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The campaign was the best embodiment
of the community partnership between
government and private sector. We noticed
positive interaction and love of giving from
all people in the society. That helps in
instilling initiative spirit and positive impact
of voluntary work.

Mosa Al Abri
Director of Al Suwaiq Municipality

MESSAGE FROM THE
SECRETARY-GENERAL
This year, 2017, was host to the fifth edition
of the annual Waste Free Environment (WFE)
campaign, an initiative that aims to raise
awareness and change the mindsets of the
community, school children in particular,
about responsible waste disposal and
the benefits reaped from recycling. Most
importantly, Waste Free Environment brings
to the forefront, the importance of plastic
products in our daily life and the value in
recycling them.
Over the last two years, WFE campaigns
surged beyond the Arabian Gulf region,
stretching around the globe into Europe
and Asia. In 2017, WFE extended into a
totally new terrain, Texas in North America
and Melbourne in Australia, marking the
campaigns global footprint from three
to four continents. The campaign also
expanded even further within the existing
continents this year, with additional
locations including Colombo, Jeddah,
Rabigh and Germany.
School children, teachers and community
volunteers joined together across the map
to work towards achieving a common goal
of tackling environmental issues by raising
awareness on human behavior and how
recycling should be adopted as a mindset
rather than a one-time campaign.
This brings us to an important standpoint,
we need to realize that a sustainable future
can only be achieved by changing our core,
changing our behavior and our mindset.
How can we achieve this? This can be
accomplished by raising awareness and
educating people, starting from our schools
and spreading to our communities. We need
to work together in campaigns such as WFE
that will help us find suitable and long term
solutions to sustain our planet.
I am a strong advocate of partnerships like
WFE – which involve influential change
makers such as government stakeholders,

industrial giants,
educational
institutions and the
wider community – and truly believe that
they will be crucial in changing the future.
With this, I am pleased to announce that
WFE signaled a huge growth in participation
this year. With just over 28,000 participants
– a staggering increase of 154% from 2016
– volunteers joined hands in four continents,
13 countries, 23 cities and 32 locations. All
the waste collected during the campaigns
was collected and transported to recycling
facilities where they are provided with a
second life.
Following on from our 2016 approach, we
continue to shift away from the idea of
being only a clean-up campaign by adding
significant emphasis on the educational
component of the campaign. This year,
school visits were conducted around the
region to raise awareness on the campaign
and its overall objectives. A key component
of the campaign is also to ensure that
participants simultaneously learn and enjoy
their experience which is why “edutainment”
activities are prevalent on site to embed 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
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A wonderful activity. Kids are the ones who
can really pass messages on to grown-ups
and to their friends. Dubai Municipality is
happy to participate in this waste free day.

Elena Pai Pai
Dubai Municipality

ABOUT WASTE FREE ENVIRONMENT

Waste Free Environment aims to promote
recycling and to raise awareness on
responsible little disposal. The campaign
is shifting from being a cleanup activity to
becoming more of an advocacy initiative
which aims to change people’s attitude
and mindsets towards littler disposal
and raises the need for communities to
respond to environmental issues.
The campaign also promotes the benefits
that can be reaped from recycling, plastic
products in particular. Plastics are a key
component in modern life and if disposed
appropriately, can be given a second
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chance at providing for society.
During the annual Waste Free
Environment campaign, which
takes place between February and
March, responsible and enthusiastic
organizations, community members and
educational bodies from across the world,
join hands and engage in campaign
activities to dedicate their time back to
their environment.
WFE focuses on the 3 R’s: Reduce, reuse
and recycle.

OBJECTIVES
Education and awareness building are
the building blocks of the campaign and
we believe that the sustainability of our
planet lays in our hands and the hands of
the generations to come.

2017 CAMPAIGN
AT A GLANCE
• 14 countries countries, 23 cities, 32
locations
• Countries: UAE, KSA, Qatar, Oman,
Kuwait, Bahrain, The Netherlands, India,
Singapore, China, Sri Lanka, Germany,
U.S.A, Australia
Cities:

With a strong conviction, we believe that
recycling is not an occasion but rather, a
lifestyle that should be adopted. Through
WFE, we educate children by instilling a
sense of awareness and responsibility
towards the planet and also by educating
them on the benefits of recycling and
how their contributions could make a
difference.
By creating awareness on how waste
can be reused and the different efforts
that can make a difference to our
environment, we aim to change the
mindsets of the old and the young.

• UAE: Abu Dhabi, Dubai, Ruwais
• KSA: Jubail, Yanbu, Riyadh, Jeddah,
Rabigh, Naariyah and Hafer Al Batin
• Kuwait: Kuwait City
• Bahrain: Manama
• Qatar: Al Wakra
• Oman: Sohar and Al Suwaiq
• India: Mumbai
• Germany: Oberhausen

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 knowing the 4Rs (Reduction, re-use,
recycle and recover.

• Australia: Melbourne

Samidi

• U.S.A: Texas

Qatar, The Sri Lankan School Stafford
International

• China: Shanghai and Guangzhou
• Singapore and The Netherlands: Sittard/
Geleen, The Hague
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Bahrain

The Netherlands

Number of countries:

13 countries

Number of cities:

23

Number of events/locations:

32

Number of schools and universities:

TBC

Number of participants:

28,000

26 Feb:

Kuwait

KSA

USA

Doha, Qatar

Sohar, Oman

07 Mar:

Rabigh

Sohar, Oman

Ruwais, UAE

08 Mar:

Oberhausen

Naariyah

01 Mar:

Manama

12 Mar:

Mumbai

Hafer Al Batin, KSA

02 Mar:

Dubai

16 Mar:

Kuwait City

Jubail, KSA

Jubail

25 Mar:

Melbourne

27 Feb:

Texas, USA

Jeddah

13 May:

28 Feb:

Jubail, KSA

04 Mar:

Doha

Shanghai and
Guangzhou

Dubai, UAE

05 Mar:

Abu Dhabi

TBC:

Singapore, Riyadh,
The Netherlands

6 | Waste Free Environment 2017

Qatar
UAE
Germany

China
India
Singapore
Australia

Oman
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WFE BY COUNTRY

UNITED ARAB EMIRATES
DUBAI
Organized by: GPCA, Shell, LBI, BASF and Cosmoplast

02 March |

Sunset Beach, Jumeirah, Dubai

800

Volunteers

Upload by:

alizzy.deviantart.com

GPCA organized the Dubai WFE campaign
on 2 March 2017 at Sunset Beach,
Jumeirah. A total of 800 volunteers,
including children and teachers from 13
schools and several organizations, joined
together on the beach to clean up the
shores and most importantly, to engage
in hands on recycling activities. Following
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on last years layout, the campaign
consisted of different circuit stations that
were awareness raising and recycling
activities. The campaign integrated
both the educational and entertainment
components in order to instill a
memorable experience for participants.
The campaign was supported by
governmental and industry organizations,

some of who actively contributed to the
campaign agenda including Ministry of
Climate Change and Environment, Dubai
Municipality, Dubai Police and for the
first time, recycling company Bee’ah. The
campaign also received huge support
from sponsor companies of who are

GPCA Dubai based members including
Shell Chemicals, LyondellBasell,
Taghleef Industries and for the first time,
BASF and Cosmoplast. The total waste
collected reached 485 KG which was sent
to a recycling plant.
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Organized by: RSA Talke

28 February |

Dubai Office

50

Volunteers

For the first time since S.A Talke
started supporting WFE, RSA Talke
conducted a small and intimate
WFE campaign in their offices
with the participation of around 50
employees. The campaign nature
was on a strategic level, where
employees launched a waste free
strategy to reduce, reuse, recycle
and recover waste and manage
consumption of natural resources.
A children’s art competition was
also included in the campaign
together with the distribution of
re-useable shopping bags.

10 | Waste Free Environment 2017

ABU DHABI
Organized by: Borouge and Takreer

05 March |

Yas Beach

1,050
Volunteers

Borouge, with the support of Takreer,
organized a successful WFE campaign
on 5 March 2017 close by Yas Beach in
Abu Dhabi. A total of 1,050 participants
attended the campaign including school
children, employees and community
volunteers. Mirroring the bigger
campaign approach, the campaign was
comprised of edutainment, awareness
presentations, videos, speeches, science
experiments, mascots, display tents
in addition to the clean up activity. The
overall waste collected during the clean
up totaled to 4.09 tons.
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RUWAIS
Organized by: Borouge and Takreer

28 February |

Yas Beach

1,111
Volunteers

Borouge and Takreer organized a
successful WFE campaign on 28
February 2017 close at ADNOC Beach,
Jebel Dhanna, Ruwais. A total of 1,111
participants attended the campaign
including school children, employees
and community volunteers. Similar to
the Abu Dhabi event, the campaign was
comprised of edutainment, awareness
presentations, videos, speeches, science
experiments, mascots, display tents
in addition to the clean up activity. The
overall waste collected during the clean
up totaled to 24.8 tons.
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SAUDI ARABIA
JEDDAH
Organized by: NATPET

02 March
Jeddah Historical Place, Souq Al Jumma, Al Balad

350

Volunteers

NATPET joined the 2017 campaign and
organized a successful WFE campaign
on 2 March 2017 in Al Balad, Jeddah. A
total of 350 participants took part in this
campaign including school children and
community volunteers who engaged in
behavioral and environmental programs
and recycling art contests. Volunteers
also collected plastic waste from the
area and the campaign focused on
raising awareness on the importance of
recycling. The campaign was supported
by Al Nabta and Wetico and 3000 plastic
caps were collected.
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RABIGH
Organized by: PetroRabigh

07 March |

Jeddah-Yanbu Highway

200

Volunteers

PetroRabigh joined the campaign this
year and organized a successful WFE
campaign on the Jeddah-Yanbu Highway
in Rabigh on 7 March 2017. The event was
host to 200 participants who took part in a
waste collection activity of 20,000 m2. The
campaign aimed at making a difference
on the ground by creating awareness
and encouraging volunteering among
employees and society to promote WFE.
The event was supported by International
Medical Center, Jeddah Volunteering
Ambassadors, Al-Fahad High School
(Rabigh), Rabigh Municipality, Rabigh
Police and Rabigh Traffic Police. The
waste collected totaled to 1230 KG.
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JUBAIL
Organized by: S-Chem

02 March |

Jubail Town Beach

30

Volunteers

S-Chem organized a WFE campaign
on 2 March 2017 at the Jubail Town
Beach Jubail. The campaign focused on
a clean-up activity and an educational
recycling program where a total number
of approximately 80 participants took
part including employees of S-Chem, 30
students and 50 employees of S-Chem.
The campaign hosted several fun and
educational activities dedicated to
importance of plastics recycling as well.
The campaign received the support of
Saudi Coast Guard alongside Al Qaryan
Group for the recycling of plastic waste.
The total number of waste collected
totaled to 650 KG of which went to a
recycling plant to be given a second life.
Waste Free Environment 2017 |
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n pictures:
Organized by: Sahara Petrochemicals

1-3 March |

Galleria Mall, Jubail Industrial City

20,000
Footfall

Sahara Petrochemicals Company,
in collaboration with the education
services represented in Hera Primary
School, organized a WFE exhibition in
Galleria Mall in Al Fanateer between 1-3
March 2017. The campaign had a visitor
footfall of 20,000 and was comprised of
awareness raising and building through
informative presentations about best
waste management practices and
behavior issues pertaining littering.
With an emphasis on sustainability, the
campaign also showcased the variety of
purposes of plastic products.
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Organized by: Sadara

26 Feb - 2 March |

Hafer Al Batin and Jubail

700

Volunteers

Sadara arranged a successful WFE
campaign in Hafer Al Batin and Jubail
between 26 February and 2 March, 2017.
The campaign was split into different
activities including school lectures
targeted about WFE, environmental
exhibitions, cultural contest, a field
visit to Al Qaryan group in addition to
a clean up campaign in King Salman
Park. All the different activities focused
on the importance of waste recycling,
waste segregation, recycling processes
and different tips on how to protect
the environment. The campaign was
supported by Al Qaryan Group and a
total of 700 participants took part in this
campaign. The total amount of waste
collected totaled to 335 KG.
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Organized by: S.A Talke

