
 
 يشجعون لومارشيه/ جيان أسواق مجموعة و  الفطرية للحياة االمارات جمعية متطوعي

 البالستيكية لألكياس استخدام نينتق على على
 

 

إلمارات ا دولة اإلمارات العربية المتحدةعملت مجموعة جيان/ لومارشيه مع متطوعين من جمعية : دبي، 2152حزيران/ يوليو 51  
شراكٍة هدفها رفع مستوى الوعي حول التأثيرات  . EWS-WWF العالمي لصون الطبيعة  الصندوق للحياة الفطرية بالتعاون مع

سلبية لألكياس البالستيكية، ولتشجيع عمالئها على التحول إلى األكياس القابلة إلعادة االستخدام في دعم حملتها "ال لألكياس ال
 ية" في متجر ابن بطوطة العائد له.البالستيك

  
البيئية  القضايا والمبادرات ويندرج ذلك ضمن جهود جيان/ لومارشيه المستمرة للحد من استخدام األكياس البالستيكية، والتزامها بدعم

   .EWS-WWF العالمي لصون الطبيعة  لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق
  

بتوزيع أكياس  EWS-WWFالعالمي لصون الطبيعة  وقد قام متطوعون من جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق
عمالء جيان/ لومارشيه على تخفيض استخدام األكياس البالستيكية. ولتشجيع قابلة إلعادة االستخدام ونشرات إعالمية، لتشجيع 

س البالستيكية، ، تطلب جيان لومارشيه العمالء على اختيار األكياس متعددة االستعمال والصديقة للبيئة والتقليل من استخدام األكيا
 .فلسًا، وعندما يعيد الزبون الكيس، يعاد إليه المبلغ 52من عمالئها اقتراض األكياس البالستيكية ذات االستعمال الوحيد مقابل إيداع 

 
اإلمارات العربية المتحدة إدراكًا ويقول رانجيت بونجا، مدير الترويج في جيان هايبر ماركت: "لقد بدأنا حملة "ال للبالستيك" في دولة 

لعربية منا لمسؤولياتنا االجتماعية والبيئية. وعبر ذلك، فإننا نساهم أيضًا في جهود وزارة البيئة والمياه الساعية إلى جعل دولة اإلمارات ا
لمبادرة الفريدة في المتجر المحلي التي المتحدة خالية من األكياس البالستيكية. ويمكننا اليوم النظر إلى الوراء بكل فخر إلى حقيقة أن ا

  ما بوسعهم لحماية البيئة". تشجع آالف المتسوقين على عمل كنا روادها منذ أربع سنوات مازالت
  

بالمبلغ لجمعية اإلمارات بالتبرع  لو مارشيه  /وألولئك الذين يختارون عدم اعادة اكياسهم البالستيكية وجمع مبلغ إيداعهم، تقوم جيان
، لدعم مبادراتها ونشاطاتها البيئية المختلفة. ويساهم هذا  EWS-WWF الصندوق العالمي لصون الطبيعةحياة الفطرية بالتعاون مع لل

 .للحد من البصمة البيئية، والتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي بدوره في مهمة الجمعية 
 

مارشيه زمام المبادرة للحد من  و/ لاإلمارات للحياة الفطرية : "نحن ممتنون ألخذ جيان وتقول ايدا تيليش، المدير العام باإلنابة لجمعية
كمية األكياس البالستيكية والتي يمكن أن تؤذي بيئتنا الطبيعية والحياة البرية، فهم يوضحون الدور الهام الذي يمكن للقطاع الخاص أن 

 ".صحة كوكبنا لألجيال القادمةمع شركائنا وداعمينا لنضمن معاً  رار في العمليلعبه في الحفاظ على البيئة. ونحن نتطلع الى االستم

 
 



 


