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Waste Free Environment 
(WFE) is an initiative 
of the GPCA Plastics 
Committee and a key 
element in GPCA’s 
broader advocacy 
activities. It aims to raise 
awareness and change 

the attitudes of the community, about 
responsible waste disposal and the benefits 
reaped from recycling. Most importantly, 
the campaign brings to the forefront, the 
importance of plastic products in our daily 
life and the value in recycling them. 

In 2018, WFE was established as a fully-
fledged advocacy movement, with the 
support of our member companies, by 
shifting its strategy to focus on educating 
the community, especially, the youth 
segment. This was achieved by conducting 
school visits and community events to 
raise awareness on ways that children, 
individuals, educators and community 
members can truly make a difference to 
their environment.  

Proving to be a positive change, for the 
second consecutive year, GPCA adopted 
the same approach in 2019, with education 
at the forefront of all our activities. Also 
embedded in our motto, is the belief that 
our future generation requires more 
than a one-way learning experience, they 
demand engagement and entertainment, 
consequently, we made sure that the 
educational activities adopted during 
school visits encompass components of 
“edutainment”.  

Technology has provided an easy gateway 
to allow constant streams of information 
to reach millions of people globally-whilst 

this is a positive step forward, there are 
risks of wrong messages being spread. Our 
position in the industry makes it our duty 
to take the lead in ensuring that the future 
generation is receiving accurate messages 
about the benefits of plastics and what 
steps can be taken to ensure a brighter 
future for everyone. 

At GPCA we are very proud to be part 
of something that can contribute to a 
better and brighter future. Year on year, 
we witness the steady growth, effect and 
contribution Waste Free Environment 
campaign has in our community. 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. 

Achieving this change requires tackling 
small challenges one at a time, but more 
importantly, it requires a unanimous voice. 

Supporting outreach campaigns, such 
as WFE, is substantial for achieving our 
vision of a sustainable future. I would like 
to take this opportunity to thank all our 
valued partners for their immense support 
throughout the years, which contributed 
to the achievements of this campaign. 
This post-event report will highlight their 
efforts, as well as, delve into the activities 
that took place in 2018 and 2019 regionally 
and on a global level. 

Best Regards,

Dr. Abdulwahab Al-Sadoun
Secretary General, GPCA

MESSAGE FROM THE SECRETARY GENERAL
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THE MOMENTUM 

Since its inception in 2013, the WFE 
campaign has proven to be a great 
success, witnessing an expansion over the 
last few years as it stretched further and 
further across the globe, now taking place 
in five continents: Europe, Asia, North 
America, Australia and most recently, 
Africa. Not only has the campaign marked 
a truly global footprint, but is also growing 
within existing continents, branching out 
further into cities and countries.  

In line with this, we are pleased to issue 
the statistics for 2018 and 2019: 

For the past two years, the campaign 
was held in 18 countries, 29 cities with 
over 23,000 participants across the globe 
engaging in educational visits, community 
events, walkathons, office and school 
activities, cleanups and competitions. 

Kuwait Spain

Oman

Kenya

UAE

KSA

Bahrain

Qatar

Germany
China

India

Morocco

Turkey

South Africa

UK

The Netherlands 

Singapore

Indonesia

UAE Dubai, Abu Dhabi, Ruwais 

KSA Jubail, Yanbu, Jeddah, Rabigh, 
Riyadh 

Bahrain Manama

Qatar Al- Wakrah 

Oman Willayat of Quriyat, Sohar 

Kuwait Kuwait

India Mumbai

Morocco Casablanca 

Singapore Singapore 

China Shanghai 

Indonesia Jakarta

Germany Oberhausen 

Turkey Istanbul

Spain Cartagena, Bahah, Abha, Taif

The 
Netherlands

Bergen op Zoom

UK Durham, Teesside

Kenya Watamu

South Africa Cape Town

2018/2019 Cities 
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VALUED PARTNERS AND SUPPORTING BODIES

PartnersPartners

Supporting bodies
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The tables below, provide an overview of 
all the Regional support received from 
our valued members and indicates the 
status of their campaigns (i.e. completed, 

planned, on-going), as well as, the 
location, number of participants and 
activities that were undertaken in 2018 
and 2019.  

Regional 
Partners

Activities Country(ies) Status Campaign 
Month/ Year

# of 
participants 

Borouge Clean up campaigns, 
Walkathon, 
Environmental 
awareness activities, 
Edutaining activities

UAE: Abu Dhabi, 
Ruwais
India: Mumbai    
Singapore: 
Singapore 
China: Shanghai  
Indonesia: Jakarta  

February, April, 
September 
2018
May 2019

1,778

S.A Talke Environmental 
awareness activities, 
School visits, Sea 
and land clean up 
campaigns

Saudi Arabia: 
Rabigh, Jeddah, 
Jubail
UAE: Dubai               
Qatar: Mesaieed, 
Al Wakra           
Oman: Sohar                       

February, April 
2018
March, April 
2019

610

Sahara PCC Environmental 
awareness activities, 
school visits

Saudi Arabia: 
Jubail

February 800

Sadara Environmental 
awareness lectures, 
School visits, 
Competitions

Saudi Arabia: 
Jubail

February 2018
March 2019

807

TASNEE Environmental 
awareness lectures 
and activities, School 
visits, Competitions

Saudi Arabia: 
Jubail

February 2018
March, April 
2019

1,400

Natpet Community 
Awareness, 
Environmental 
awareness lectures 
and activities, Clean 
up campaigns, School 
visits, Recycling 
activities  

Saudi Arabia: 
Jeddah

February 2018

January – April 
2019

900+

S-Chem Environmental 
awareness activities, 
Clean up campaigns

Saudi Arabia: 
Jubail

February 2018
March 2019

180

Completed Planned
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GPIC Clean up campaigns, 
Environmental 
awareness lectures, 
School visits, Sea 
clean-up activity

Bahrain: Manama February 2018
March, April 
2019

2,095

ORPIC Environmental 
awareness lectures, 
School visits, clean 
up campaigns, 
Competition and 
Recycling workshop