28 February |

Jubail Corniche

90

Volunteers

S.A Talke organized a successful and
intimate WFE campaign on 28 February
at the Jubail Corniche. The campaign
included a beach cleaning activity to
collect waste from the shoreline of
the beach in addition to a creative
competition to recycle plastic material.
The event had a total of 90 participants
including 60 employees and 30 students.
The waste collected totaled to 1,575 KG.
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NAARIYAH
Organized by: TASNEE

26 Febr - 2 March |

Naariyah Desert, North of Jubail

250

Volunteers

TASNEE organized a successful WFE
campaign between 26 February and
2 March in Naariyah Desert, North of
Jubail. The campaign was attended
by 250 participants who joined hands
to clean up a sand stretch of 2 KM in
addition to environmental sessions. There
was also a waste recycling contest where
1000 students were students were asked
to implement waste recycling practices
to improve culture. The campaign was
supported by Al-Qaryan group and the
total waste collected was 430 KG.
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BAHRAIN
MANAMA
Organized by: GPIC

01 March |

Manama, Karbabad Beach

300

Volunteers

GPIC organized a successful WFE
campaign at the Karbabad Beach near
Bahrain Fort in Manama on 1 March 2017
with sustainability at its forefront. The
campaign was successful and educational
with 300 participants including school
children and community members that
came together to clean up the beach. The
campaign focused greatly on promoting
environmental culture in the community,
highlighting the importance of combating
all forms of pollution and maintaining
cleanliness of beaches in the region. The
campaign gained the support of Capital
Municipality and private and government
schools.
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KUWAIT
KUWAIT
Organized by: EQUATE

16 March |

Green Island, Kuwait City

900

Volunteers

EQUATE organized a successful WFE
campaign on 16 March 2017 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, K’s Path,
Kuwait Dive Team and Omniya Recycling.
The event gathered 900 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
120 KG.
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OMAN
AL SUWAIQ
Organized by: ORPIC

26 Feb - 1 March |

Sohar and Al Suwaiq

867

Volunteers

Orpic organized a successful WFE campaign over
a three day period between the 26 Feb up until 1
March in Sohar and Al Suwaiq. The events took
place around different villages in Sohar and Al
Suwaiq including Al Afraid village and included
awareness sessions, clean up campaigns and
school visits. The campaign also included
student competitions which involved creative
plastic ideas, recycled plastic artists and
drawing competitions. A total of 867 participants
took part in the overall campaign including
schools, stakeholders, community members and
ORPIC employees. The events were supported
by Al Suwaiq Municipality, Wali Al Suwaiq Office,
Royal Oman Police, Al Suwaiq Health Centre,
General Directorate of Education, Al Afrad Health
Committee, Al Suwaiq Club, Environment Society
of Oman, Falcons Voice Recycling Company
and Bin Adam Recycling Company in addition to
schools and local club teams. The total amount
of waste collected reached 450,720 KG.
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SOHAR
Organized by: Al Jabr-Talke

28 February |

Sohar Beach

50

Volunteers

For the first time since the campaign
inception, Al Jabr Talke came on board
to support WFE in its Sohar branch in
Oman. On 28 February, 50 employees
gathered to clean up the shores of Sohar
Beach and to reinforce the WFE campaign
objectives. With dedicated team work,
employees managed to gather a total of
250 KG of waste.
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QATAR
WARKA
Organized by: QAPCO, Muntajat, Q-Chem, QPPC

26 Feb - 2 March |

Wakra Beach

1,600
Volunteers

For the 4th year in a row, QAPCO and Muntajat
kicked off a successful WFE campaign with
the support of Q-Chem and QPPC in Al Wakra
Beach, Doha between 26 February and 2 March.
The 2017 edition of the campaign was launched
with renewed enthusiasm with a total of 1600
participants from downstream industries, schools
and universities joining hands for WFE. The
campaign’s focus was targeted on youth and
their role in preserving the environment with
educational activities such as environmental
awareness lectures, recycling art galleries, re-use
workshops, youth performances, school visits in
addition to the standard clean up. The campaign
was supported by a range of governmental and
institutional bodies in addition to a few of GPCA
member companies including QAFCO, QAFAC,
QVC, Qatofin and QIMC (not sure if they are a
member)? The total waste collected totaled to 650
KG with recycling partner Twyla transporting it to
be given a second life.
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Organized by: Alfred Talke

4 March |

Mesaeed Industrial City

25

Volunteers

For the first time since joining WFE,
Alfred Talke Logistic Services conducted
a WFE campaign on Doha, Qatar. The
event took place in Mesaieed Industrial
City with 25 employees taking part in a
clean up activity to clean up the industrial
city. A small an intimate campaign drew
up a a total of 500 KG collected between
the employees.
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INTERNATIONAL
INDIA
Organized by: Borouge

12 March |

Juhu Beach, Mumbai, India

125

Volunteers

Borouge organized another global and
successful WFE campaign in Mumbai for
the third year in a row, with the support of
its affiliate office in India. The campaign
took place at Juhu Beach Garden in
Mumbai on 12 March and gathered
approximately 125 participants, made up
of both school students, employees and
community members. The campaign was
intimate and focused around the clean up
and recycling component. In total, 70 KG
of waste was collected.
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AUSTRALIA
Organized by: Muntajat

25 March |

Point Cook, Victoria, Melbourne, Australia

23

Volunteers

For the first time since its inception, with
the support of Muntajat affiliate offices,
WFE extended across the globe, into a
new continent. The campaign was held
on 25 March at the Westpoint Soccer
Club in Melbourne where a total of 23
participants came together to clean up
debris and the remains of a flash flood
and heavy winds from the previous days
around the soccer club. A stretch of three
full size soccer pitches were cleaned
where paper and plastic were collected
into 5 large bins and 2 large bags. The
clean up commenced with general and
recyclable waste being separated.
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USA
Organized by: Dow USA

27 February |

City of Lake Jackson, Texas, USA

15

Volunteers

2017 was the first year to witness the
support and participation of DOW USA
in WFE campaign, stretching it further
across the globe into North America.
On February 27, approximately 15
participants geared up in an activity that
involved a clean up and beautification of
Lake Jackson in Texas.
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GERMANY
Organized by: OXEA

