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وزارة البيئة والطاقات المتجددة
الجمهورية الجزائــرية الديـــمقراطية الشعبيــة

الحد من التبذير الغذائي خالل شهر رمضان الكريم 2019
في كل شهر من رمضان، يزداد شراء المواد الغذائية بشكل معتبر، دون استهالكها، وغالًبا ما ينتهي بها األمر في حاوية القمامة، وهذا يخلف 

مترتبات سلبية في الجانب البيئي، االقتصادي و االجتماعي. 
يبلغ التبذير الغذائي ذروته خالل الشهر الفضيل حيث يتضاعف إنتاج  كمية النفايات  خالل هذا الشهر بنسبة ٪8 … لقراءة المزيد

التبذير الغذائي من الجانب :  
البيئي

يتسبب التبذير الغذائي في 
انبعاث غازات االحتباس الحراري 

كما تساهم في تضحم مراكز 
الردم التقنيCET. هذه الظاهرة 

تؤدي … لقراءة المزيد 

مسابقة "إفطار بدون تبذير غذائي" 
أطلقت  الوكالة الوطنية للنفايات  يوم 28 

أفريل مسابقة خاصة  بشهر رمضان 
المبارك تحت شعار "إفطار بدون تبذير"، 

موجهة إلى المجتمع المدني و  الجمعيات 
الخيرية التي تنظم عمليات اإلفطار 

الجماعي … لقراءة المزيد 

آخر األخبار 

تحسين معدل تحصيل ضريبة جمع النفايات: دليل مشترك 
تنص المادة 51 من القانون 19-01 على أن جمع النفايات و نقلها و تخزينها و إزالتها أو كل الخدمات 

األخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل 
الضرائب و الرسوم و األتاوى التي تحدد قائمتهاو مبلغها عن طريق التشريع المعمول به.  

من ناحية أخرى ، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية 
ممثلة بمديرية العمل اإلقليمي والحضري ووزارة البيئة والطاقات المتجددة،  ممثلة من طرف الوكالة 

الوطنية للنفايات وهذا في شهر جانفي 2019  … لقراءة المزيد

حفل توزيع الجوائز للفائزين
في مسابقة يوتيوب

أقيم حفل توزيع الجوائز على 
شرف الفائزين في مسابقة 
اليوتيوبر لسنة 2018 ، التي 

نظمتها الوكالة الوطنية للنفايات 
حول موضوع  السنة الذي قررته 

األمم المتحدة في 5 جوان 2018 
، والذي جاء  … لقراءة المزيد

المعرض الدولي السترجاع
 REAVDE و تثمين النفايات

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
CACI، بالتعاون مع الوكالة الوطنية 

للنفايات AND ( مؤسسة وطنية تحت 
وصاية وزارة البيئة و الطاقات 

المتجددة )، الطبعة الرابعة من 
الصالون الدولي السترجاع وتثمين 

النفايات REVADE … لقراءة المزيد

https://and.dz/diminuons-le-gaspillage-alimentaire-durant-le-ramadhan-2019
https://and.dz/le-gaspillage-alimentaire-un-triple-enjeu
https://and.dz/le-concours-iftar-sans-gaspillage
https://and.dz/lamelioration-du-taux-de-recouvrement-de-la-teom-une-commune-pilote
https://and.dz/ceremonie-de-remise-des-prix-aux-laureats-du-concours-youtubeurs
https://and.dz/le-salon-international-de-la-recuperation-et-de-la-valorisation-des-dechets