Oman: Sohar, Al 
Suwaiq, Muscat

February, 
March 2018
February 2019

2,191

QAPCO/ 
Muntajat/ 
Q-Chem/QPPC

Environmental 
awareness lectures, 
School visits, clean up 
campaigns, Recycling 
arts & crafts gallery

Qatar: Al Wakra February 2018
March 2019

2,800+

OXEA Employee clean-up 
campaign, School 
Visit, Environmental 
awareness sessions, 
distribution 
of chemistry 
construction kits

Germany: 
Oberhausen

February 2018      
December 2019

120

Muntajat Environmental 
awareness lectures, 
clean up campaigns

Morocco: 
Casablanca
Turkey: Istanbul

April 2018
July 2019

20

Equate School Visits, 
Environmental 
awareness sessions, 
Recycling program

Kuwait: Kuwait January, 
February, 
March 2019

-

SABIC Marathon, Cleanup 
campaign, 
Environmental 
awareness activities

Saudi Arabia: 
Riyadh
The Netherlands: 
Bergen op Zoom
UK: Durham, 
Teesside
Kenya:  Watamu
South Africa: 
Cape Town
Spain: Cartagena, 
Bahah, Abha, Taif

2019 5,384 
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Campaign period
February, 

March, April 

Activities: School 
roadshow, recycling 

competition, 
community outreach  

Total Participation: 
4,000              

Students 
participating

1600+

Total weight of 
plastic waste 

collected
600 KG  

Main school roadshow 
sponsor

Community event 
sponsor

Supporting Sponsors

2018/ 2019 Dubai partners: 

Recycling 
partner
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For the first time, in 2018, GPCA conducted School Roadshows throughout Dubai, focused 
on the educational aspect of the benefits reaped from plastics and the importance of 
recycling this material to help preserve our environment. Presentations from both GPCA 
and our partners were delivered, helping to reinforce our WFE message to the youth 
segment. Moreover, to reach out to the public, a community awareness event was held 
for one day in Mercato Mall, Dubai. 

This year, the Annual campaign entered its seventh edition and followed the same 
successful strategy adopted during the sixth edition. GPCA dedicated the months of March 
and April to conduct School visits and community outreach programs in Dubai. With the 
help of our partners, 2019, marked yet another successful edition of the campaign. 

 » Our Own Highschool, Al Warqa’a 
 » Gems Wellington Academy, 

Silicon Oasis 
 » Dubai International Academy 

GPCA
Country: Dubai, UAE 
Date: March - April

Dubai School participants in 2018 and 2019

 » Amled school 
 » Cambridge International 
 » Gems Metropole 
 » Emirates International School 
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The main school roadshow sponsor, SABIC, dedicated two out of four days to visit 
schools in Dubai, namely, Dubai International Academy and Amled school. Mohammed 
Al-Subayel, General Manager, SABIC, conducted a presentation on the importance of 
keeping our planet free of waste and ways that SABIC contributes to achieving this goal. 
Additionally, top representatives from LyondellBasell and Dow also joined our school 
visits adding great value and delivering engaging presentations to the young participants. 

To ensure we incorporated a fun learning experience, quizzes were conducted that 
challenged our young participants and ensured they were engaging and retaining the 
valuable knowledge that was communicated to them. Lastly, the school roadshow ended 
with a science show from our friends at Mad Science. In parallel to this, with the support 
of our recycling partner Bee’ah, the schools took part in a recycling competition, with an 
award presented to the school that collected the most plastic waste. 

The four schools that partook in the 7th WFE edition included a few of the GEMS 
chains, namely, Our Own Highschool and Gems Wellington Academy, as well as, Dubai 
International Academy and Amled School. For the second year in a row, Our Own 
Highschool, Al Warqaa’a exerted tremendous efforts and collected an outstanding 250 
KG of plastics waste, earning them the winning status of the recycling competition. 

In addition to the above activities, GPCA hosted a one-day community awareness event in 
a prominent mall, Dubai Festival City. With the support of our valued partner BASF, the 
campaign kicked off in the morning of March 28 with GPCA representatives conducting 
surveys to gain insight on the public’s perception on plastics, level of awareness on 
the benefits of plastics and importance of recycling them. The community event also 
included recycling arts and crafts activities that engaged both adolescents and adults. 
Once again, GPCA joined hands with Bee’ah, who provided a Reverse Vending Machine 
(RVM), and participants were encouraged to dispose their plastic waste for recycling and 
enter a raffle for a chance to win prizes. The campaign engaged a total of more than 2,000 
participants, another great achievement.  

10 | Waste Free Environment 2018-2019 



S.A. TALKE
Countries: KSA, UAE, Qatar, Oman
Date: March - April

In 2019, as part of the 7th WFE edition, the Talke group hosted their WFE campaigns in 
four different countries - Saudi Arabia, UAE, Oman and Qatar throughout the months of 
March and April. Activities ranged from clean-up campaigns to educational awareness 
sessions on the importance of recycling paper and the 3R’s. The campaign saw a total 
of 360 participants.

SADARA
Country: KSA, Jubail 
Date: 17 – 20 March 

Sadara held a Waste Free Environment campaign in Jubail, Saudi Arabia from 17 to 20 
March. During the following days, they conducted school roadshows in Jubail, namely, 
Hira Primary school and Al- Murjan Primary school. Activities included numerous 
competitions ranging from re-using materials to design useful everyday objects to 
researching about plastics and writing a report, awareness lectures on the 3R’s and field 
visits to Al Qaryan Company, Sadara Exhibition in RCJY Knowledge & Creative Center 
and DAZ com.  There was a total number of 200 participants took part in the campaign.  
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TASNEE
Country: KSA, Jubail 
Date: 27 March – 2 April

TASNEE hosted a weeklong campaign, in collaboration with the commissioner’s vision 
on dedicating an Environmental week that took place the first week of April. TASNEE 
representatives held a WFE campaign in Riyadh Primary school, activities ranged from 
environmental awareness lectures, videos on recycling materials, competitions and 
more. The campaign saw a total of 800 participants.

