
لق برنامج السفير لألراضي الرطبة ألول مشروع للحفاظ على المتنزهات القومية في طجي أيه سي موتور ت
 في سانجيانغيوانالعالمي الصين مع صندوق الحياة البرية 

 

رسميا موتور أطلقت شركة جي أيه سي  --/ بي آر نيوزواير /  2017حزيران/يونيو،  16شننغ، الصين، 
أن أن آر(،  )أس سانجيانغيوانية بمالمحمية الطبيعية القو برنامج السفير لألراضي الرطية )"البرنامج"( في 

وهو أحدث برنامج تولده شراكة الحفاظ على البيئة التي عمرها ثالث سنوات بين جي أيه سي موتور، أس أن 
 .أن آر وصندوق الحياة البرية العالمي

هنا: القنوات اطلع على البيان الصحفي المتعدد 
-wetland-motor-gac-https://www.multivu.com/players/English/8120751

ambassador/ 

ية لمنظمات غير الحكوممساعدة اتعليمية، الرحالت الالحياة البرية، عن حات البرنامج إلى إجراء مسو ويهدف 
يئة الحفاظ على الب االنحراط في أنشطة المحلية وزيارة المجتمعات المحلية لتشجيع المزيد من الناس على

 .ودعم التنمية المستدامة

ن التبت لحماية واحد م-هضبة تشينغهاىبفي مشروع  واتطوعقد موتور من موظفي جي أيه سي  21وكان 
نتسانغ. ، والنهر األصفر ونهر اليينابيع المياه العذبة الكبرى في العالم، ومنابع نهر اليانغتسأهم مصادر 
تريليون قدم مكعب(، وتوفير مياه الشرب  2.1) من الماء متر مكعبمليار  60سنويا هذه األنهار ويبلغ ناتج 

 .لماليين من الناسلوالري 

ذ يعترف بها على أنه خزان جينات ألنواع   أس أن أن آر نادرة في الهضبة، فإن وديان هضبة طبيعية وا 
حظى بحماية تحيوانا  27الحيوانات البرية، بما في ذلك مختلفة من ألنواع  ةمثاليبيئة عيش توفر العالية 

 .والظباء التبتية نمر الثلجالصين، مثل الدرجة األولي في 

بينها شراكة إلنشاء المذكرة  صندوق الحياة البرية العالميو  أس أن أن آر، سي موتورجي أيه  وقعتمنذ أن و 
حيث لمحمية ل 5جي أس الدفع الرباعي سيارات موتور  جي أيه سيقدمت ، 2016نوفمبر تشرين الثاني/في 
بمناسبة إطالق برنامج الذي نظم حفل الفي و . صعبةومناخية بمهام الدورية في ظل ظروف مادية تقوم 
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الستعمالها  أس أن أن آر ل 8جي أس رباعية دفع سيارات ب موتور جي أيه سيتبرعت جديد، السفير ال
 . األراضي الرطبةكسيارات دورية في 

سيارات الدفع  مستقلين  أس أن أن آر إلى مقاطعة تشينغهاي وسطذهب المتطوعون البرنامج، وكجزء من 
جولة تعليمية ألطفال المدارس  وامسوحات ميدانية في بحيرات المياه العذبة وقدموأكملوا  8جي أس الرباعي 

 مادوي. االبتدائية في مقاطعة

لتعريف بأهمية حماية البيئة ل 2017عام الفي األنشطة التطوعية موتور المزيد من  جي أيه سيوستنظم 
 .وأصحاب السياراتلتجار والموردين واإلعالم ل أس أن أن آرفي الطبيعية 

على  ىولاألهذا البرنامج هو مبادرة رئيسية في خطة المحافظة موتور " جي أيه سي يو جون، رئيسوقال 
صناعة كشركة االجتماعية  تهاموتور عازمة على تحمل مسؤولي جي أيه سيحديقة وطنية في الصين، و 

حماية  لتعاون فيمن أجل ارفع وعي الجمهور مع بيئة اللحفاظ على وفر إسهامات لسيارات صينية رائدة، ت
 ." والتنوع البيولوجي في المنطقةبرج المياه المهم هنا 

وعة نفذت مجمو منذ تأسست الشركة لها مهمة رئيسية مساهماتها للمجتمع موتور  جي أيه سيوقد جعلت 
محافظة للاعة غابة واسعة وزر بالمال واسعة من المشاريع ذات النفع العام والحفاظ على البيئة مثل التبرع 

ميل مربع( من األراضي في منطقة نهر دونغ بمقاطعة  0.26كيلو متر مربع ) 0.67على المياه تغطي 
 انغدونغ.قو في الصين، مع مركز العلوم  فيالكربون متحف علوم طاقة جديدة منخفض أول بناء قوانغدونغ، و 

 نبذة عن شركة جي أيه سي موتور
شركة جي أيه سي موتور هي شركة تابعة لشركة جي أيه سي غروب، وهي تطور وتصنع سيارات 

 %96ومحركات وقطع غيار وملحقات سيارات ذات جودة عالية ممتازة، وهي حققت نسبة نمو سنوية بلغت 
 يه سيجي أوتحتل ، وهي نسبة النمو األعلى بين جميع الماركات الصينية في ذات الفترة. 2016في العام 

األعلى بين جميع الماركات الصينية ألربع سنوات متتالية والمرتبة الخامسة بين جميع موتور اآلن المرتبة 
 .2016 باور آسيا والمحيط الهادئ يدجيه الصينية لدراسة الجودة األولية الماركات العالمية في 
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