املكتب الدويل إلعادة التدوير
هو اإلتحاد الدويل الوحيد إلعادة التدوير
تأسس يف عام 1948
ممثَل يف  70دولة
يضم حوايل  900عضو دويل ،من بينهم:
  42إتحادا وطنيا إلعادة التدوير حوايل  850رشكة فرديةيشتمل عىل هيكل منتجات متنوع:
  4أقسام للمنتجات :املعادن الحديدية واملواد غري الحديدية والورق واملنسوجات  3لجان للفوالذ املقاوم للصدأ والسبائك الخاصة ،والبالستيك واإلطاراتيعقد مؤمترين إلعادة التدوير كل عام
موقع إلكرتوين تفاعيل يضم دليال للعضوية اإللكرتونية
يتيح خدمة معلومات دورية لإلطالع عىل املنتجات العاملية ،باإلضافة إىل خدمات الرسائل اإلخبارية
وعناوين األخبار الرئيسية عربالربيد اإلليكرتوين.
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 24شارع فرانكلني روزفيلت
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الهاتف:
الفاكس+32 2 627 57 73 :
+32 2 627 57 70

الربيد اإللكرتوينbir@bir.org :
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:نبذة عن مكتب إعادة التدوير الدويل
بوابتك إىل مجال أعامل إعادة التدوير الدويل !

التمثيل الدويل
يتبع مكتب إعادة التدوير الدويل) (BIRحوايل  900رشكة وإتحاد وطني من أكرث من70دولة
منتدى دوليًا للتبادل التجاري وج ِ
ِهات األعامل.
يشكلون م ًعا
ً
حيث يعرضون خرباتهم عىل القطاعات الصناعية والجامعات السياسية األخرى بهدف تعزيز مجال إعادة التدوير.

 BIRبوابتك إىل مجال أعامل إعادة التدوير الدويل!

تأسس مكتب إعادة التدوير الدويل يف عام  ، 1948وهو عبارة عن إتحاد تجاري دويل ميثل صناعة إعادة
التدوير عامليًا ،والسيام تلك املتصلة باملعادن الحديدية وغري
الحديدية والورق واملنسوجات والبالستيك واملطاط وإطارات السيارات.


فرص العمل
بإعتباره منظمة تجارية؛ يقدم مكتب إعادة التدوير الدويل ألعضائه فرصة املشاركة يف األعامل والتعرف عىل آخر املستجدات يف السوق بهدف
اإلطالع عىل أحدث تقنيات إعادة التدوير املتاحة فضالً عن الترشيعات الدولية يف هذا الصدد .وينظم املكتب مؤمت ًرا حول إعادة التدوير الدويل
مرتني كل العام ،حيث يُعقد كل مرة يف ٍ
بلد أو جز ٍء مختلف من العامل ،ويحرض تلك املؤمترات ما بني  800إىل  1200وفد تابع ألكرث من  70دولة من
الدول األعضاء باملكتب.

خدمات املعلومات
يحرص املكتب عىل إبالغ أعضائه بكافة التوجهات يف قطاع إعادة التدوير سوا ًء القانونية أو التجارية أو التقنية ،كام يحافظ عىل
عالقات وثيقة مع أهم الهيئات متعددة القوميات مثل اإلتحاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية) (OECDوغرفة
التجارة الدولية) (ICCومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ) (UNCTADوبرنامج األمم املتحدة للبيئة) (UNEPومجلس
التعاون الجمريك ،واللجنة األوروبية للتوحيد القيايس ) ، (CENعالوة عىل .أنه يساهم يف زيادة درجة الوعي لدى عامة الناس
باملساهامت اإلقتصادية والبيئية ألعضائه.