8 March |

Oberhausen, Germany

30

Volunteers

2017 was also the first year to receive the
support of OXEA helping to stretch the
campaign further across Europe. OXEA
held a WFE campaign on 8 March at the
Alsfield Primary School in Oberhausen,
Germany where a classroom of around
30 students were presented awareness
campaigns on their everyday exposure
to chemicals and the importance of the
responsible use of resources. Students
were also educated on different recycling
techniques and how to protect their
environment.
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CHINA
Organized by: Muntajat

13 May |

Fu Xing Park, Shanghai, China

25

Volunteers

Muntajat global office in Shanghai
organized a WFE campaign on 13 May at
Fu Xing Park in Shanghai, China. A total
of 25 volunteers including employees
and their family members gathered as
part of the campaign. The campaign was
kicked off with an aim to set in motion the
concept of waste segregation and power
of plastic recycling.
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Organized by: Muntajat

13 May |

BaiYun Mountain, Guangzhou, China

20

Volunteers

Muntajat global office in Guangzhou
organized an intimate WFE campaign
with 20 people at the BaiYun Mountain
in the industrial district of Guangzhou.
Students, social workers and retirees
gathered to collect waste from the
mountains with an aim to raise
awareness on resource management.
Together they collected a total of 13 bags
with approximately 36 KG of waste.
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UPCOMING EVENTS

Riyadh, Saudi Arabia

SABIC

Mumbai, India

SABIC

Shanghai, China

Borouge

Singapore

Borouge

Singapore

SABIC

The Netherlands

SABIC

Total waste collected

80 tons
79,715 KG

It was an interesting participation for me to be part of change. Group of people of
different levels in society work as one hand. Make the society clean by collecting and
segregating waste in a proper way to encourage recycling and reusing.

Mazon Al Hosni
On-Job Trainee at Orpicl
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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.
www.gpca.org.ae
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PARTNERS
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الشركاء
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لمحة عن جيبكا

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 ،باإلضافة
الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها .وتساهم
ً
مجتمعة بأكثر من  95%من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.
الشركات االعضاء
ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات
تصل قيمتها سنويًا إلى  108مليار دوالر أمريكي.
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 الرّ يادة الفكرية والمسؤولية اإلجتماعية التي تمد جسور التواصل الب ّناء بين
ً
عالوة على إبراز مواقف الصناعة الخليجية في المحافل
الشركات األعضاء والمجتمعات المحلية،
الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة ،وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم مالمح مستقبل
صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.
وينفذ “االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” إستراتيجية عمله من خالل  6لجان عمل
مكونة من تنفيذين وخبراء من الشركات األعضاء ّ
تركز في عملها على القطاعات الفرعية للصناعة
مثل  :البالستيك واألسمدة  ،وأخرى ّ
تركز على القطاعات المساندة مثل  :سالسل اإلمداد ،والتجارة
ّ
وينظم االتحاد سنويًا  6فعاليات على المستوى
الدولية ،واألبحاث واالبتكار ،والرعاية المسؤولة.
العالمي .ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة ،فض ً
ال عن النشرات اإلخبارية
الدورية.
وللمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.gpca.org.ae
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الحمالت القادمة

الرياض

سابك

مومباي

سابك

شنغهاي

بروج

سنغافورة

بروج

سنغافورة

سابك

هولندا

سابك

المجموع بالكيلوغرام

80

طن

 79,715كغ

لقد كانت مشاركتي مثيرة لالهتمام بالنسبة لي وسعدت بكوني جزءا من التغيير االيجابي .حيث
وجدت مجموعة من الناس من مستويات مختلفة في المجتمع يعملون معا كيد واحدة لجعل
المجتمع نظيف من خالل جمع وفصل النفايات بطريقة سليمة لتشجيع إعادة التدوير وإعادة
االستخدام.
مازون الحوسني
متدرب في أوربيك
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منتجات

 13مايو |

جبل باييون  ،غوانغزهو ،الصين

20

مشارك

نظم مكتب منتجات في غوانغزهو حملة
بمشاركة  20مشارك في جبل باييون في
المنطقة الصناعية من غوانغزهو .وتجمع
الطالب واألخصائيون االجتماعيون والمتقاعدون
لجمع النفايات من الجبال بهدف زيادة الوعي
إلدارة الموارد .جمعوا معا ما مجموعه 13

كيس مع ما يقرب من  36كغ من النفايات.
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الصين
منتجات

 13مايو |

حديقة فو شينغ ،شنغهاي ،الصين

25

مشارك

نظم مكتب منتجات العالمي في شنغهاي
حملة بيئة بال نفايات في حديقة فو شينغ في
شنغهاي ،الصين .شارك في الحملة  25مشارك
بما فيهم الموظفين وأفراد أسرهم هدفت
الحملة الى نشر مفهوم فصل النفايات
و أهمية إعادة تدوير البالستيك.
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ألمانيا
أوكسيا

 8مارس |

أوبيرهاوزن ،ألمانيا

30

مشارك

وكانت  2017أيضا السنة األولى التي تشارك
بها أوكسيا في حملة «بيئة بال نفايات» حيث
ساهمت في نشر الحملة في جميع أنحاء
أوروبا .عقدت أوكسيا الحملة في مدرسة
ألسفيلد االبتدائية في أوبرهاوزن ،ألمانيا حيث
تم تقديم حمالت توعية دراسية لحوالي
 30طالب بشأن تعرضهم اليومي للمواد
الكيميائية وأهمية االستخدام المسؤول
للموارد .كما تم تثقيف الطالب حول تقنيات
إعادة التدوير المختلفة وكيفية حماية البيئة.
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الواليات المتحدة األمريكية
داو كيميكال

 27فبراير |

بحيرة جاكسون ,تكساس

15

مشارك

و شهد عام  2017أول مشاركة لشركة داو
الواليات المتحدة األمريكية في حملة بيئة بال
نفايات ،امتدت الحملة إلى أبعد من ذلك في
جميع أنحاء العالم وفي أمريكا الشمالية.
شارك في الحملة  15مشارك في نشاط ينطوي
على تنظيف وتجميل بحيرة جاكسون في
والية تكساس.
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استراليا
منتجات

