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يوم الصحة العالمي
يتم االحتفال بيوم الصحة العاملي في  7أبريل من كل عام إلحياء
الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العاملية في عام
 .1948ويتم في كل عام اختيار موضوع يسلط الضوء على أحد
مجاالت الصحة العامة ذات األولوية.ويأتى موضوع هذا العام
حتت شعار ( السالمه الغذائيه وهي من األولويات الصحية و
حماية املستهلكني من مخاطر التسمم الغذائي واالمراض
املنقوله عن طريق االغذية.ويرتبط الغذاء غير املأمون بوفاة
ما يقدر بنحو مليوني شخص سنوياً ،معظمهم من األطفال.
ويُعد الغذاء الذي يحتوي على البكتريا الضارة أو الفيروسات أو
الطفيليات أو املواد الكيميائية مسؤوال ً عن ما يزيد على 200
مرض تبدأ من اإلسهال وتصل إلى السرطان.
وفي ظل اتساع ظاهرة عوملة إمداداتنا الغذائية ،أصبح من
الواضح أكثر فأكثر أنه يلزم تعزيز نُظم السالمة الغذائية
في جميع البلدان وفيما بينها .ولهذا السبب تشجع منظمة
الصحة العاملية اجلهود املبذولة من أجل حتسني السالمة
الغذائية من املزرعة إلى الصحن (وفي كل املراحل التي تفصل
بينهما) في يوم الصحة العاملي لهذا العام .
وتساعد املنظمة البلدان على الوقاية من األمراض املنقولة
باألغذية والكشف عنها واالستجابة لها ،مبا يتماشى مع
الدستور الغذائي ،وهو مجموعة من املعايير واملبادئ التوجيهية
ومدونات قواعد املمارسات الدولية املتعلقة باألغذية وتتولى
منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
إنذار البلدان بالطوارئ املتعلقة بالسالمة الغذائية من خالل
شبكة دولية للمعلومات.

كاف وآمن تتوافر فيه
•والسالمه الغذائيه هى توفير غذاء ٍ
الشروط واإلجراءات الواجب اتخاذها خالل إنتاج وجتهيز
و تخزين و توزيع الغذاء للتأكد من سالمته أو صالحيته
لالستهالك البشري .وتهدف احلمله لهذا العام الى اتباع
منهج لتحسني االغذية من خالل حمالت التوعية العامه
وتسليط الضوء علي االجراءات اجلاريه في هذاجملال.
•تشجيع املستهلكني لضمان سالمة الغذاء .
•حتديد املبادئ األساسية لنظافة األغذية التي ميكن
تطبيقها على حلقات السلسة الغذائية (إنتاج وجتهيز و
تخزين و توزيع الغذاء).
•تقدمي االرشاد الالزم لتعزيز شروط النظافة و السالمة .
•كما يجب أن تتوافر في الغذاء اآلمن لالستهالك الصفات
•التضج الكافى واملرغوب من قبل املستهلك.وخالى من
التلوث الذى يضر بصحتنا  -ومن التغيرات غير املرغوبة
سواء كانت ميكروبية أو إنزميية أو كيمائية.ومحفوظ فى
درجة حراره مأمونه ويخزن فى جيد تفاديا اللتماس االغذيه
املطبوخه والنيه
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بأقالمهم

اسباب تنمل اليدين

بقلم /أميرة ابراهيم

قد نعاني في كثير من األحيان بشعور التنميل باليدين  ،وهي تظهر لفترات متباعدة باليوم
السيطرة على اليدين  ،وجميع النّاس معرّضني لإلصابة بهذا ال ّتنميل ولكن
ولكنّها تفقدنا ّ
ما أسبابه وملاذا نتعرّض لهذا الشعور وكيف نتخلّص من هذا التنميل  ،لكي تتمكن من
التخلّص من هذا ال ّتنميل يجب معرفة أسبابه لنعاجلها فنتخلّص منه نهائيا ً .