S-Chem 
Country: KSA, Jubail 
Date: 28 March 2019  

S-Chem hosted a WFE campaign on 28 March, which took place in Jubail beach town. 
Activities included both environmental awareness lectures and a beach clean-up. A total 
of 100 participants, comprised of S-chem representatives and their families, as well as, 
their supportive partners, Saudi Coast Guard and their recycling partner, RAVAGO, took 
part in the campaign and collected 400 KG of plastic waste which was recycled. 
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GPIC
Country: Bahrain, Manama 
Date: March - April

As part of the 7th WFE campaign, GPIC visited 30 schools around Bahrain throughout the 
months of March and April. Activities consisted of environmental awareness lectures 
to instil in the young generation a sense of environmentally friendly behaviour that 
minimizes pollution and protects the environment. Additionally, they conducted a deep-
sea cleaning activity.  A total of 1,795 participants took part in their campaign. 

Oman Oil Company and ORPIC Group
Country: Oman, Muscat  
Date: 24 – 26 February 2019  

The Oman Oil and Orpic group, hosted the 7th edition of WFE campaign that took place 
in Willayat Quriyat, Oman from 24 – 26 February. With an objective in mind, taskforces 
reached out to over 500 students and 400 individuals from the community. In total, the 
campaign saw 904 participants. A range of activities took place, including awareness 
sessions to promote proper recycling and waste management practices, emphasizing on 
the 3R’s. They also hosted a recycling workshop, which saw the involvement of nearly 40 
young women reinforcing the message of re-using items. In addition to this, they hosted 
a clean-up activity for the general public and schools in Oman and collected 2,000 KG of 
waste.  
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QAPCO
Country: Qatar, Al Wakra 
Date: 3 – 7 March 2019 

The co-operation and partnership of these four entities: QAPCO, Muntajat, Q-chem and 
QPPC hosted their 7th edition of the WFE campaign in Qatar from 3 – 7 March 2019, with 
one common goal – achieving a sustainable future. Various fun and educational activities 
took place, namely, recycling art gallery, re-use workshops and a STEM roadshow, 
which highlighted the importance of STEM education. The campaign also encompassed 
lecture-based activities and ambassador visits to more than 15 schools, universities and 
colleges to reinforce the message of Waste Free Environment and the significance of 
practicing the 3R’s. The campaign saw the support of 29 institutions and a total of more 
than 1,900 participants.   

Equate
Country: Kuwait, Kuwait 
Date: January – March 

With the support of Omniya Recycling, Ministry of Education, Ahmadi Governance, Ahmadi 
Co-op, Equate hosted a WFE campaign in Kuwait throughout the months of January 
and March. Activities were targeted at schools, residential homes and government 
entities, with a focus on implementing a recycling program and distributed collaterals 
that educated and raised awareness on the importance of plastic recycling and waste 
management. EQUATE reported an outstanding 6,436 KG plastic waste collected, 
resulting in 31 cubic meters of landfill saved. 
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Borouge
Country: UAE,India, Singapore, China, Indonesia
Date: February - September 2018, May 2019

Over 1,700 school students, employees and members from the Abu Dhabi community 
participated in the sixth edition of the campaign at Borouge to increase awareness on 
recycling and stopping irresponsible waste disposal. More than 340 enthusiastic school 
children in Ruwais came together to clean-up the Shuweihat Beach in Jebel Al Dhanna. 
Also, Borouge organised its first beach clean-up activity at East Coast Park in Singapore, 
that saw over 20 employees pulling their sleeves up to keep the coasts of Singapore clean 
from litter. More than 60 employees participated in similar events in India, Indonesia and 
China.

SABIC
Country: Saudi Arabia,The Netherlands, UK, Kenya, 
South Africa, Spain
Date: March - Aug 2019

Over 5, 384 participants have been part of the Waste Free Environment hosted by SABIC 
in 11 cities across 7 countries. The activities included plantation drive in the Kingdom 
of Saudi Arabia and The Netherlands, awareness lectures and edutaining activities for 
the younger generation. SABIC also ensured community engagement in river cleanup 
in Cape Town, South Africa and UK, Teesside. There was also a clean-up along the 
Kenyan Coast in Watamu area and Cartagena in Spain. Members from SABIC's team 
also facilitated a plastics debate at Emmanuel College, Durham. Lastly, SABIC also held 
two events “Environmental protection-themed fair” and “Parent-Children Waste Sorting 
Workshops” in Shanghai, China with the aim to promote waste reduction and deepen 
awareness and support for a circular economy from the public, also joining hands with 
government, media and volunteers, to put green and environmental concepts into the 
public consciousness.
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OXEA
Country: Germany
Date: February 2018 and December 2019

OXEA donated construction kits to the community school for the teaching of science, which 
contains extensive basic equipment for experiments with air and water. OXEA used this 
activity to inform about waste prevention.
 
Awakening enthusiasm for chemistry in a playful way - this will be easier for teachers at the 
school in the future with a chemistry construction kit. At least, that is what OXEA hopes the 
donation will do: "Especially at primary school age, children are very interested in scientific 
phenomena. We are therefore pleased that we have been able to expand the range of 
services offered by the school," says Dr. Ina Werxhausen, Sustainability Manager at OXEA, 
and adds: " It was a great opportunity to report also on our participation in the Waste Free 
Campaign and to show how waste avoidance can be achieved without great effort.”
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TESTIMONIALS

“Today was so much fun. I am proud to 
have collected the trash and make our 
beach beautiful again. We have to protect 
our earth by knowing the 4Rs (Reduction, 
re-use, recycle and recover).”

Samidi
The Sri Lankan School Stafford 
International, Qatar

“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, UAE 

“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

“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 Orpic, Oman

“Today, I want everyone to care about the 
environment. Stop throwing your garbage 
in the nature. Make Qatar beautiful.”

Ahmad Qayom
The Next Generation School, Qatar
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ABOUT WASTE FREE 
ENVIRONMENT
Waste Free Environment is an initiative 
that aims to promote recycling, focusing 
mainly on raising awareness and 
educating children, communities and 
individuals on responsible litter disposal. 
Most importantly, it focuses on the 3R’s: 
Reduce, reuse and recycle.

