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their behavior and mindset which is done by
working together in campaigns such as WFE and
finding solutions to sustain our planet.
I am strong believer that partnerships like WFE –
which involve change makers such as government
stakeholders, industry, educational institutions and
the wider community – will be crucial in changing
the future.

MESSAGE FROM THE
SECRETARY-GENERAL
This year, 2016, saw the fourth edition of Waste
Free Environment (WFE), a campaign that
aims to educate people, school children in
particular, about responsible waste disposal
and the challenges associated with littering. In
addition, Waste Free Environment highlights
the importance of recycling, with a focus on the
recycling of plastics.
For the second year in a row, WFE clean-up
activities were held beyond the Arabian Gulf
region, extending around the globe into Europe
and Asia, uniting school children, teachers and
volunteers on three continents to work towards
a common goal of tackling environmental
issues and the impact they have on our planet.
We are also proud to announce that the
campaign has expanded even further than it
had in 2015, with events taking place in China
and Singapore.
This brings us to emphasize that a sustainable
future can only be achieved by raising
awareness and educating people on changing
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I am therefore pleased to say for the fourth year
in a row, WFE signaled a growth in both plastic
waste collection and participation. With over
11,787 participants – an increase of 8% from
2015 – volunteers joined hands in 10 countries,
17 cities and 28 locations. In total, more than 179
tons of waste was collected and safely transported
to recycling facilities, providing the waste with a
second life.
This year, we had also added more emphasis on
the educational component of the campaign, by
conducting visits to schools around the region to
raise awareness on the campaign and its wider
objectives. Another key element, tailored to suit
school children involved ‘edutainment’ activities
on site to ensure a hands on and memorable
experience.
Waste Free Environment is an initiative of the
GPCA Plastics Committee and a key element in
GPCA’s broader advocacy activities. Rather than
demonizing plastic products, which are essential
aspects to modern life, through WFE and other
initiatives, we focus our efforts towards shifting
human behavior by reducing consumption and
on reusing what we can and recycling whenever
possible.
Best Regards,
Dr. Abdulwahab Al-Sadoun

ABOUT WASTE FREE ENVIRONMENT
The core of WFE is to promote recycling
and to raise awareness on responsible litter
disposal. The campaign focuses on changing
people’s attitude toward litter disposal and
raises the need for communities to respond to
environmental issues.

During the annual Waste Free Environment
campaign, which takes place in February, responsible
and enthusiastic organizations and community
members from across the world join hands to raise
awareness on recycling and to clean up their local
environment.

The campaign also promotes the benefits that
are reaped from recycling, plastics in particular.
Plastics are a key component in modern life
and if disposed properly, can be given a second
life.

WFE focuses on the 3 R’s: Reduce, Reuse and
Recycle.
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OBJECTIVES
Education and awareness building are at
the top of our agenda as we believe that the
sustainability of our planet is in our hands
and the generations to come.
We firmly believe that recycling is not an
occasion but should be adopted as a lifestyle
and through WFE, we educate children by
instilling a sense of responsibility towards
the planet and also by educating them on the
benefits of recycling and how they can make
a difference.

2015 CAMPAIGN
AT A GLANCE

By creating awareness on how waste can be
reused and the different ways we can take
care of our environment, we aim to change
the mindsets of the old and the young.

• Countries: UAE, Saudi Arabia,
Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain,
the Netherlands, India,
Singapore, China

• 10 countries, 17 cities, 28
locations

Cities:
• UAE: Abu Dhabi, Dubai, Ruwais
• Saudi Arabia: Jubail, Yanbu,
Riyadh, Hafr Al-Batin, Nariyah
• Kuwait: Kuwait City
• Bahrain: Manama
• Qatar: Al Wakra
• Oman: Al Rustaq
• China: Shanghai
• India: Mumbai
• The Netherlands: Sittard/Geleen,
The Hague
• Singapore (August)
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WFE 2016 IN NUMBERS

Number of countries

10

Number of cities

17

6

Number of participants

11,787

Number of schools and
universities

73

Number of events/
locations

Total waste collected
(tons)

28

179
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WFE BY COUNTRY
UNITED ARAB EMIRATES
Organized by:

Dubai
Sunset Beach, Jumeirah, Dubai
11 February
GPCA organized the Dubai leg of WFE on 11 February 2016 at Sunset Beach, Jumeirah. A total
of 700 volunteers, including children and teachers from 14 schools, one university and several
organizations, joined together on the beach to clean up the area and most importantly, to learn
about recycling. The event had a fun yet educational layout, with different circuit stations that each
had a valuable message or activity about recycling. The event integrated both the educational and
entertainment element in order for volunteers to have a memorable experience. The campaign
was supported by the Ministry of Environment and Water, Dubai Municipality, Dubai Police and the
recycler Suez who each played an active role during the campaign. The campaign also received
the support for the second year in a row from some of GPCA Dubai-based member companies,
including Shell Chemicals, LyondellBasell and for the first time, SABIC Dubai. The overall amount
of waste collected totaled to 150 KG.
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Abu Dhabi
Al Rahba Beach
11 February