 25مارس |

بوينت كوك ،فيكتوريا ،ملبورن

23

مشارك

وللمرة األولى منذ تأسيسها ،وبدعم من مكاتب
منتجات التابعة في أستراليا  ،توسعت حملة بيئة
بال نفايات في جميع أنحاء العالم،ووصلت إلى
قارة جديدة .عقدت الحملة في نادي ويست
بوينت لكرة القدم في ملبورن حيث اجتمع 23

مشارك لتنظيف الحطام وبقايا الفيضانات والرياح
العاتية من األيام السابقة حول نادي كرة القدم.
وتم تنظيف ثالثة مالعب كرة قدم كاملة حيث
تم جمع الورق والبالستيك في  5صناديق كبيرة
و  2أكياس كبيرة .وبدأت عملية التنظيف بفصل
النفايات العامة والقابلة إلعادة التدوير.
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دوليًا

الهند ,مومباي
بروج

 12مارس |

شاطئ جوهو ،مومباي

125
مشارك

نظمت بروج حملة عالمية ناجحة أخرى في
مومباي للسنة الثالثة على التوالي ،بدعم
من مكتبها في الهند .وقد جرت الحملة
في حديقة شاطئ جوهو في مومباي
وجمعت نحو  125مشارك ،من طالب المدارس
والموظفين وأفراد المجتمع المحلي .وركزت
الحملة على التنظيف وإعادة التدوير  ،تم جمع
 70كغ من النفايات.
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قطر ,الدوحة
ألفريد تالكي

 4مارس |

مدينة مسيعيد الصناعية

25

مشارك

وألول مرة منذ انضمامها إلى الحملة ،أجرت
شركة ألفريد تالكي للخدمات اللوجستية
حملة بيئة بال نفايات في الدوحة ،قطر .وقد
أقيم الحدث في مدينة مسيعيد الصناعية
بمشاركة  25موظف لتنظيف المدينة
الصناعية .وتم جمع نفايات بقدر  500كغ.
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قطر

الوكرة
قابكو ،منتجات ،قطر للكيماويات المحدودة,
شركة قطر للمنتجات البالستيكية

 26فبراير  2 -مارس |

شاطئ الوكرة

1,600
مشارك

وللعام الرابع على التوالي ،أطلقت شركة قطر
للبتروكيماويات (قابكو) ومنتجات حملة ناجحة بدعم
من شركة قطر للكيماويات المحدودة وشركة قطر
للمنتجات البالستيكية في شاطئ الوكرة في الدوحة.
تم إطالق نسخة  2017من الحملة بحماس بمشاركة
 1,600مشارك في مجال الصناعات التحويلية والمدارس
والجامعات .وركزت الحملة على الشباب ودورهم في
الحفاظ على البيئة و تضمنت الحملة العديد من األنشطة
التعليمية مثل محاضرات التوعية البيئية ،وإعادة تدوير
المعارض الفنية ،وورش إعادة االستخدام ،وتطوير أداء
الشباب ،والزيارات المدرسية باإلضافة إلى حملة التنظيف.
وحظيت الحملة بدعم من مجموعة من الهيئات
الحكومية والمؤسسية باالضافة إلى عدد من الشركات
االعضاء في الهيئة العامة للغاز والكيماويات ،بما في
ذلك شركة قطر لألسمدة الكيماوية (كافكو) ,شركة
قطر لألضافات البترولية المحدودة (كفاك) ,شركة
قطر للفينيل المحدودة (كيوفي سي) ,شركة قاتوفين
المحدودة(قاتوفين) و الشركة القطرية للصناعات
التحويلية (ش.م.ق)وبلغ حجم النفايات التي تم جمعها
 650كغ و تم ارسالها إلعادة التدوير لتمنح حياة ثانية.
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صحار
الجبر-تالكي

 28فبراير |

شاطئ صحار

50

مشارك

وللمرة األولى منذ بدء الحملة ،شاركت الجبر
 -تالكي في حملة بيئة بال نفايات واجتمع 50

موظف لتنظيف شاطئ صحار ولتعزيز أهداف
الحملة .وبفضل مساهمة فريق متخصص،
تمكن الموظفون من جمع  250كغ من
النفايات.
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سلطنة عمان
صحار والسويق
أوربك

 26فبراير  1 -مارس |

صحار والسويق

867
مشارك

نظمت أوربك حملة ناجحة على مدى ثالثة أيام
في صحار والسويق .وقد تم تنظيم الحملة في
قرى مختلفة في صحار والسويق بما في ذلك قرية
العرائد ،وشملت جلسات التوعية وحمالت التنظيف
والزيارات المدرسية .وشملت الحملة أيضًا مسابقات
طالبية حول األفكار اإلبداعية العادة استخدام
البالستيك ،وفنانين يقومون باستعمال البالستيك
المعاد تدويره ومسابقات رسم .وشارك  867مشارك
في الحملة الشاملة بما في ذلك الطالب
و األفراد وشخصيات من المجتمع المحلي
وموظفي أوربيك .وقد تم دعم هذه الفعاليات
من قبل بلدية السويق ومكتب والي السويق
وشرطة عمان السلطانية ومركز السويق الصحي
والمديرية العامة للتربية ولجنة صحة األفراد ونادي
السويق وجمعية البيئة العمانية وشركة صوت
الصقور إلعادة التدوير وشركة بن آدم إلعادة التدوير
باإلضافة إلى المدارس وفرق النوادي المحلية .وبلغ
حجم النفايات التي تم جمعها  720 ،450كغ.
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الكويت

مدينة الكويت
ايكويت

 16مارس |

الجزيرة الخضراء ،مدينة الكويت

900
مشارك

قامت شركة ايكويت بتنظيم حملة ناجحة
في جزيرة الكويت الخضراء ،وهي أول جزيرة
صناعية في المنطقة .وحظيت الحملة
بدعم من بلدية الكويت ،وهيئة البيئة العامة
الكويتية ،وشركة المشاريع السياحية ،ومسار
كويت ،وفريق الغوص الكويتي ،و شركة أمنية
العادة التدوير .وحضر هذا الحدث  900مشارك
من الطالب و األفراد الذين اجتمعوا لتنظيف
شواطئ الجزيرة .ركزت أنشطة الحملة على
جانب التنظيف والحفاظ على كوكبنا .بلغ
حجم النفايات التي تم جمعها  120كغ.
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البحرين
المنامة
جيبك