The campaign also promotes the benefits 
that can be reaped from recycling plastic 
products. Plastics are a key component in 
modern life and if disposed appropriately, 
can be given a second chance at providing 
for society. 

During the annual Waste Free 
Environment campaign, which has now 
opened its doors to become a year-round 
campaign, responsible and enthusiastic 
organizations, community members 
and educational bodies from across 
the world, join hands and engage in 
activities dedicated to protecting their 
environment.

For more information, please visit 
www.wastefreeenvironment.com

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



نبذة عن االتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات

جيبكا:

للبتروكيماويــات  الخليجــي  االتحــاد  إطــاق  تــم 
والكيماويــات )جيبــكا( فــي عــام 2006 كمنظمــة 
العربــي  الخليــج  منطقــة  فــي  للقطــاع  ممثلــة 
كمنصــة لتبــادل المعلومــات والتجــارب بيــن األعضاء 
والشــركاء مــن الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة. 
ويضــم اإلتحــاد اليــوم 250 شــركة مــن الشــركات 
ــات  ــات والصناع ــاج الكيماوي ــاع إنت ــي قط ــة ف العامل
المســاندة لهــا والتــي تســاهم مجتمعــًة بأكثــر 
مــن % 95 مــن اجمالــي إنتــاج الكيماويــات فــي دول 

الخليــج العربــي. 

ويتبنــى اإلتحــاد االهتمامــات المشــتركة للشــركات 
األقليميــة  المحافــل  فــي  االتحــاد  فــي  األعضــاء 
والدوليــة بمــا يســاهم فــي تعزيــز النمــو المســتدام 
حجــر  تشــكل  التــي  البتروكيماويــات  لصناعــة 
الزاويــة فــي اســتراتيجيات دول المجلــس لتنويــع 
علــى  اإلعتمــاد  وتقليــل  اإلقتصاديــة  القاعــدة 
ــة  ــاع صناع ــدُّ قط ــة. ويع ــرول المتذبذب ــدات البت عائ
البتروكيماويــات فــي الوقــت الحاضــر ثانــي أكبــر 
المنطقــة  مســتوى  علــى  الصناعيــة  القطاعــات 
بمنتجــات تصــل قيمتهــا ســنويًا إلــى 108 مليــار 
دوالر أمريكــي. ويحــرص االتحــاد علــى االرتقــاء بقطــاع 
الكيماويــات والبتروكيماويــات فــي المنطقــة مــن 
خــال إطــاق مبــادرات الريــادة الفكريــة والمســؤولية 
البّنــاء  التواصــل  جســور  تمــد  التــي  اإلجتماعيــة 
المحليــة،  والمجتمعــات  األعضــاء  الشــركات  بيــن 
ــي  ــة ف ــة الخليجي ــف الصناع ــراز مواق ــى إب ــاوًة عل ع
الصناعــة،  بشــؤون  المعنّيــة  الدولّيــة  المحافــل 
وبالتالــي تحقيــق مســاهمة ملموســة فــي رســم 
علــى  البتروكيماويــات  صناعــة  مســتقبل  مامــح 
الخليجــي  االتحــاد  ويلتــزم  العالمــي.  الصعيــد 
منصــة  بتوفيــر  والكيماويــات  للبتروكيماويــات 
ــة،  ــي المنطق ــاع ف ــن بالقط ــع المعنيي ــة لجمي مثالي
ولتحقيــق هــذه الغايــة، قــام بتأســيس ســتة لجــان 
ــز فــي عملهــا علــى القطاعــات الفرعيــة  ــة ترّك فاعل
للصناعــة مثــل الباســتيك، واألســمدة وأخــرى ترّكــز 
علــى القطاعــات المســاندة مثــل: ساســل اإلمــداد، 
والرعايــة  واالبتــكار،  البحــث  الدوليــة،  والتجــارة 
المســؤولة. وينّظــم االتحــاد ســنويا ســتة مؤتمــرات 
علــى المســتوى االقليمــي. ويقــوم بإصــدار العديــد 
مــن التقاريــر والدراســات المتخصصــة فضــًا عــن 

النشــرات اإلخباريــة الدوريــة.

الموقــع  زيــارة  يرجــى  المعلومــات،  مــن  للمزيــد 
 gpca.org.ae:اإللكترونــي

لمحة عن حملة بيئة بال نفايات 
للترويــج  تهــدف  حملــة  هــي  نفايــات  بــا  بيئــة 
لســلوكيات إعــادة التدويــر، وتركــز بشــكل رئيســي 
علــى توعيــة وتثقيــف األطفــال، المجتمعــات واألفــراد 
حــول التخلــص المســؤول مــن النفايــات. واألهــم، 
إعــادة  االســتهاك،  ترشــيد  علــى  تركــز  أنهــا 

التدويــر.  واعــادة  االســتخدام 

لانعكاســات  الترويــج  علــى  الحملــة  تعمــل  كمــا 
اإليجابيــة لعمليــات إعــادة تدويــر الباســتيك. يعتبــر 
الباســتيك مــادة مهمــة فــي الحيــاة اليوميــة وعنــد 
يمكنهــا  المناســبة،  بالطــرق  منهــا  التخلــص 

التحــول إلــى مــوارد مفيــدة للمجتمــع. 

الجهــات  المؤسســات،  مــن  العديــد  تســاهم 
التعليميــة، وأعضــاء المجتمــع مــن حــول العالــم 
ــنة،  ــدار الس ــى م ــاطات، عل ــات ونش ــم فعالي لتنظي

البيئــة.  بأهميــة حمايــة  الوعــي  نشــر  بهــدف 

الوقــع  زيــارة  يرجــى  المعلومــات  مــن  للمزيــد 
 : نــي و لكتر إل ا

www.wastefreeenvironment.com



أراء المشاركين

ــة الشــراكة المجتمعيــة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص بأفضــل صــورة ممكنــة. عــم جــو مــن  "تجســد الحمل
التفاعــل اإليجابــي وحــب العطــاء بيــن النــاس فــي المجتمــع مــا يســاعد فــي غــرس روح المبــادرة والتأثيــر اإليجابــي 

للعمــل التطوعــي."