Organized by:

TACAAMOL AROMATICS PROJECT

Borouge, Fertil and ChemaWEyaat jointly organized a successful WFE campaign on 11 February
2016 at Al Rahba beach in Abu Dhabi. A total of 1,000 participants attended the event, including
school children, employees and community members. The campaign kicked off with edutainment
that focused on raising awareness of the dangers of littering and aimed to build a recycling
mindset amongst the youth of the region and the overall community. The campaign was supported
by Abu Dhabi Municipality, the Department of Municipal Affairs and Tadweer (Center of Waste
Management). The overall waste collected during the clean up totaled 8,930 KG.
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Organized by:

Ruwais
Jebel Dhanna Beach
9 Feburary

TACAAMOL AROMATICS PROJECT

Borouge, Fertil and ChemaWEyaat jointly organized another successful WFE campaign on 9
February 2016 in the Western Region of Abu Dhabi, Jebel Dhanna Beach. The campaign attracted a
total of 1,116 participants including school children, employees of sister companies and community
members. Similar to the Abu Dhabi event, the campaign had a strong focus on raising awareness
of the dangers associated with littering and developing a recycling lifestyle through edutainment.
The campaign was supported by Abu Dhabi Municipality, the Department of Municipal Affairs and
Tadweer (Center of Waste Management). The overall waste collected during the clean up totaled to
22,160 KG
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SAUDI ARABIA

Organized by:

Riyadh, Jubail, Yanbu
7-11 February, 2016
SABIC successfully launched WFE campaigns in different locations around Saudi Arabia including
Riyadh, Jubail and Yanbu between 7-11 February 2016. Over 3,100 participants including schools,
universities and the community were brought together at different locations to receive hands on
education about the importance of recycling and plastics and how both are equally important for
our planet. The campaign was composed of several different fun and educational components
including workshops, seminars, entertainment, competitions and hands on activities to emphasize
and raise awareness on recycling. The campaign in Jubail was inaugurated by H.E Dr. Alaa Nassif,
CEO of the Royal Comission for Jubail and Yanbu and Dr. Musleh Al Otaibi and was inaugurated by
Abdulrahman Al-Faqih, Executive VP Polymers, SABIC, in Riyadh.
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Organized by:

Jubail
Jao Sameen Area
11 February
S-Chem organized a WFE campaign on 11 February 2016 at the Jao Sameen area in Jubail. The
campaign focused on a clean-up activity where a total number of approximately 70 participants
took part including employees of S-Chem, students and members of top management. A number
of different organizations contributed by participating, including Al Hussan Education, Byrne and
Faraj & Sharkan Ferrous and Non Ferrous company. The total waste collected was 340 KG, which
was sent for recycling to be given a second life.
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Organized by:

Hafr Al-Batin, Nariyah, Jubail
7-11 February
Sadara organized eight successful WFE campaigns spread over the whole week between 7-11
February in different areas of Jubail and the Eastern Province with the support and sponsorship
of GPCA members including TASNEE, Sahara Petrochemicals, SipChem, Farabi, Advanced and
the Royal Commission for Jubail and Yanbu. In total, 750 volunteers joined the different events,
including school children, employees and the general community. The campaign also received the
support of different organizations in Jubail including Al Qaryan Group, Ertiqa, SAS Management
Services, Intercontinental Jubail and MacDonalds. The campaign was host to several fun and
educational activities dedicated to recycling including a film competition, a school competition and
environmental exhibitions and seeding. The campaign also included a strong educational element
with recycling workshops taking place around several schools. The total waste collected across all
the campaigns totaled to 3,230 KG which went on to be given a second life.
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Organized by:

Jubail
11 February
S.A TALKE in Saudi Arabia organized a small and successful internal WFE campaign around the
Jubail Corniche and Industrial Port area on 11 February. The campaign was held by 40 TALKE
employees including senior management and it focused on changing the collective mindset
concerning the pervasive issue of recycling.
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Bahrain

Organized by:

Manama,
Karbabad Beach
9 February
GPIC organized a successful WFE campaign at the Karbabad Beach in Manama on 9 February with
sustainability at its forefront. The campaign was intimate yet educational with 200 participants
including school children and community members that came together to clean up the beach.
The campaign focused greatly on sustaining the planet and gained the support of the Manama
Municipality, the Ministry of Education and the Ministry of Interior. The total waste collected totaled
to 650 KG.
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Kuwait

Organized by:

Kuwait City,
Green Island
March 17
EQUATE organized a successful WFE campaign on 17 March at Kuwait Green island, the first
artificial island in the region. The campaign was supported by Kuwait Municipality, Kuwait
Environment Public Authority, Touristic Enterprise Company and the Kuwait Society for Protection
of Animals and their Habitat. The event gathered 300 enthusiastic participants including school
children and community members who came together to clean up the island shores. Campaign
activities focused more on the clean-up aspect and preserving our planet. The total number of
waste collected totaled to 3,480 KG.
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Oman