 01مارس |

المنامة ،شاطئ كرباباد

نظمت جيبك حملة في شاطئ كرباباد بالقرب
من حصن البحرين في المنامة  .وكانت الحملة
ناجحة وتعليمية بمشاركة  300مشارك من
بينهم أطفال المدارس و األفراد الذين اجتمعوا
لتنظيف الشاطئ .وركزت الحملة بشكل كبير
على تعزيز الثقافة البيئية في المجتمع ،وأبرزت
أهمية مكافحة جميع أشكال التلوث والحفاظ
على نظافة الشواطئ في المنطقة .وحصلت
الحملة على الدعم من بلدية العاصمة
والمدارس الخاصة والحكومية.
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300
مشارك

النعيرية
شركة التصنيع الوطنية

 26فبراير  2 -مارس |

صحراء النعيرية ،شمال الجبيل

250
مشارك

نظمت تصنيع حملة ناجحة في صحراء
النعيرية ،شمالي جبيل .شارك في هذه الحملة
 250مشارك حيث تعاونوا على تنظيف رمال
تمتد  2كم باإلضافة إلى المحاضرات البيئية
و مسابقة إلعادة تدوير النفايات حيث قام
 1,000طالب بإعادة تدوير النفايات لزيادة
ثقافتهم في هذا المجال .تم دعم الحملة
من قبل مجموعة القريان ،وبلغ حجم النفايات
التي تم جمعها  430كغ.
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س.أ .تالكي

 28فبراير |

كورنيش الجبيل

90

مشارك

نظمت س .أ.تالكي حملة ناجحة في
كورنيش الجبيل .وشملت الحملة نشاطًا
لتنظيف الشواطئ و جمع النفايات باإلضافة
إلى مسابقة إبداعية إلعادة تدوير المواد
البالستيكية .وبلغ عدد المشاركين في هذا
الحدث  90مشارك من بينهم  60موظف
و  30طالب .وبلغ حجم النفايات التي تم
جمعها  1,575كغ.
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الصدارة

 26فبراير  2 -مارس |

حفرة الباطن والجبيل

700
مشارك

نظمت شركة صدارة حملة ناجحة في حفر
الباطن والجبيل .تم تقسيم الحملة إلى أنشطة
مختلفة منها محاضرات مدرسية معارض بيئية،
مسابقات ثقافية ،رحلة ميدانية إلى مراكز إعادة
التدوير التابعة لمجموعة القريان باإلضافة إلى
حملة تنظيف في حديقة الملك سلمان .وركزت
جميع األنشطة المختلفة على أهمية إعادة تدوير
النفايات ،وفصل النفايات ،وعمليات إعادة التدوير،
ونصائح مختلفة عن كيفية حماية البيئة .وقد
حظيت الحملة بدعم مجموعة القريان وشارك
فيها  700مشارك .وبلغ حجم النفايات التي تم
جمعها  335كغ.
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on pictures:
الصحراء للبتروكيماويات

 1-3مارس |

جاليريا مول ،مدينة الجبيل الصناعية

20,000
مشارك

قامت شركة الصحراء للبتروكيماويات بالتعاون
مع خدمات التعليم الممثلة في مدرسة
هيرا اإلبتدائية ،بتنظيم معرض لحملة بيئة
بال نفايات في مركز جاليريا مول في الفناتير.
وبلغ عدد المشاركين في الحملة 20,000

مشارك ،وشمل المعرض عروض توعوية
تشرح أفضل طرق إدارة النفايات و كيفية تبني
السلوك الصحيح تجاه الطرق المتعلقة برمي
النفايات .مع التركيز على االستدامة ،وتم عرض
مجموعة متنوعة من المنتجات البالستيكية.
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الجبيل
اسكيم

 02مارس |

شاطئ مدينة الجبيل

30

مشارك

نظمنت اسكيم الحملة في شاطئ مدينة
الجبيل  .وركزت اسكيم في هذه الحملة على
نشاط التنظيف وبرنامج إعادة التدوير التربوي
حيث شارك حوالي  80مشارك بما فيهم
موظفي اسكيم و  30طالب و  50موظف.
واستضافت الحملة العديد من األنشطة
الترفيهية والتعليمية التي تركز على أهمية
إعادة تدوير البالستيك أيض ًا .وحصلت الحملة
على دعم حرس السواحل السعودي إلى
جانب مجموعة القريان إلعادة تدوير النفايات
البالستيكية .وبلغ حجم النفايات التي تم
جمعها  650كغ و تم إرسالها إلى مصنع
إلعادة التدوير لتحصل على فرصة حياة ثانية.
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جدة
بترورابغ

 07مارس |

طريق جدة  -ينبع

200
مشارك

انضمت بترورابغ إلى حملة بيئة بال نفايات هذا
العام ونظمت حملة ناجحة على الطريق
السريع بين جدة وينبع في رابغ .وقد استضاف
هذا الحدث  200مشارك .حيث ساهموا في
جمع النفايات في مساحة تبلغ  20،000متر
مربع .تهدف الحملة إلى إحداث تغيير على أرض
الواقع من خالل خلق الوعي وتشجيع التطوع
بين الموظفين والمجتمع لتعزيز مبادئ الحملة.
وقد تم دعم هذا الحدث من قبل المركز الطبي
الدولي وسفراء جدة المتطوعين ومدرسة الفهد
الثانوية (رابغ) وبلدية رابغ وشرطة رابغ وشرطة
رابغ لتنظيم السير .وبلغ حجم النفايات التي تم
جمعها  1,230كغ.
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المملكة العربية السعودية
جدة
ناتبت

 02مارس
جدة التاريخية ،سوق الجمعة ،البلد

350
مشارك

انضمت ناتبت إلى حملة عام  2017ونظمتها
في منطقة البلد ،جدة .وشارك  350مشارك
في هذه الحملة بما في ذلك طالب المدارس
والمتطوعين الذين شاركوا في البرامج
السلوكية والبيئية و نشاطات إعادة التدوير
و المسابقات الفنية .كما قام المتطوعون
بجمع النفايات البالستيكية من المنطقة
وركزت الحملة على التوعية بأهمية إعادة
التدوير .وتم دعم الحملة من قبل النبتا
و ويتيكو و تم جمع  3,000قبعة بالستيكية.
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الرويس
بروج و تكرير