موسى العابري
مدير بلدية السويق

"أثــارت المبــادرة اهتمامــي وســعدت بكونــي جــزء مــن 
التغيرااليجابــي، علــى الرغــم مــن اختالفاتنــا، عملنــا 
معــً كيــد واحــدة لجعــل المجتمــع نظيــف مــن خــالل 
لتشــجيع  ســليمة  بطريقــة  النفايــات  وفصــل  جمــع 

إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام."

مازون الحوسني
متدرب في أوربيك

بالبيئــة  االهتمــام  الجميــع  علــى  أتمنــى  "اليــوم، 
الطبيعــة  فــي  القمامــة  رمــي  عــن  والتوقــف 
قطــر."  جمــال  علــى  الحفــاظ  فــي  والمســاهمة 

حمد قايوم
قطر مدرسة الجيل القادم

"اســتمتعنا اليــوم كثيــرا. أشــعر بالفخــر بمســاهمتي 
النفايــات ليعــود شــاطئنا جميــاًل. علينــا  فــي جمــع 
حمايــة كوكبنــا مــن خــالل ترشــيد االســتهالك، إعــادة 

االســتخدام، وإعــادة التدويــر."

ساميدي
قطر المدرسة السريالنكية ستافورد الدولية

نعتمــد  أن  نســتطيع  رائعــة.   الحملــة  "كانــت 
لعائالتهــم  الرســالة  هــذه  إليصــال  األطفــال  علــى 
وأصدقائهــم. ويســعدنا فــي بلديــة دبــي أن نشــارك 
ــات وأن نكــون جــزء منهــا." ــال نفاي ــة ب ــة بيئ فــي حمل

إيلينا باي باي
بلدية دبي
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OXEA

البلد: ألمانيا 

التاريخ: فبراير  2018، ديسمبر  2019

تبرعــت OXEA لمدرســة المجمــع لتدريــس العلــوم بمجموعــة واســعة مــن المــواد األساســية 
التــي تســتخدم فــي التجــارب العلميــة مــع الهــواء والمــاء وذلــك بهــدف الحــد مــن النفايــات 

الناتجــة عــن هــذه التجــارب.

وتطمــح OXEA مــن خــالل هــذا التبــرع، إلــى توفيــر مفهــوم خــاص لمــادة الكيميــاء يقــوم 
علــى إعطائهــا بطريقــة أكثــر مرحــً بمــا يســهل المهمــة علــى المعمليــن مــن خــالل اســتخدام 
هــذه المــواد فــي المســتقبل. و قالــت الدكتــورة إينــا وركســهاوزن: " يولــي األطفــال، فــي ســن 
المدرســة االبتدائيــة، اهتمامــً كبيــرًا للظواهــر العلميــة. لذلــك يســعدنا أننــا تمكنــا مــن توســيع 
نطــاق الخدمــات التــي تقدمهــا المدرســة" وأضافــت: "لقــد كان هــذا النشــاط فرصــة هامــة 
لإلعــالن عــن مشــاركتنا فــي حملــة بيئــة خاليــة مــن النفايــات وإظهــار كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك 

مــن دون الحاجــة إلــى بــذل جهــود كبيــرة". 



بروج 

الدولة: اإلمارات، الهند، الصين، اندونيسيا 

التاريخ/ فبراير – سبتمبر 2018، مايو 2019 

بــروج  1,700 تلميــذ وموظــف وعضــو فــي مجتمــع أبوظبــي فــي حملــة  شــارك أكثــر مــن 
السادســة لتعزيــز الوعــي بأهميــة إعــادة التدويــر والحــد مــن التخلــص غيــر المســؤول مــن 
النفايــات. وشــارك 240 تلميــذ فــي تنظيــف شــاطئ الســويحات فــي جبــل الظنــة.  كمــا قامــت 
بــروج بتنظيــم حملــة لتنظيــف الشــاطئ الشــرقي فــي ســنغافورة. وشــارك أكثــر مــن 60 

موظــف فــي نشــاطات مماثلــة فــي كل مــن الهنــد، اندونيســيا والصيــن. 

سابك 

الدول: السعودية، هولندا، المملكة المتحدة، كينيا، جنوب أفريقيا

التاريخ: مارس – أغسطس 2019 

 شــارك أكثــر مــن 5,384 شــخص فــي حملــة بيئــة بــال نفايــات التــي نظمتهــا ســابك فــي 11 
مدينــة مدينــة فــي 7 دول. شــملت النشــاطات حمــالت توعيــة ونشــاطات تثقيفيــة للجيــل 
الناشــئ. كمــا عملــت ســابك علــى اشــراك المجتمــع مــن خــالل حملــة تنظيــف النهــر فــي كايــب 
تــاون، أفريقيــا الجنوبيــة والمملكــة المتحــدة، تيســايد. كمــا عملــت علــى تنظيــف الســاحل 
الكينــي فــي واتامــو فــي كارتجينــا فــي اســبانيا. كمــا و نظــم فريــق ســابك جلســة حــوار حــول 
البالســتيك فــي جامعــة ايمانويــل، دورهــام. كذلــك نظمــت ســابك حملتيــن لحمايــة البيئــة 
وفــرز النفايــات فــي شــنغهاي، الصيــن بهــدف تعزيــز الوعــي بالحــد مــن النفايــات ودعــم الترويــج 

ــري.  لالقتصــاد الدائ
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قابكو

قطر، الوكرة 
3-7 مارس 2019 

تعاونــت قابكــو، منتجــات، كيوكيــم، وقطــر للمنتجــات البالســتيكية لتنظيــم حملــة بيئــة بــال 
نفايــات والتــي تضمنــت العديــد مــن الفعاليــات المرحــة فــي المــدارس والجامعــات التــي وصــل 

عددهــا إلــى 29 مؤسســة تعليميــة، وبلــغ عــدد المشــاركين 1,900 مشــارك. 