Organized by:

Al Rustaq
22-24 Feb

Orpic organized a successful WFE campaign over a three day period between the 22-24 of February
in 3 villages around Al Rustaq including Al Houqain, Rustaq Center and Wadi Bani Ghafi. A total of
529 participants including Orpic employees, school children and community members gathered
in their respective village to kick off the clean up and awareness activities. The campaign gained
a number of supporting organizations including Rustaq Municipality, Directorate-General of
Education, Office of Wali Rustaq, Ibn Adam Recycling Company, Al Razi Health Center, Sandoq Al
Bar, and Development Committees Almqahm Village. The total waste collected was 145.499 tons,
which was segregated and taken to a recycling facility to be given a second life.
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Qatar

Organized by:

Doha,
Wakra Beach
11 February
For the 4th year in a row, QAPCO and Muntajat kicked off a successful WFE campaign in Al
Wakra Beach, Doha on 11 February. The campaign hosted 1000 participants including students,
universities, employees, and community members who gathered to clean up three kilometers
of seashore. The campaign also received the support of several entities including Al Wakra
Municiaplity, Municipality of Water and Environment, Ministry of Interior, Ministry of Higher
Education and many more governmental entities in Al Wakra. GPCA members including QAFCO,
QAFAC and QVC also played a pivotal role during the campaign. As part of raising awareness, the
campaign focused on mixing entertainment with education with a variety of activities including
lectures, recycling art galleries, painting competitions, youth performances and workshops, in
addition to the actual beach and underwater clean up. The total amount of waste collected totaled
700 KG, which was sent to recycling facilities through recycling partner Twlya.
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International

Organized by:

Mumbai,
Picnic Point Garden
14 February
Borouge organized another global and successful WFE campaign in Mumbai for the second year
in a row, with the support of its affiliate office in India. The campaign took place at Picnic Point
Garden in Mumbai on 14 February and gathered approximately 150 participants, made up of
both school students, employees and community members. LyondellBasell affiliate office also
supported the campaign by sending over employees to assist with the clean up activities. The
campaign was intimate and focused around the clean up and recycling component. In total, 80 KG
of waste was collected.
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Organized by:

Shanghai,
Nanhui Coastal beach
19 February
Borouge took one step further to expand the campaign in 2016 by extending its outreach to the
affiliate office in China. For the first time since its inception and with the support of Borouge, a
WFE campaign was held successfully at Nanhui Coastal Beach in Shanghai on 19 February. The
campaign gathered together an intimate group of 63 participants who came together to clean the
coastal area and show responsibility to the environment. In total, 110 KG of waste was collected.
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Organized by:

Mumbai,
Aarey Colony, Goregaon
21 February
Muntajat organized a successful WFE campaign at the Aarey Colony Goregaon in Mumbai on 21
February that brought together around 120 volunteers including employees, their families, students
and staff members of the forest that was being cleaned up. The campaign was supported by the
government and senior management and focused on preserving the forests and raising awareness
on the harm that littering has on our planet. In total, 600 KG of waste was collected and transferred
to the Forest Department for recycling.
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Organized by:

The Netherlands
The Hague
5 March
For the first time, Muntajat also successfully organized a WFE campaign on 5 March in The Hague,
The Netherlands. This campaign had a different twist, where employees aimed at tackling a local
issue which was waste segregation at local sports clubs by organizing a waste separation and
recycling activity with students between the ages of 3-9 years old.
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Organized by:

The Netherlands
Sittard Geleen
17 March
SABIC’s affiliate office in the Netherlands organized a five day educational roadshow on 17 March,
where SABIC employees visited five different primary schools in both Sittard and Geleen to raise
awareness on the importance of recycling. In total, around 500 school students were involved in the
roadshow, which involved presentations and hands on activities.
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Organized by:

Upcoming events
Mumbai and Singapore
August

TESTIMONIALS
Having games and activities makes it fun and easy for children to make
a difference and to maintain those practices on the long term.
Noura – Social Worker and School teacher, Qatar
Today was so much fun. I am proud to have collected the trash and
made our beach beautiful again. We have to protect our earth by using
garbage bins more.
Jassim, 10 years old, Student, Qatar
“I believe WFE is a great event and everyone should learn from this
campaign in order for us to do more for our environment and society.”
Shabani, Student, Gems Modern Academy, Dubai
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ABOUT GPCA
The Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) represents the downstream
hydrocarbon industry in the Arabian Gulf. Established in 2006, the association voices the common
interests of more than 250 member companies from the chemical and allied industries, accounting
for over 95% of chemical output in the Gulf region. The industry makes up the second largest
manufacturing sector in the region, producing up to US$108 billion worth of products a year.
The association supports the region’s petrochemical and chemical industry through advocacy,
networking and thought leadership initiatives that help member companies to connect, to share
and advance knowledge, to contribute to international dialogue, and to become prime influencers
in shaping the future of the global petrochemicals industry.
Committed to providing a regional platform for stakeholders from across the industry, the GPCA
manages six working committees – Plastics, Supply Chain, Fertilizers, International Trade,
Research and Innovation, and Responsible Care – and organizes six world-class events each year.
The association also publishes an annual report, regular newsletters and reports.
For more information, please visit www.gpca.org.ae
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PARTNERS

