وفي هذا اإلطار، نظمت دار بالنبان احتفاء باليوم العالمي للمحيطات وتوغرافي تحت الماء. التصوير الف عبرال سيما 

تحت الماء من  تم استعراض صور رائعة تم التقاطها ، حيث المحيطات" في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويوركمعرض "

 Pristine Seas بعثتي مشاركين فيوعبر عدسات المغامرين ال،  Edition Fifty Fathomsسلسلة منشوراتها

وقد أدى النجاح االستثنائي لهذا الحدث، شريك مؤسس. المدعومتين من بالنبان بصفتها ،  Gombessa expeditionsو

؛ حتفاالً باليوم العالمي للمحيطات، اغرافي تحت الماء في العام التاليقامة مسابقة للتصوير الفوتوإلاألمم المتحدة  إلى إلهام

 .لهذه المبادرة دعماً مستمراً ،  2015عام قدمت الدار منذ الحيث 

 ت، استقطبةرقمي فعاليةيونيو عبر  8 إلى االحتفال بهذا الحدث العالمي يوم، في العام الماضي 19-أدى انتشار جائحة كوفيد

 لناحية تعزيز بة حيويةكمناساليوم العالمي للمحيطات  عزز أهميةما من األشخاص في جميع أنحاء العالم، مئات اآلالف 

التي يوفرها هذا مكانيات وقد أظهرت دار بالنبان التي تهتم على نحو استثنائي بالفرص  واإلالوعي بقضايا المحيطات. 

 .من هذا اليوم العالمي 2021العام  دعم نسخة عبرلألمم المتحدة  الدعمقديم اهتماماً استثنائياً بت، الحدث
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 2021للمحيطات اليوم العالمي 

يونيو عبر حدث سنوي يتم تنظيمه من قبل قسم شؤون المحيطات  8تحتفل األمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات كل عام في 

. ويوفر الحدث الشامل فرصة الشبكة العالمية للمحيطاتوقانون البحار )مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية(، بالشراكة مع 

 .لتفاعل معه بطريقة مستدامةالتعرف على أفضل الوسائل واالستراتيجيات لالمحيطات ولالحتفال بأهمية 

سيسلط موضوع اليوم العالمي ب األرزاق"، ووكسالمحيطات: مصدر للحياة  " 2021عام االحتفال لموضوع وسيكون 

فة إلى كونه مصدر رزق للبشر باإلضا، الستمرارية حياتنا ات باعتباره العامل األهمللمحيطات الضوء على عجائب المحيط

 .على وجه األرض وكافة الكائنات الحية األخرى

المجتمع ورجال األعمال والخبراء  وأفرادإلينا لالستماع إلى قادة الفكر والمشاهير والشركاء المؤسسيين يمكنكم اإلنضمام 

الذين  نتحدث مباشرة مع األشخاصسوعبر الصناعة حول التنوع البيولوجي والفرص االقتصادية التي يدعمها المحيط. 

 ً صوالً الكتشاف ، والتعرف على أحدث االكتشافات العلمية، والكتشاف اتساع الحياة في أعماقها، يعتاشون من المحيطات يوميا

والتغييرات التي تشهدها ، على مدى اعتمادنا على موارد المحيطات كما سيتعرف المشاركون. مدى ارتباطنا جميعاً 

للمجتمعات التي تعتمد عليها لكسب الرزق ، للمحيطات وبه لخلق سبل عيش مستدامة وشاملة وما يمكننا القيام، المحيطات

 .وتمكينها من اإلزدهار

 

 (BOC)  لمحيطاتدار بالنبان بحماية االتزام 

 وهي عصرية للغوص، عندما قدمت العالمة التجارية أول ساعة 1953عام الإلى  اتوالمحيط بين دار بالنبانتعود الروابط 

Fifty Fathoms االهتمام بهذا تعزيز ، في قاع المحيطاتعالم ن ب. وقد ساهمت هذه الساعة، التي تجسد شغف بالنبا

 استخدامها في أعماق المحيطات.قة لضبط الوقت للغواصين عبر تقديم أداة موثو ، عبرالموضوع

بفضل إرثها الذي يمتد  لدار بالنبان، التي تمكنتمن األمور األساسية  وحمايتها، أصبح استكشاف المحيطات منذ ذلك الحين

عالقات وثيقة مع المستكشفين والمصورين وعلماء البحار  من تأسيس ، Fifty Fathoms منذ إطالقعاًما تقريبًا  70إلى 

عم األنشطة والمبادرات المهمة دإلى تعزيز التوجه لالتقارب قد أدى هذا . وبكنوز أعماق المحيطات المهتمينودعاة البيئة 

، حيث ساهمت بشكل بالنبان إلى تحقيق نتائج ملموسةأدت المشاريع المتعددة التي نفذتها  وقدلمحيطات. حماية االمكرسة ل

 .، بإضافة أكثر من أربعة ماليين كيلومتر مربعناطق البحرية المحمية حول العالمملحوظ في زيادة تغطية الم

 

 للمحيطاتالشبكة العالمية 

. على النحو األعمق، مع توفير مجموعة واسعة من الحلول لحمياتها لعناية بالمحيطاتالشبكة العالمية للمحيطات لتلهمنا 

كن األفراد والمجتمعات والصناعات تسلط المنظمة غير الربحية الدولية الضوء على العالقة اإلنسانية األساسية بالمحيط وتمو

وتقديم االستشارات بشأن العمليات ، تجارب تعليميةبإطالق  الشبكة العالمية للمحيطاتتقوم و إلحداث تغيير إيجابي.من 

هي الشريك ملحوظ في تحقيق الرفاهية الجماعية. وتعتبر الشبكة ، وإشراك المجتمعات المحلية إلحداث تأثير المستدامة

 الهوية الجنسية"وتشمل الموضوعات  ،2019اإلنتاجي للحدث السنوي لليوم العالمي للمحيطات التابع لألمم المتحدة منذ عام 

 "االبتكار من أجل محيطات مستدامة" ، وموضوع هذا العام "المحيطات: مصدر للحياة وكسب األرزاق ". "،والمحيطات
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