ايكويت

الكويت، الكويت 
يناير – مارس 

األحمــدي،  تعاونيــة  للحوكمــة،  األحمــدي  التعليــم،  وزارة  التدويــر،  إلعــادة  أمنيــة  مــن  بدعــم 
ــة  ــات المدرســية، المجتمعي ــم تنظيــم الفعالي ــات. ت ــال نفاي ــة ب ــة بيئ ــت حمل اســتضافت ايكوي

والحكوميــة للترويــج لبرنامــج إعــادة التدويــر.
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جيبك 

البحرين، المنامة
مارس – أبريل

ــارات  ــات، نظمــت جيبــك زي ــال نفاي ــة ب ــادرة بيئ ــدورة الســابعة مــن مب ضمــن مشــاركتها فــي ال
مدرســية شــملت 30 مدرســة فــي البحريــن. تضمنــت النشــاطات محاضــرات توعويــة، وحملــة 

ــادرة 1,795 شــخصً. لتنظيــف البحــر. شــارك فــي المب

شركة النفط العمانية ومجموعة أوربك

عمان، مسقط 
24 – 26 فبراير 2019

األحمــدي،  تعاونيــة  للحوكمــة،  األحمــدي  التعليــم،  وزارة  التدويــر،  إلعــادة  أمنيــة  مــن  بدعــم 
ــة  ــات المدرســية، المجتمعي ــم تنظيــم الفعالي ــات. ت ــال نفاي ــة ب ــة بيئ ــت حمل اســتضافت ايكوي

والحكوميــة للترويــج لبرنامــج إعــادة التدويــر.
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التصنيع

السعودية، جبيل
27 مارس – 2 ابريل

قامــت شــركة التصنيــع الوطنيــة فــي األســبوع األول مــن شــهر أبريــل بحملــة بيئــة بــال نفايــات 
بمناســة االســبوع البيئــي فــي مدرســة الريــاض اإلبتدائيــة بمدينــة الجبيــل الصناعيــة، وقــد 
تراوحــت األنشــطة مــا بيــن محاضــرات عــن التوعيــة البيئيــة ، مقاطــع فيديــو توعويــة عــن إعــادة 
التدويــر و إقامــة مســابقات متنوعــة. شــهدت الحملــة حضــور ومشــاركة مايزيــد عــن 800 

مشــترك.

اس-كيم

السعودية، جبيل
28 مارس 2019 

نظمــت اس – كيــم العديــد مــن األنشــطة فــي إطــار مشــاركتها ضمــن الحملــة، وقــد شــملت 
محاضــرات توعويــة وحملــة تنظيــف الشــاطئ. وشــارك فــي الحملــة 100 موظــف مــن موظفــي 
اس – كيــم وعائالتهــم، باإلضافــة إلــى شــركائهم مــن خفــر الســواحل الســعودي، وشــركاء 

إعــادة التدويــر رافاجــو.



س.أ.تالكي 

السعودية، اإلمارات، قطر، عمان 
مارس – ابريل 

شــاركت س.أ.تالكــي فــي الــدورة الســابعة مــن مبــادرة بيئــة بــال نفايــات، فــي العــام 2019. 
ــة حــول أهميــة  وتراوحــت النشــاطات مــن حمــالت النظافــة إلــى الجلســات التثقيفيــة التوعوي

عمليــات إعــادة تدويــر األوراق. وبلــغ عــدد المشــاركين فــي الحملــة 360 شــخصً. 

صدارة 

السعودية، جبيل
17 – 20 مارس 

مــن  العديــد  النشــاطات  وشــملت  جبيــل.  فــي  مدرســية  زيــارات  صــدارة  مبــادرة  شــملت 
المســابقات التــي  تعنــى بإعــادة التدويــر، باإلضافــة إلــى المحاضــرات والرحــالت المدرســية إلــى 
ــات، ومعــرض صــدارة فــي مركــز المعرفــة واإلبــداع فــي مدينــة جبيــل الصناعيــة.  شــركة القري

بلــغ عــدد المشــاركين فــي الحملــة 200 شــخصً.
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المدرســية. وانتهــت جولتنــا علــى المــدارس بعــرض علمــي قدمتــه مــاد ســاينس. بالتــوازي مــع 
هــذه المبــادرة، ســاهم رعــاة إعــادة التدويــر مــن بيئــة فــي مســابقات إعــادة التدويــر، وتقديــم 
الجوائــز للمــدارس التــي جمعــت أكبــر عــدد مــن المهمــالت البالســتيكية. شــملت زيارتنــا أربعــة 
مــدارس هــي مدرســتنا الثانويــة، أكاديميــة جيمــس ويلينغتــون، أكاديميــة دبــي الدوليــة، 

ومدرســة أمليــد.

باإلضافــة إلــى ذلــك، حملنــا مبادرتنــا اإلجتماعيــة إلــى مركاتــو مــول ودبــي فيســتيفال ســيتي 
البالســتيكية  المهمــالت  جمــع  فــي  أخــرى  مــرة  بيئــة  باســف. كذلــك ســاهمت  مــن  بدعــم 

والســحوبات. شــارك فــي هــذه الحملــة مــا يزيــد عــن 2,000 مشــارك. 



لمدارس المشاركة من دبي  2018 - 2019 

االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات 
والكيماويات )جيبكا(

اإلمارات، دبي
مارس – أبريل

مدرستنا الثانوية- الورقاء	 
أكاديمية جيمس ويلينغتون، واحة 	 

السيليكون
أكاديمية دبي الدولية	 

للمــرة األولــى، فــي العــام 2018، قــام االتحــاد الخليجــي للبتروكيماويــات والكيماويــات بزيــارات 
مدرســية فــي دبــي، بهــدف نشــر الوعــي بيــن التالميــذ حــول فوائــد البالســتيك وأهميــة عمليــة 
إعــادة التدويــر للحفــاظ علــى البيئــة. وشــارك الراعــي الرئيســي لمبــادرة الزيــارات المدرســية 
ســابك عبــر زيــارة أكاديميــة دبــي الدوليــة ومدرســة أمليــد. وقــدم محمــد الســبيل، المديــر 
النفايــات  مــن  خاليــً  األرض  علــى كوكــب  الحفــاظ  أهميــة  حــول  عــرض  فــي ســابك،  العــام 
ومســاهمة ســابك فــي تحقيــق هــذا الهــدف. كمــا اصطحبنــا ليونديــل بازيــل وداو فــي زياراتنــا 