TACAAMOL AROMATICS PROJECT
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الشركاء
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نبذة عن االتحاد الخليجي
للبتروكيماويات والكيماويات
(جيبكا)
تم إطالق «االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» في عام  2006كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة
الخليج العربي ًتتبنى االهتمامات المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات
والصناعات والخدمات المساندة لها .وتساهم الشركات االعضاء مجتمعةً بأكثر من  95%من اجمالي إنتاج
ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على
الكيماويات في دول الخليج العربي.
ُّ
مستوى المنطقة بمنتجات تتجاوز قيمتها  108مليار دوالر أمريكي سنوياً .
يحرص االتحاد على االرتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خالل توفير منصة لتبادل
المعلومات والتجارب وتفعيل التواصل بين الشركات األعضاء من جهة والمعنيين ،باإلضافة إلى إطالق مبادرات
الريادة الفكرية والمسؤولية اإلجتماعية التي تمد جسور التواصل البنّ اء بين الشركات األعضاء والمجتمعات المحلية،
ّ
المعنية بشؤون الصناعة ،وبالتالي تحقيق مساهمة
الدولية
عالوةً على إبراز مواقف الصناعة الخليجية في المحافل
ّ
ّ
ملموسة في رسم مالمح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.
ويلتزم «االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة،
ولتحقيق هذه الغاية ،تتبع له  6لجان فاعلة تركّ ز في عملها على القطاعات الفرعية للصناعة مثل البالستيك،
واألسمدة وأخرى تركّ ز على القطاعات المساندة مثل :سالسل اإلمداد ،والتجارة الدولية ،واألبحاث واالبتكار،
وينظم االتحاد سنويا  6مؤتمرات على المستوى اإلقليمي .ويقوم بإصدار العديد من التقارير
ّ
والرعاية المسؤولة.
فضال عن النشرات اإلخبارية الدورية.
والدراسات المتخصصة
ً
وللمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.gpca.org.ae :
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الحمالت القادمة
خالل هذا العام

برعاية

مومباي و سنغافورة
آب  /أغسطس

آراء المشاركين
شعرت من خالل وجود األنشطة التعليمية الممزوجة بالتسلية سهولة في عملية احداث
التغيير لدى طريقة تفكير األطفال وسلوكهم وبالتالي ترك تأثير ايجابي على المدى الطويل.
نورا – ناشطة اجتماعية ومدرسة ،قطر
اليوم كان مليء بالمرح .أنا فخور لكوني شاركت في جمع النفايات وتنظيف ييئة الشاطئ
لنرد لطبيعتنا جمالها مرة اخرى .فمن واجبنا حماية كوكبنا وبيئاتنا واستخدام حاويات لجمع
القمامة وتوزيعها بشكل أكبر
جاسم –  10سنوات ،طالب  ،قطر
بيئة بال نفايات حملة هامة وعالمية وادعو الجميع المشاركة والتعلم من خاللها لكي نعطي
اكثر للبيئتنا ومجتمعنا
شباني ،طالبة ،مية جيمس الحديثة ،دبي
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برعاية

هولندا

سيتارد وخيلين
 17آذار  /مارس
نظم مكتب سابك في هولندا حملة بيئة بال نفايات التعليمية لمدة خمسة أيام في  17آذار/مارس في سيتارد
وخيلين للسنة الثانية حيث زار موظفي سابك خمس مدارس ابتدائية مختلفة في كل من سيتارد وجيلين لرفع
مستوى الوعي حول أهمية إعادة التدوير .شارك حوالي  500من طلبة المدارس في الحملة هذا العام والتي
التي تضمنت عروضا وأنشطة ترفيهية تعليمية تفاعلية.
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برعاية

هولندا

الهاي
 5آذار  /مارس
ألول مرة ،نظمت شركة منتجات حملة بيئة بال نفايات في يوم  5آذار/مارس في الهاي ،هولندا .أخذت الحملة
شكال مختلفاً قليال عن االنشظة المألوفة لبيئة بال نفايات ولكن مع ابقاء المضمون نفسه .فقد تطرقت الحملة
ً
هذه المرة إلى معالجة قضية محلية محددة والتي تتعلق في عملية فرز النفايات من المصدر في النوادي الرياضية
ومرمزة لكل صنف من النفايات .وقد شارك بالحملة طالب أعمارهم بين 9-3
المحلية من خالل توفير حاويات ملونة
ّ
سنوات.
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برعاية