اإلجراءات الترشيعية
تأسس املكتب يف عام  1948عشية تأسيس إتحاد دول البينلوكس (بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ) ،وقد حمل املكتب عىل عاتقه مهمة
ضامن عدم تغيري أي لوائح (فيام يتعلق بالرسوم والحصص النسبية ....إلخ ) عىل نحو يعوق التجارة الدولية يف مجال املواد الخام
.الثانوية .ومع مرور السنوات ،قام املكتب بتوسيع نطاق أعامله نتيجة للترشيع البيئي.
وترتكز أهداف املكتب الرئيسية عىل دعم إعادة تدويراملواد وإمكانية إعادة التدوير يف حد ذاتها ،الذي من شأنه الحفاظ عىل املوارد
الطبيعية وحامية البيئة وتسهيل التجارة الحرة ملنتجات إعادة التدوير عىل نحو يحافظ عىل البيئة .تجدر اإلشارة إىل أنه قد شهدت
.السنوات األخرية تطو ًرا كب ًريا يف أداء املكتب فيام يتعلق بتقديم املعلومات إىل صانعي القرار وتشكيل وجهات نظرهم.
ونتيجة لذلك ،أصبحت الترشيعات املتعلقة بإدارة النفايات يف الوقت الحارض متيز بني النفايات املطلوب إعادة تدويرها وتلك
املطلوب التخلص منها؛ إال أن تلك الترشيعات ال تضع تعريفًا واض ًحا «للمواد الثانوية» وهي املواد التي يتم تدويرها من خالل قطاع
إعادة التدوير وييل ذلك معالجتها وفقًا ملواصفات صارمة بغرض تحويلها إىل منتجات جديدة ،مام ينتج عنه تعريض التدفق الحر
.للمواد الثانوية بني الدول للخطر .



مهام مكتب إعادة التدوير الدويل
•
•
•
•
•
•

تعزيز التجارة الحرة من املواد الخام الثانوية و تشجيع زيادة إستخدام املواد املعاد تدويرها يف
جميع أنحاء العامل؛ وبالتايل اإلسهام يف حامية البيئة.
تنمية الوعي العام باملساهامت اإلقتصادية والبيئية ألعضاء املكتب باإلشرتاك مع األمم املتحدة ومنظمة التعاون
والتنمية اإلقتصادية واإلتحاد األوريب وغريها من الهيئات القومية ومتعددة القوميات.
توفري شبكة من رشكاء العمل ألعضاءه يف كافة أنحاء العامل.
إنشاء منتدى متميز لتبادل املعلومات التجارية والتقنية واإلقتصادية والبيئية املتعلقة بإعادة التدوير.
تقديم الخربات اإلحرتافية وخدمات التحكيم وغريها من الخدمات املتعددة ملجال التجارة الدولية.
تجميع ثروة من املعلومات فائقة األهمية عىل املوقع اإللكرتوين www.bir.org.

أعضاء مكتب إعادة التدوير الدويل
•
•
•
•
•

اإلتحادات الوطنية إلعادة التدوير يف جميع الدول الصناعية الكربى.
كبار املعالجني والتجار العاملني يف مجال إعادة تدويراملواد الخام الثانوية يف كافة أنحاء العامل.
مستهلكو املواد الخام الثانوية.
الرشكات التي تقدم آليات معالجة وخدمات إضافية لصناعة إعادة التدوير.
الرشكات التجارية األخرى والرشاكات واإلتحادات أو الهيئات العامة التي تهتم مبجال إعادة التدوير الدويل.

دواعي إنضامم الرشكات إىل مكتب إعادة التدوير الدويل
•
•
•
•
•
•
•
•

التعرف عىل فرص عمل وأسواق جديدة يف إطار املؤمترات الدولية التي يعقدها املكتب مرتني
سنويًا ،وكذلك من خالل قاعدة البيانات الحرصية املخصصة ألعضاء املكتب.
تحسني الخربة و املعرفة التقنية.
زيادة الوعي باللوائح التجارية الدولية التي تؤثر عىل مجال عمل الرشكة.
تكوين نظرة عامة عىل وضع األسواق العاملية.
تحسني صورة الصناعة.
الحصول عىل مساعدة خاصة واستشارات مصممة خصيصاً بحيث تالءم الرشكة من أمانة املكتب متعددة اللغات يف بروسيل.
التفاعل مع أهم الهيئات متعددة القوميات (األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية واإلتحاد األوريب) و مساعدتهم عىل
إتخاذ القرارات الترشيعية املناسبة
اإلنضامم إىل إتحاد تجاري دويل والتأثري املبارش عىل عملية صنع القرار.