 28فبراير |

شاطئ ياس

1,111
مشارك

نظمت بروج و تكرير حملة ناجحة بالقرب
من شاطئ أدنوك ،جبل الظنة ،الرويس.
و شارك في الحملة  1,111مشارك من
بينهم طالب المدارس والموظفون
والمتطوعون .وعلى غرار حدث أبوظبي،
تضمنت الحملة فعاليات ذات طابع
تعليمي ترفيهي ،وعروض توعوية،
فيديوهات تعليمية ،باإلضافة إلى تجارب
علمية ،ونشاط التنظيف .وبلغ حجم
النفايات التي تم جمعها  24.8طن.
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أبو ظبي
بروج و تكرير

 05مارس |

شاطئ ياس

1,050
مشارك

نظمت بروج ،بدعم من شركة تكرير ،حملة
ناجحة بالقرب من شاطئ ياس في أبوظبي.
وحضر الحملة  1،05مشارك من بينهم
طالب المدارس والموظفون والمتطوعون.
واستطردت قائلة إن الحملة المنظمة ،التي
تعكس نهج الحملة األكبر ،تضمنت التعليم
الترفيهي ،وعروض توعوية ،فيديوهات
تعليمية ،خطابات ،والتجارب العلمية،
والشخصيات الكرتونية ،والخيام العرضية
باإلضافة إلى نشاط التنظيف .وبلغ حجم
النفايات التي تم جمعها  4.09طن.
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ار اس اي تالكي

 28فبراير |

دبي

50

مشارك

منذ أن بدأت ار اس اي تالكي بدعم
الحملة ،قامت للمرة األولى بتنظيم
حملة بيئة بال نفايات في الشركة
بمشاركة حوالي  50موظف .وكانت
طبيعة الحملة على المستوى
االستراتيجي ،حيث أطلق الموظفون
استراتيجية خالية من النفايات للحد
من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة
تدويرها واستردادها وإدارة استهالك
الموارد الطبيعية .كما تضمنت الحملة
مسابقة فنية لألطفال باإلضافة إلى
توزيعهم أكياس التسوق القابلة إلعادة
االستخدام.
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وبلدية دبي ،وشرطة دبي باإلضافة إلى شركة

بعض الشركات األعضاء و منهم شركة شل

بيئة إلعادة تدوير وإدارة النفايات الذين ساهموا

للكيماويات ،ليوندل باسل ،تغليف ،و ألول مرة

بشكل فعال خالل الحملة .وللسنة الثالثة على

باسف و كوزموبالست.

التوالي ،تلقت الحملة الدعم والرعاية من قبل

بلغ حجم النفايات التي تم جمعها  485كغ.
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حملة بيئة بال نفايات
حسب البلدان
اإلمارات العربية المتحدة
دبي

تم ننظيم الحملة من قبل جيبكا بالتعاون مع شل للكيماويات,
ليوندل باسل ,باسف و كوزموبالست

 02مارس |
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شاطئ سانسيت ،جميرا ،دبي

800
مشارك

شارك في هذه الحملة الطالب و المعلمين

على أنشطة مختلفة تمزج ما بين التعليم

 31مدرسة والعديد من المتطوعين .باإلضافة

والترفيه جعلت من الفعالية تجربة ال تنسى

إلى تنظيف الشاطئ تم تخطيط الفعالية

لدى المشاركين والطالب وكما في كل عام،

على شكل محطات كل محطة تحتوي

حظيت الحملة بدعم من وزارة البيئة والمياه
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اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻫﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻜﻮﻳﺖ

 26فبراير

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

الدول المشاركة

13

المدن المشاركة

23

الموقع

32

المشاركين

28,000

الدوحة

صحر

صحر

 07مارس

رابغ
أوبرهاوزن

الرويس

 08مارس

النعيرية

 01مارس

المنامة

12مارس

مومباي

حفر الباطن

 02مارس

دبي

 16مارس

مدينة الكويت

جبيل

جبيل

 25مارس

مليورن

جدة

 13مايو

شنغهاي
غوانغزهو

قريبًا

سنغافورة ،
الرياض ،و هولندا

 27فبراير

تكساس

 28فبراير

جبيل

 04مارس

الدوحة

دبي

 05مارس

أبو ظبي
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ﻗﻄﺮ
اﻣﺎرات
اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻬﻨﺪ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻋﻤﺎن

البلدان

63

المشاركين
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الشركات

المدن

القارات

األهداف
أهداف الحملة
يأتي التعليم في أعلى قائمة أولويات الحملة.
يؤمن االتحاد إيمانًا مطلقًا أن السعي نحو
االستدامة والحفاظ على البيئة سيتحقق من

لمحة عن حملة
2017

خالل تنشئة جيل مثقف ومتعلم ومسؤول
تجاه القضايا البيئية .فحملة بيئة بال نفايات
ليست مجرد حدث سنوي ينتهي بانتهاء
فعالياته ،إنما هو اسلوب عيش يغرس بيننا
شعور بالمسؤولية تجاه كوكبنا ويساعدنا على

أقيمت النسخة الخامسة من هذه الحملة

في:
* * 32موقع  ،في  23مدينة ،من  14دولة.

إعطاء قيمة أكبر لألشياء من حولنا من خالل
إعادة استخدامها وإعادة تدويرها وبذلك نكون
قد حققنا جزءًا كبيرًا من التغيير اإليجابي في
مجتمعاتنا.