موباي

غابة آري جوريلون
 21شباط/فبراير

نظمت شركة منتجات حملة بيئة بال نفايات في مومباي يوم  21شباط/فبراير .شارك بالحملة حوالي  120متطوع
بما في ذلك الموظفين وعائالتهم وطالب المدارس .حظيت الحملة بدعم الحكومة و اإلدارة العليا للشركة وركّ زت
على الحفاظ على بيئة الغابات ورفع مستوى الوعي حول األضرار الناجمة من التخلص غير المسؤول من النفايات.
وتم جمع  600كغ من النفايات وتحويلها إلى مركز إدارة الغابات من اجل إعادة تدويرها.
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برعاية

شنغهاي

شاطئ نانهوى الساحلية
 19شباط/فبراير

ما ميز هذا العام هو ما حققته بروج بتوسيع هذه الحملة جغرافيا ووصولها إلى الصين .للمرة األولى منذ انطالق
الحملة ومن خالل مكتب بروج بالصين ،نُ ظمت الحملة بنجاح في شاطئ نانهوى الساحلية فى شانغهاى يوم 19
شباط/فبراير بالرغم من تحدي الطقس البارد .وجمعت الحملة التي شارك فيها  63مشارك 110كغ النفايات.
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الهند

برعاية

مومباي

بيكنيك بوينت جاردن
 14شباط/فبراير

نظمت شركة بروج حملة بيئة بال نفايات للسنة الثانية على التوالي في مومباي في منتزه حديقة بوينت في 14
شباط/فبراير وتجمع ما يقارب  150مشارك من طالب المدارس والموظفين وأفراد المجتمع بشكل عام .وشاركت
شركة ليوندل باسل عن طريق إرسال بعض من الموظفين للمساعدة في أنشطة التنظيف .ركّ زت الحملة على
تنظيف المنطقة إعادة تدوير النفايات .وبالنهاية تم جمع  80كغ من النفايات.
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قطر

برعاية

شاطئ الوكرة
 11شباط/فبراير

للعام الرابع على التوالي نظمتا شركتي قابكو ومنتجات حملة بيئة بال نفايات في شاطئ الوكرة في يوم 11
شباط/فبراير واستضافت الحملة ألف مشارك بما في ذلك طالب المدارس والجامعات وموظفي الشركات
ومتطوعين من أفراد المجتمع المدني الذين تجمعوا لتنظيف ثالثة كيلومترات من شاطئ البحر .تلقت الحملة أيضا
دعما من الجهات الحكومية والهيئات المحلية ومنها بلدية الوكرة ،وزارة المياه والبيئة ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية
والتعليم العالي .كما لعب أعضاء جيبكا بما في ذلك قافكو ،كفاك وقطر للفينيل دورا محوريا في إنجاح الحملة.
تضمنت انشطة الحملة عناصر ترفيهية وتعليمية تخللتها المحاضرات والمعارض الفنية ،ومسابقات الرسم التي
تتطرق الى تطبيقات وفوائد إعادة التدوير وذلك باإلضافة إلى تنظيف الشاطئ والحياة البحرية .كما بلغ إجمالي
حجم النفايات التي تم جمعها  700كغ .وقد تم إرسالها إلى مرافق إعادة التدوير من خالل شريك إعادة التدوير
توايله.
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سلطنة
عمان

برعاية

الرستاق

 24-22شباط/فبراير

نظمت شركة أوربيك حملة بيئة بال نفايات على مدى ثالثة أيام في الفترة 22و 24فبراير في  3قرى حول
مدينة الرستاق بما فيها الحوقين ،مركز الرستاق ووادي بني غافي .وقد شارك فيها  529متتطوع من ضمنهم
موظفي الشركة وابناء وعائالت القرى .تلقت الحملة دعماً من عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية من بينها
بلدية الرستاق ،المديرية العامة للتعليم ،مكتب والي الرستاق ،شركة ابن آدم إلعادة التدوير ،ومركز الرازي الصحي،
صندوق البار ،ولجان التنمية في قرية المقحم .ووصل حجم النفايات التي تم جمعها  145.499طن ،حيث تم
فصلها ونقلها إلى مركز إعادة التدوير.
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الكويت

برعاية

الجزيرة الخضراء ،مدينة الكويت

 17آذار/مارس

نظمت شركة إيكويت حملتها لهذا العام في  17آذار/مارس في الجزيرة الخضراء في مدينة الكويت ،وهي أول
جزيرة اصطناعية في المنطقة .وتلقت الحملة دعما من قبل بلدية الكويت ،الهيئة العامة للبيئة في الكويت،
مؤسسة السياحة والجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته .استقطبت الفعالية  300مشاركاً متحمساً بما في
ذلك طالب المدارس وأفراد المجتمع المدني الذين تجمعوا من أجل هدف واحد .وتركزت أنشطة الحملة على أكثر
من جانب من اجل نشر الوعي للمحافظة على البيئة وبلغ العدد اإلجمالي من النفايات التي تم جمعها  3480كغ.
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البحرين