أمليد	 
جيمس كامبريدح انترناشونال	 
جيمس متروبول	 
اإلمارات الدولية	 
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رعاة المبادرات 
المجتمعية

شركاء إعادة 
التدوير

مجموع وزن مهمات 
الباستيك التي تم 

جمعها 
600 كغ 

النشاطات:
زيارات مدرسية

مسابقات في إعادة التدوير
مبادرات مجتمعية

مجموع المشاركات: 4,000 

عدد الطلبة 
المشاركين
+1600 

زمن الحملة 
فبراير، مارس، 

ابريل 

الزيارات المدرسية رعاة داعمون

شركاء 2018\2019 في دبي



نشاطات بيئية جيبك 
توعوية، حمالت 

نظافة، زيارات 
مدرسية، حملة 

تنظيف البحر

فبراير 2018البحرين: المنامة

مارس، أبريل 
2019

2,095

حمالت توعية أوربك
مجتمعية، 
محاضرات 

ونشاطات بيئية 
توعوية، حمالت 

نظافة، زيارات 
مدرسية، نشاطات 

إعادة تدوير 
ومسابقات

عمان: صحار، 
السويق، مسقط

فبراير، مارس 
2018

فبراير 2019

2,191

قابكو\منتجات\
كيوكيم\قطر 

للمنتجات 
البالستيكية

حمالت توعية 
مجتمعية، 
محاضرات 

ونشاطات بيئية 
توعوية، حمالت 

نظافة، زيارات 
مدرسية، نشاطات 

إعادة تدوير

فبراير 2018قطر: الوكرة

مارس 2019

2,800+

OXEA حملة نظافة
للموظفين، زيارات 
مدرسية، جلسات 

توعية بيئية، 
توزيع مواد البناء 

الكيميائي

ألمانيا: 
أوبرهاوسن

فبراير 2018، 
ديسمبر 2018

120

محاضرات توعوية منتجات
بيئية، حمالت 

نظافة

المغرب: الدار 
البيضاء

تركيا: اسطنبول

أبريل 2018

يوليو 2019

20

زيارات مدرسية، ايكويت
جلسات توعية 

بيئية، برنامج إلعادة 
التدوير

يناير، فبراير، الكويت: الكويت
مارس 2019

سباق للجري، حملة سابك
نظافة، نشاطات 

بيئية توعوية"

اسبانيا: كارتاجينا, 
الباحة، أبها، 

الطائف

السعودية: 
الرياض, محاضرات 

توعوية، حمالت 
تشجير، جلسات 
حوار، ورش عمل

20195,384
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عدد تاريخ الحملة الحالة الدولة النشاطات الشريك اإلقليمي 
المشاركين 

حمالت نظافة، بروج 
مسيرات، نشاطات 
توعوية ، نشاطات 

ترفيهية وتعليمية 

اإلمارات: أبوظبي، 
الرويس 

الهند: مومباي 

سنغافورة: 
سنغافورة

الصين: شنغهاي

اندونيسيا: جكرتا

فبراير، ابريل، 
سبتمبر 2018 

مايو 2019

1,778

 نشاطات بيئية س.أ.تالكي
توعوية، زيارات 

مدرسية

السعودية: رابغ، 
جدة، جبيل

اإلمارات: دبي 

قطر: مسيعيد، 
الوكرة 

عمان: صحار                            

فبراير، ابريل 
2018

مارس، ابريل 
2019

610

الصحراء 
للبتروكيماويات 

 نشاطات بيئية 
توعوية، زيارات 

مدرسية   

800فبراير السعودية: جبيل

 نشاطات بيئية صدارة
توعوية، زيارات 

مدرسية ، 
مسابقات

فبراير 2018السعودية: جبيل

مارس 2019

807

 نشاطات بيئية تصنيع
توعوية، زيارات 

مدرسية ، 
مسابقات

فبراير 2018السعودية: جبيل

مارس، أبريل  
2019

1,400

الشركة الوطنية 
للصناعات 

البتروكيماوية 

حمالت توعية 
مجتمعية، 
محاضرات 

ونشاطات بيئية 
توعوية، حمالت 

نظافة، زيارات 
مدرسية، نشاطات 

إعادة تدوير

فبراير 2018السعودية: جدة

يناير - أبريل 
2019

900+

نشاطات بيئية اس- كيم
توعوية، حمالت 

نظافة

فبراير 2018السعودية: جبيل

مارس 2019

180

الجدول التالي، يمثل نظرة عامة على الدعم المحلي الذي تلقيناه من األعضاء المساهمين 
في الحملة كما يشير  إلى تقدم حمالتهم، مكانها، وعدد المشاركين والنشاطات التي تم 

تنفيذها في العام 2018 و2019. 
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ا�مارات

ألمانيا

تركيا

الصين

الهند

سنغافورة

اندونيسيا

عمان

كينيا

جنوب افريقيا

الكويت

قطر

السعودية

المغرب

البحرين

اسبانيا

المملكة المتحدة

اسبانيا

التقدم

دبي، أبوظبي، الرويساإلمارات

جبيل، ينبع، جدة، رابغ، الرياض السعودية

المنامةالبحرين

الوكرة قطر

والية قريات، صحارعمان

الكويتالكويت

مومبايالهند

الدار البيضاءالمغرب

سنغافورةسنغافورة

المدن المشاركة في سنة 2018\2019: 

شنغهاي الصين

جاكرتا اندونيسيا

أوبرهاوسنألمانيا

اسطنبولتركيا

كارتاجينا، الباحة، أبها، الطائفاسبانيا

بيرجين اوب زومهولندا

درهان، تيسايدالمملكة المتحدة

واتاموكينيا

كايب تاونجنوب افريقيا

ــات نجاحــً ضخمــً  ــال نفاي ــادرة بيئــة ب حققــت مب
حيــث   2013 العــام  فــي  انطالقهــا  منــذ 
ــكا الشــمالية،  ــا، آســيا، أمري انتشــرت فــي أوروب
ذلــك  ويــدل  أفريقيــا.   فــي  ومؤخــرًا  أســتراليً 
علــى البصمــة العالميــة التــي أحدثتهــا الحملــة، 
وخصوصــً مــع انتشــارها المســتمر ضمــن هــذه 

القــارات، وامتدادهــا فــي دولهــا ومدنهــا. 