الدول:
	*اإلمارات :أبو ظبي ،دبي ،الرويس
	*السعودية :جبيل ،ينبع ،الرياض ،جدة ،رابغ،
النعيرية وحفر الباطن
	*الكويت :مدينة الكويت
	*البحرين :المنامة
	*قطر :الوكرة
	*عمان :صحر و السويق
	*الهند :مومباي
	*المانيا :أوبرهاوزن
	*استراليا :ملبورن
	*الواليات المتحدة األمريكية :تكساس

استمتعنا اليوم كثيرًا .أنا فخورة بمساهمتي
بجمع النفايات وجعل شاطئنا جميل مرة أخرى.
يجب علينا حماية كوكبنا من خالل ترشيد
االستهالك ،إعادة االستخدام ،وإعادة التدوير
و استعادة الطاقة.
ساميدي
قطر ،مدرسة ستافورد السريالنكية الدولية

	*الصين :شنغهاي و غوانغزهو
	*سنغافورة وهولندا :سيتارد  /جيلين ،الهاي
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لقد كانت حملة رائعة .نستطيع أن نعتمد
على األطفال أليصال هذه الرسالة لعائالتهم
وأصدقائهم .ويسعدنا في بلدية دبي أن نشارك
جزءا منها.
في حملة بيئة بال نفايات و نكون
ً
إيلينا باي باي
بلدية دبي

لمحة عن حملة بيئة بال نفايات

تعريف حملة بيئة بال نفايات
جوهر حملة «بيئة بال نفايات» هو تثقيف وتوعية
أفراد المجتمع حول أفضل الممارسات في

المعاصرة ال يمكننا االستغناء عنه ،ولكن البد
من إبراز دوره البيئي وذلك من خالل اعطائه
حياة جديدة.

مجال إدارة النفايات بصورة عامة ،وتغيير

خالل هذه الحملة السنوية وبالتحديد بشهر

سلوكيات األفراد فيما يخص التخلص الغير

فبراير يجتمع أفراد المجتمع المدني من شتى

مسؤول من النفايات في البيئة البرية والبحرية

بقاع العالم ومن مختلف المنظمات والشركات

وما تسببه من آثار سلبية على الكائنات الحية

يد بيد من أجل تنظيف بيئاتهم المحلية.

فيها بصورة خاصة.
كما تأخذ الحملة على عاتقها مسؤولية نشر
المعرفة حول فوائد إعادة التدوير وما يتعلق
بمادة البالستيك وأهميتها في حياتنا اليومية.
جزءا اساسيًا في حياتنا
فالبالستيك أصبح
ً
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ترتكز الحملة على اإللتزام بالمبادئ الثالث:
ترشيد االستهالك ،إعادة االستخدام ،وإعادة
التدوير

رسالة من األمين العام

زمالئي األعزاء،
انطلقت هذا العام النسخة الخامسة من حملة
“بيئة بال نفايات” السنوية التي تهدف إلى نشر
الوعي وتثقيف المجتمع بما يتعلق بالسلوك
المسؤول تجاه الحفاظ على البيئة و التخلص من
النفايات .وقد شارك في هذه الحملة العاملين
باالتحاد باإلضافة إلى الرعاة من الشركات األعضاء
لتحقيق هدف مشترك أال وهو زيادة الوعي تجاه
مفهوم االستدامة و تفعيل مفاهيم إعادة
التدوير.
وقد وسعت هذه الحملة انتشارها الجغرافي
خالل العامين الماضيين إلى خارج حدود منطقة
الخليج العربي لتصل إلى كل من أوروبا و آسيا.
هذا العام ،استطاعت حملة بيئة بال نفايات
أن تصل إلى قارتين جديدتين من خالل حملة
تكساس في أمريكا الشمالية و ملبورن في
استراليا .و بهذا تكون الحملة قد وضعت بصماتها
على أربع قارات عالميًا باإلضافة إلى التوسع في
مناطق جديدة مثل كولومبو ،جدة ،رابغ و المانيا.
وقد اجتمع العديد من الطالب ،األساتذة
و المتطوعين معًا للمشاركة في تحقيق هدف
مشترك يتمثل في زيادة الوعي حول تأثير السلوك
البشري على القضايا البيئية و كيف يمكن
معالجتها باالضافة إلى التأكيد على أهمية إعادة
التدوير و تبني هذه األفكار كنمط حياة بد ً
ال من
اعتمادها فقط خالل الحملة.
تؤمن جيبكا وأعضاؤها أن السبيل األمثل لتحقيق
مستقبل مستدام في مجتمعاتنا يكون من خالل
غرس المفاهيم الصحيحة بين أبناءنا من الجيل
ً
سوية بشكل جاد
القادم وحثهم على العمل
إليجاد حلول للمشاكل البيئية المختلف .ونثق بأن
حملة بيئة بال نفايات وغيرها من الحمالت المماثلة
تشكل خطوة مهمة لتغيير المستقبل خصوصًا
بمشاركة العديد من صناع التغيير المؤثرين
في المجتمع وأصحاب المصالح الحكومية

والمؤوسسات التعليمية والشركات الصناعية
الكبرى و المجتمع ككل.
وشهدت حملة بيئة بال نفايات نموًا هائ ً
ال في عدد
المشاركين هذا العام وصل الى أكثر من 28,000
مشارك بواقع نسبة نمو سنوي وصلت 154%
بالمقارنة مع عام  ، 2016و قد شارك في الحملة
عدد من المتطوعين من أربع قارات 13 ،بلدًا،
 23مدينة و  32موقعًا  .وتم جمع كل النفايات
التي تم تحصيلها خالل الحملة و نقلها إلى مرافق
اعادة التدوير حيث يتم اعطائها فرصة لحياة ثانية.
وكما ستجدون في هذا التقرير ،نواصل التركيز
في نسخة هذا العام أيضًا 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 ،باإلضافة إلى العديد من الفعاليات
التعليمية الترفيهية التي رافقت حملة التنظيف.
فإننا نؤمن أن التعليم التفاعلي هو صاحب
الدور المحوري في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق
أهدافها.
وبد ً
ال من تشويه صورة المنتجات البالستيكية
والتي اصبحت تسهم بشكل كبير بالتطور
الحضاري الذي نعيشه اليوم  ،نسعى من خالل
هذه الحملة إلى تركيز جهودنا نحو تغيير السلوك
البشري عن طريق المبادئ االساسية المتفق عليها
وهي ترشيد االستهالك ،إعادة االستخدام ،وإعادة
التدوير.
مع وافر التقدير،
د .عبدالوهاب السعدون
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تعتبر الحملة أفضل تجسيد للشراكة المجتمعية
بين الحكومة والقطاع الخاص .وقد الحظنا
التفاعل اإليجابي وحب العطاء من جميع الناس
في المجتمع .ويساعد ذلك في غرس روح المبادرة
والتأثير اإليجابي للعمل التطوعي.

موسى العابري
مدير بلدية السويق
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