برعاية

شاطئ كرباباد
المنامة

 9شباط/فبراير

نظمت شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات (جيبك) حملة بيئة بال نفايات في شاطئ كرباباد في المنامة في

 9شباط/فبراير توافقاً مع قيم وأولويات االستدامة لدى الشركة .وحملت الفعالية بعداً تعليمياً تثقيفياً ل 200
مشارك من بينهم طالب المدارس وأفراد المجتمع المدني باإلضافة إلى أنشطة تنظيف الشاطئ .وتلقت الحملة
دعماً من بلدية المنامة ،ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية .وبلغ إجمالي حجم النفايات التي تم جمعها  650كغ.
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برعاية

الجبيل

 11شباط/فبراير

نظمت شركة س .أ تالكي حملتها االولى من بيئة بال نفايات بنجاح في منطقة الكورنيش وميناء الجبيل في 11
شباط/فبراير .كانت الحملة مقتصرة على موظفي الشركة حيث شارك  40موظف من ضمنهم قسم اإلدارة
العليا .

39

برعاية

الجبيل ،حفر الباطن والنعيرية
 11-7شباط/فبراير

نظمت شركة صدارة ثماني فعاليات موزعة على مدى أسبوع كامل بالفترة مابين 7و 11شباط/فبراير في
مناطق مختلفة في المنطقة الشرقية بدعم ورعاية من أعضاء جيبكا بما في ذلك شركة تصنيع والصحراء
للبتروكيماويات ،سبكيم ،الفارابي ،المتقدمة للبتروكيماويات والهيئة الملكية في الجبيل وينبع .وانضم ما
مجموعة  75من المتطوعين من طالب مدارس وموظفين واأفراد من المجتمع المدني .كما تلقت الحملة
دعماً من منظمات مختلفة في مدينة الجبيل الصناعية بما في ذلك مجموعة القريان ،ارتقاء ،ساس للخدمات

اإلدارية وفندق انتركونتيننتال الجبيل باإلضافة إلى سلسلة مطاعم مكدونالدز .تضمنت الحملة عدد من األنشطة
الممتعة واألنشطة التعليمية التي تركز على غرس مبادئ إعادة التدوير وإدارة النفايات وللمرة األولى نظمت
الحملة مسابقة أفالم قصيرة حول هذه المواضيع باإلضافة إلى مسابقات أخرى والمعارض لبيئية على مستوى
المدارس .وركزت الحملة على الجانب التعليمي من خالل تنظيم ورش عمل حول إعادة التدوير شاركت بها العديد
من المدارس .وبلغ إجمالي النفايات المجموعة  3230كغ.
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جو سمين ،الجبيل

برعاية

 11شباط/فبراير

نظمت اس كيم حملة بيئة بال نفايات في  11فبراير عند منطقة جو سمين في مدينة الجبيل الصناعية .وركّ زت
الحملة على تنظيف المنطقة التي شارك فيها  70متطوع منهم موظفو الشركة وبعض من الطالب أعضاء إدارة
الشركة .كما ساهمت بعض المؤسسات بما في ذلك الحوسان للتعليم ،بيرن باالضافة الى فرج وشركان للحديد.
وكان إجمالي النفايات التي تم جمعها  340كغ ،والتي تم إرسالها إلعادة التدوير إلعطاء الحياة جديدة.
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المملكة العربية
السعودية

برعاية

الرياض ،الجبيل وينبع
11-7شباط/فبراير

أطلقت سابك حملة بيئة بال نفايات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بما في ذلك
الرياض والجبيل وينبع في الفترة ما بين  11-7شباط/فبراير .وخالل الحملة شارك  3100متطوع من طالب
المدارس والجامعات والمجتمع المدني .تضمن محتوى الحملة بعد تعليمي هادف يتعلق برفع الوعي حول أهمية
إعادة التدوير وأهمية مادة البالستيك .كما تألفت الحملة من مجموعة من ورش العمل والندوات واألنشطة
الترفيهية والمسابقات .وتم افتتاح الحملة في ينبع من قبل معالي الدكتور عالء نصيف ،الرئيس التنفيذي للهيئة
الملكية في ينبع ،وسعادة الدكتور مصلح بن حامد العتيبي في الجبيل ،أما في الرياض فافتتح الحملة سعادة
نائب الرئيس التنفيذي للبولميرات المهندس عبدالرحمن الفقيه .كما تضمن الحفل مسابقات وتوزيع جوائز على
المشاركين.
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برعاية