فــي ظــل هــذا اإلنجــاز يســعدنا أن نعلــن عــن 
و2019:   2018 العــام  نتائــج 

فــي الســنتين األخيرتيــن، اســتضافت 18 دولــة 
ــات، واجتذبــت  ــال نفاي و29 مدينــة حملــة بيئــة ب
التعليميــة،  الزيــارات  فــي  مشــاركة   23,000
التوعويــة،  المســيرات  المجتمعيــة،  الفعاليــات 
الحمــالت  والمكتبيــة،  المدرســية  النشــاطات 

الترويجيــة.  والمســابقات  التنظيفيــة 
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رسالة من األمين العام  

بــال  بيئــة  مبــادرة 
إحــدى  هــي  نفايــات 
لجنــة  مبــادرات 
التابعــة  البالســتيك 
الخليجــي  لالتحــاد 
ت  يــا و كيما و للبتر
والتــي  والكيماويــات، 
نشــر  إلــى  تهــدف 
إعــادة  عمليــات  وفوائــد  أهميــة  حــول  الوعــي 
التعامــل المســؤول  التدويــر وتعميــم ثقافــة 
مــع المخلفــات فــي المجتمــع. كمــا تعمــل هــذه 
المبــادرة علــى تغييــر النظــرة الســائدة اتجــاه 
البالســتيك مــن خــالل تســليط الضــوء علــى 
اليوميــة  الحيــاة  فــي  المفيــدة  اســتخداماته 
التدويــر.  إعــادة  لعمليــات  المضافــة  والقيمــة 

انطلقــت مبــادرة بيئــة بــال نفايــات فــي العــام 
2018 بهــدف التأثيــر فــي الــرأي العــام ومــؤازرة 
خــالل  مــن  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الشــركات 
عبــر  الشــباب،  وتحديــدًا  المجتمــع،  تثقيــف 
المجتمعيــة  والنشــطات  المدرســية  الزيــارات 
الراميــة إلــى تشــجيع، األطفــال، األفــراد والجهات 

الفــرق فــي بيئتهــم.  التربويــة إلحــداث 

وبعــد النجــاح الملمــوس الــذي حققتــه المبــادرة 
الخليجــي  االتحــاد  قــام  األول،  عامهــا  فــي 
بتكرارهــا  والكيماويــات  للبتروكيماويــات 
للســنة الثانيــة علــى التوالــي فــي العــام 2019 
التعليميــة  النشــاطات  علــى  التركيــز  مــع 
بأســلوب متقــدم، حيــث يشــارك الطفــل فــي 

التعليــم.  عمليــة 

للبتروكيماويــات  الخليجــي  االتحــاد  يفتخــر 
ــات بالمســاهمة التــي يقدمهــا فــي  والكيماوي
ضمــان مســتقبل مشــرق. فعلــى الرغــم مــن 
التأثيــر اإليجابــي الواســع للتقــدم التكنولوجــي 
وتحديــدًا فــي مجــال نشــر المعلومــات، غيــر أنــه 

المعلومــات  انتشــار  أمــام  واســعً  البــاب  فتــح 
الخاطئــة. ومــن واجبنــا، كخــط دفــاع أمامــي عــن 
العمــل  والكيماويــات  البتروكيماويــات  قطــاع 
علــى تصحيــح النظــرة الســائدة فــي المجتمــع، 
فوائــد  حــول  الصحيحــة  الرســالة  وإيصــال 
لتحقيــق  اســتخدامه  وأســاليب  البالســتيك 
ــً  مســتقبل أفضــل للجميــع. وقــد شــهدنا ثبات
فــي النمــو الســنوي لتأثيــر حملــة بيئــة بــال مــن 
توجيــه  عــن  فعوضــً  المجتمــع.  فــي  النفايــات 
تعتبــر  التــي  البالســتيكية  للمنتجــات  اللــوم 
ــات الرئيســية للحيــاة المعاصــرة،  إحــدى المكون
التركيــز  توجيــه  فــي  االتحــاد  مبــادرات  نجحــت 
نحــو تغيــر الســلوك المجتمعــي نحــو خفــض 
االســتهالك واعــادة اســتخدام وتدويــر مــا أمكن. 

ســيتطلب  المجتمــع  فــي  التغيــر  إحــداث 
ــات، ولكــن األهــم  ــد مــن التحدي مواجهــة العدي
معــً  والعمــل  الجهــود  توحيــد  يتطلــب  أنــه 
والمعتقــدات  الســلوكيات  علــى  التأثيــر  فــي 
المبــادرات  دعــم  خــالل  ومــن  الســائدة. 
النفايــات،  مــن  بــال  بيئــة  مثــل  المجتمعيــة، 
ســنتمكن معــً مــن تخطــي العقبــات وتحقيــق 
رؤيتنــا الهادفــة لتقديــم مســتقبل مســتدام 
ألطفالنــا. أود أن أســتغل هــذه الفرصــة لألعــراب 
الكبيــر  للدعــم  الدائــم  تقديرنــا وامتنانــا  عــن 
الســنوات،  عبــر  شــركائنا  مــن  نتلقــاه  الــذي 
انجــازات  فــي  مباشــر  بشــكل  ســاهم  والــذي 
هــذه الحملــة. وعبــر هــذا التقريــر نــود أن نســلط 
التــي  والنشــاطات  جهودهــم  علــى  الضــوء 
قمنــا بهــا خــالل العاميــن 2018 و2019 فــي 

والعالــم. المنطقــة 

الدكتور عبدالوهاب السعدون 





www.wastefreeenvironment.com#WFECampaignwaste free environment

بالستيك زجاج ورق
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