ما سبب تنميل اليدين :
•نقص فيتامنب  ، Bقد يتس ّبب هذا النّقص بتنميل باألطراف سواء باليدين أو القدمني ،
وقد نعاجله بأخذ حبوب من الفيتامني أو حقن .
الضغط على أعصاب
•وجود مشكلة في الفقرات للعمود الفقري  ،مما قد يتس ّبب في ّ
اليدين .
إحتمالية اإلصابة به  ،لهذا يجب إجراء
السكري  ،فهذا من أعراض
•بداية ظهور مرض ّ
ّ
فحص للتأكّد من نسبة السكر في ال ّدم .
•األنيميا  ،فالتنميل من أعراض األنيميا لهذا يجب حتليل مدى نسبة الهيموجلوبن في
ال ّدم .
•عند ّ
الشعور بالتنميل عند اإلستيقاظ  ،قد يكون من أهم أسبابها أعصاب اجلسم ،
هنا يجب مراجعة الطبيب لتحديد أثرها وما إذا قد تتس ّبب بنقص اإلحساس وضعف
العضالت .
•عضالت وفقرات الرّقبة  ،قد تعاني من إجهاد في الرّقبة نتيجة لطبيعة عملك أو أي
سبب آخر قد يتس ّبب هذا اإلجهاد بال ّتنميل ولتحديده يجب تصوير الرّقبة صور أشعة .
•تناول بعض األدوية  ،بعض األدوية وخصوصا ً التي لها عالقة باألوعية ال ّدموية واألعصاب
قد تتس ّبب بال ّتنميل لليدين واألطراف .
الكيميائية  ،فلها تأثيرقوي وكبيرعلى اجلسم .
•التعرّض لبعض املواد
ّ
•نقص بعض الفيتامينات  ،وهذا أكثر األسباب إنتشارا ً بني النّاس  ،فاجلسم يحتاج
للفيتامينات ونقص أي نوع من أنواع الفيتامينات قد يتس ّبب في ال ّتنميل وإجهاد
اجلسم  ،كما يجب تناول اخلضراوات والفواكه بإستمرار والتنويع بها .
•التهابات األعصاب  ،فاألعصاب هي التي تسيطر على اجلسم وعلى توازنه فأي خلل في
السيطرة باليدين وغيرها من أعضاء اجلسم .
األعصاب يفقد اجلسم القدرة على ّ
ذكرنا بعض األمور املس ّببة لتنميل اليدين  ،ولكن كما تالحظ بعض األسباب لها خطورة
كبيرة على اجلسم ولهذا السبب يجب أن ال تتجاهل نفسك وتتجاهل هذا الشعور ،
فتجاهله قد يزيد من أعراض إصاباتك باألمراض  ،لهذا قم بزيارة الطبيب  ،وقم بإجراء
السبب وتقوم بعالجه وتتخلّص من التنميل .
الفحوصات الالزمة لكي تتأكّد من ّ
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تجربة في سطور
كيف وصلت السويد لتحقيق هدفها
االستراتيجي (صفر من النفايات خالل 40
عام) .
كلما تذكرت احلديث عن إدارة النفايات حتضر إلى مخيلتي جتربة دولة السويد التي مت عرضها
في قمة املدن النظيفة بسنغافورة في منتصف العام 2014م التي كانت اقرب إلى اخليال
من احلقيقة  ,دعونا نتجاذب اطراف احلديث عن تلك التجربة التي مت وضع لها خطة اربعينية
كهدف وطني للدولة خالل اربعون عاما ً من التخطيط اجليد و التنفيذ املتقن و األهداف
الواقعية و االلتزام السياسي قبل كل شيء (صفر من النفايات) كهدف استراتيجي  ,ليس
هذا ضرب من ضروب اخليال او هدف من االهداف التي تعد من احملال حتقيقها بل هي حقيقة
ماثلة تتراءى للعيان .
ففي بداية العام 1991م من العام امليالدي كان هنالك الزامية في عمليات التخطيط للنفايات
البلدية توطئة لوضع اهداف تنموية حقيقة تسهم في االقتصاد واالرتقاء باملستوي البيئي
في مجال إدارة النفايات نتيجة للفهم الراقي للقائمني على إدارة تلك البالد و االلتزام
االخالقي جتاه اجملتمع والبيئة من حوله فال يعقل أن نضيف إلى النظام البيئي اشياء يعجز أن
يهضمها فوجه الشبه قائم بني البيئة و املعدة في هضمها لألشياء اذا ً مني السؤال ولكم
اإلجابة هل يعقل أن تدخل إلى معدتك شيء انت تعلم علم اليقني انها تعجز في هضمه ؟
بحلول العام 1995م أي بعد مضي اربعة اعوام من بداية التخطيط إلدارة النفايات مت ادخال
مسئولية املنتجني للنفايات عن نفاياتهم واشير هنا للشركات و املصانع و بعض القطاعات
التي تنتج نفايات بأحجام كبيرة يقيني أن هذه الفكرة او االجراء توطئة لتقليل النفايات من
املصدر التي تعتبر اولى خطوات إدارة النفايات في الوقت احلاضر التي باتت تعرف بالقاعدة
الذهبية إلدارة النفايات وتعتبر من اجنح الطرق التي اجتهت لها كثير من الدول في الوقت
احلاضر واملقصود هنا هو تقليل املواد اخلام املستخدمة وبالتالي تقليل النفايات املنتجة .
اتى العام 2001م تأكيدا ً لفرضيتي االولى واعني تقليل النفايات من املصدر بإدخال الضرائب
على عمليات الطمر كوسيلة من الوسائل غير املباشرة لتقليل النفايات  ,أي كلما انتجت
نفايات كثيرة يترتب عليك دفع مبالغ كبيرة للتخلص من تلك النفايات هذه معادلة يفهمها
جيدا ً من على كعبة في االقتصاد و حساباته االمر الذي ادى في نهاية املطاف إلى التفكير
في عمليه إعادة استخدام وتدوير النفايات ويعتبر أســلوب تدوير النفايات البلدية الصلبة
واالســتفادة منها أحــد أهــم األســاليب الشــائعة واملتبعــة فــي مجــال معاجلــة
النفايــات لــدى العديــد مــن دول العالــم الناميــة واملتقدمــة .
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تحقيق عن مشروع تعزيز نظـم
نظافة واليـــة الخرطوم