جبل الظنة ،الرويس

TACAAMOL AROMATICS PROJECT

 9شباط/فبراير

نظمت شركة بروج ،فرتيل و كيماويات حملة بيئة بال نفايات في  9شباط/فبراير في المنطقة الغربية من إمارة
أبوظبي ،شاطئ جبل الظنة .استقطبت الحملة ما مجموعه  1116مشاركاً من بينهم طالب المدارس ،والعاملين
في الشركات وافراد وعائالت من المجتمع المحلي .كما في حملة أبو ظبي ،ركزت الحملة على رفع الوعي
اتجاه المخاطر المرتبطة برمي النفايات وتطوير أسلوب حياة يكون في إعادة التدوير شيء أساسي فيها على
المستوى اليومي وتم ذلك من خالل أنشطة تعليمية وترفيهية .وتلقت الحملة دعما ايضا من بلدية أبوظبي،
ودائرة الشؤون البلدية و( Tadweerمركز إدارة النفايات) .وبلغ إجمالي حجم النفايات العامة التي تم جمعها خالل
عملية التنظيف  22160كغ.
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برعاية

الرحبة ،أبوظبي
 11شباط/فبراير

TACAAMOL AROMATICS PROJECT

نظمت شركة بروج ،فرتيل وكيماويات حملة بيئة بال نفايات في  11شباط/فبراير عند شاطئ الرحبة في أبوظبي.
وشارك فيها ما مجموعه  1000متطوع ،بما في ذلك أطفال المدارس والموظفين وأفراد المجتمع .بدأت الفعالية
بأنشطة تعليمية ترفيهية اظهرت مخاطر رمي النفايات وأهمية إعادة التدوير وادارة النفايات .وتلقت الحمل
الدعم من بلدية أبوظبي ،ودائرة الشؤون البلدية و مركز تدوير ( Tadweerمركز إدارة النفايات) .وبلغ إجمالي حجم
النفايات التي تم جمعها 8930كغ.
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االمارات

نبذة عن الحملة
بحسب البلد
برعاية

دبي

 11شباط/فبراير

نظمت جيبكا حملة بيئة بال نفايات في  11شباط/فبراير عند شاطئ جميرا  3في دبي بمشاركة ما مجموعه
 700متطوع ،بما في ذلك الطالب والمعلمين من  14مدرسة و جامعة والعديد من المنظمات .باإلضافة إلى
تنظيف الشاطئ تم تخطيط الفعالية على شكل محطات كل محطة تحتوي على انشطة مختلقة تمتزج ما بين
التعليم والترفيه جعلت من الفعالية تجربة ال تنسى لدى المتطوعين والطالب باالخص .كما في كل عام ،حظيت
الحملة بدعم من وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي ،وشرطة دبي باالضافة الى شركة السويس العادة تدوير وادارة
النفايات الذين لعبوا دور فاعل خالل الحملة .وللسنة الثانية على التوالي تلقت الحملة الدعم والرعاية من قبل
بعض الشركات األعضاء اللذين لهم ،بما في ذلك شركة شل للكيماويات ،يوندل باسل وألول مرة ،سابك دبي.
بلغ حجم النفايات التي تم جمعها  150كغ.

45
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حملة عام  2016باألرقام

الدول المشاركة

مشارك

10

11,787

المدن الشاركة

مؤسسة تعليمية

17

47

73

موقع

حجم النفايات المجموعة

28
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أهداف الحملة

يأتي التعليم في أعلى قائمة أولويات
الحملة .فاالتحاد يؤمن ايماناً مطلقاً أن
السعي نحو االستدامة والحفاظ على البيئة
سيتحقق من خالل تنشئة جيل مثقف ومتعلم
ومسؤول اتجاه قضاياه البيئية.
فحملة بيئة بال نفايات ليست مجرد حدث
سنوية ينتهي بانتهاء فعالياته ،وانما هو
اسلوب عيش يغرس بيننا شعور بالمسؤولية
اتجاه كوكبنا ويساعدنا في إعطاء قيمة أكبر
لألشياء من حولنا من خالل إعادة استخدامها
وإعادة تدويرها وبذلك نكون قد حققنا جزءاً
كبيرا من التغيير اإليجابي في مجتمعاتنا.

لمحة عن حملة
2016
أقيمت النسخة الرابعة من هذه الحملة في:

 28موقع  ،في  17مدينة ،من  10دول
•الدول :االمارات ،السعودية ،قطر ،الكويت،
عمان ،البحرين ،الصين ،الهند ،هولندا
وسنغافورة
المدن المشاركة:
•االمارات :أبو ظبي ،دبي ،الرويس،

•السعودية :الجبيل ،ينبع ،الرياض ،حفر
الباطن ،النعيرية
•قطر :الوكرة

•الكويت :مدينة الكويت
•عمان :الروستاق
•البحرين :المنامة

•الصين :شنغهاي
•الهند :مومباي

•هولندا :سيتارد/جيلين والهاي
•سينغافورة (أب/أغسطس)
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تعريف حملة «بيئة بال نفايات»
جوهر حملة "بيئة بال نفايات" هو تثقيف وتوعية أفراد المجتمع حول أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات
بصورة عامة وتغيير سلوكيات األفراد فيما يخص التخلص الغير مسؤول من النفايات في البيئة البرية والبحرية وما
تسببه من آثار سلبية على الكائنات الحية فيها بصورة خاصة.
كما تأخذ الحملة على عاتقها مسؤولية نشر المعرفة حول فوائد إعادة التدوير وما يتعلق بمادة البالستيك
وأهميتها في حيانتا اليومية .فالبالستيك أصبح جزءاً اساسياً في حياتنا المعاصرة ال يمكننا االستغناء عنه ،ولكن
البد من إبراز دوره البيئي وذلك من خالل اعطائه حياة جديدة.
خالل هذه الحملة السنوية وبالتحديد بشهر فبراير يجتمع أفراد المجتمع المدني من شتى بقاع العالم ومن مختلف
المنظمات والشركات يد بيد من أجل تنظيف بيئاتهم المحلية.
الحملة ترتكز على اإللتزام بالمبادئ الثالث :ترشيد االستهالك ،إعادة االستخدام ،وإعادة التدوير.
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سيكون من خالل غرس المفاهيم الصحيحة بين أبناءنا
من الجيل القادم والعمل سويةً بشكل جاد على إيجاد
حلول للمشاكل البيئية المتواصلة التي نعاني منها
في الحاضر.
وستساهم الشراكات مثل حملة بيئة بال نفايات،
التي تشارك فيها جهات حكومية معنية وشركات
فضل عن أفراد المجتمع
ً
ومؤسسات تعليمية
بجميع أطيافه ،بدور فاعل وجوهري في تحقيق ذلك
المستقبل.

رسالة من األمين العام
زمالئي األعزاء،
شهد هذا العام انطالق النسخة الرابعة من حملة "بيئة
بال نفايات" ،هذه الحملة األقرب على قلوب جميع
العاملين باالتحاد باإلضافة إلى الرعاة من الشركات
األعضاء والتي تهدف إلى تثقيف ونشر الوعي بما
يتعلق بالسلوك المسؤول اتجاه التخلص من النفايات،
باإلضافة إلى السعي نحو تحقيق المزيد من االستدامة
و تفعيل مفاهيم إعادة التدوير.
للسنة الثانية على التوالي ،وسعت الحملة انتشارها
الجغرافي خارج حدود منطقة دول مجلس التعاون
لتنظم ايضا في كل من أوروبا والهند وألول مرة في
الصين وسنغابورة ،مستقطبة ما يزيد على 11آالف
متطوع من طالب الجامعات والمدارس باإلضافة الى
مشاركة موظفي الشركات ومختلف أطياف المجتمع
ضمن  28موقع في  17مدينة في  10بلدان جمعوا
خاللها  179طن محققين بذلك  8%نسبة زيادة
في اعداد المشاركين وأكثر من ضعفي ونصف حجم
النفايات المجموعة في العام الماضي.
هذه االستمرارية بالتوسع واالنتشار ما هي اال دليل
على أهمية الرسالة التي يدعو لها االتحاد من خالل
هذه الحملة .فجيبكا وأعضاؤها يؤمنون بأن السبيل
األمثل لتحقيق مستقبل مستدام في مجتمعاتنا

51

وكما ستجدون في هذا التقرير ،تم التركيز في نسخة
هذا العام على جزئية التعليم .فلم تقتصر على كونها
يوم بيئي لتنظيف وجمع النفايات ،بل تم إضافة
أنشطة تعليمية سبقت ذلك اليوم البيئي من خالل
زيارة المدارس وتنظيم فعاليات ومسابقات رفعت
من مستوى التفاعل الطالبي ،ناهيك عن الفعاليات
التعليمية الترفيهية التي رافقت حملة التنظيف
نفسها .فاننا نؤمن ان التعاليم التفاعلي هو صاحب
الدور المحوري في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق
أهدافها.
وبالنهاية أود ان ُأذكّ ر برسالة االتحاد الخاصة بالحملة
والتي تختص بالمادة التي ينتجها قطاعنا" :البالستيك".
هاما في حياتنا اليومية،
فقد اضحى البالستيك مكونً ا
ً
إذ أنه ُيستخدم في قطاعات السيارات والطيران
الحل للحد من النفايات
ّ
وتغليف األطعمة ،وعليه فإن
البالستيكية ال يكمن في إيقاف إنتاج هذه المادة
الضرورية ،بل في إعادة استخدامها وتدوريها ضمن
مختلف تطبيقاتها العملية .ومن جهتنا وباعتبارنا نمثل
هذه الصناعة الهامة سبقى علينا مسؤولية اجتماعية
توعوية تثقيفية نساهم بها من خالل االستمرار في
تنظيم ودعم مبادرات مثل حملة "بيئة بال نفايات"
والتي في دورها تشجع السلوك المسؤول وتوجهه
نحو معالجة االسباب الفعلية للمشكلة وليس فقط
بالنظر إلى إخفاء العوارض.
مع وافر التقدير،
د .عبدالوهاب السعدون
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waste free environment

#WFECampaign

www.wastefreeenvironment.com