كلنا يعلم ان النظافة هي اكثر بكثير من مظهر خارجي .انها مجموعة قيم شاملة
وهي ضرورية للعيش السليم .كما انها حالة ذهنية وقلبية تشمل اآلداب والعبادة.
فقال سبحانه وتعالى (.وثيابك فطهر)
وقال سبحانه وتعالى عن كتابه الكرمي ( ال ميسه إال املطهرون )
كما ان الرسول صلى اهلل عليه وسلم حرص على بناء املسلم السليم في جسده،
الطاهر في بدنه ،النظيف في ثيابه
تنظفوا فإن اإلسالم نظيف
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ّ :
علي أعمال أمتي حسنها وسيئها
وقال عليه الصالة والسالم  « :عُ رضت
ّ
فوجدت في محاسن أعمالها األذى يمُ اط عن الطريق روائح االشياء تخبرنا عن امور
كثيرة ...
•رائحة البيوت  ..تخبرك عن نظافة ساكنيها
•ورائحة السيارات  ..تخبرك عن نظافة سائقيها
•ورائحة الطفل  ..تخبرك عن نظافة أمه !!
•ورائحة الفصل  ..تخبرك عن نظافة طالباته
•ورائحة الشارع تخبرك عن نظافة اجملتمع
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قرائنا الهمية النظافه فى حياتنا والنها تشكل
هاجسا مؤرقا كان لنا هذا احلوار مع مدير اإلدارة
االشرافيه العليا لنظافة والية اخلرطوم .خاصة
وأنهم قد إعتمدوا اجملتمع كشريك رئيسي فيها
وبرعاية كرمية من االخ والي والية اخلرطوم واشراف
لصيق من االخ الكرمي نائب الوالي مت اعتماد
مشروع تعزيز نظم نظافة والية اخلرطوم بواسطة
مجلس وزراء الوالية املوقر ليصبح مرتكزا اساسيا
لتحسني هذه اخلدمة احليوية التي ال غني عنها،
ويتلخص املشروع في تنفيذ تدخالت مركزة في عدد ( )21وحدة ادارية علي مستوي والية
اخلرطوم بواقع ( )3وحدات ادارية حضرية بكل محلية وذلك من خالل نظام يعتمد علي
كسب ثقة املواطن وأشراك اجملتمع في عمليات النظافة ،واالستمرار في تقوية االنشطة
املنفذة حاليا بالوحدات االدارية االخرى ،ويتطلب انفاذ هذه اخلطة قدر عال من االلتزام في
تطبيق برنامج اخلدمة املتفق عليها والذي يتم متليكه للمواطن عبر ممثلي اجملتمع وفقا
للقيم التالية :
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1خطة عمل وبرنامج خدمة ثابت وتطبيق
منهج زمان ثابت مكان ثابت املطبق في
العديد من الدول التي جنحت في تقدمي
خدمة مستقرة ومستمرة في مجال االدارة
املتكاملة للنفايات الصلبة (. )ISWM
2أشراك اجملتمع في وضع تصور خطة
مساهمته في جمع النفايات وتنفيذ
البرنامج ومتابعته .
3األشراف التنفيذي املباشر من قبل الوحدة
االدارية علي البرنامج واملتابعة .
4جتهيز العدد املطلوب من عربات جمع ونقل
النفايات باحمللية وعربة احتياطي .
5توفير الكادر البشري العامل في البرنامج من قبل احمللية وتدريبة بواسطة االدارة
االشرافية العليا للنظافة .
6االشراف واملتابعة من قبل معتمد احمللية واجلهاز التنفيذي للنظافة باحمللية والوالية .
7توفير ( )40000سلة قمامة للمواطنني اخملتارين بواقع ( )5714سلة لكل محلية أي
( )1908سلة للوحدة االدارية اخملتارة .
8املتابعة والرصد والتقييم الدوري للمشروع وفق االستمارات اخلاصة بالتقييم املوحد .
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ويهدف املشروع الي ضمان تغطية شاملة  ،متكاملة  ،كافية  ،مستقرة
 ،متطورة ومستمرة بخدمات النظافة وفق املعايير القياسية بعدد ()21
وحدة ادارية حضرية مبحليات والية اخلرطوم بغية تعميمها لتغطية
جميع الوحدات االدارية وفقا للقيد الزمني املعتمد من خالل :
1 .1تطبيق نظام جمع النفايات املنزلية (منزل ملنزل) من مواقع ثابته في
ازمان معلومة وفق املعايير .
2 .2تنفيذ برنامج لنظافة االسواق على مدار اليوم .
3 .3تقدمي خدمة جمع النفايات من املناطق الصناعية بالوحدات االدارية
النموذجية .
4 .4التأكد من نظافة كل الشوارع الرئيسية والفرعية بدورية معيارية معتمدة .
5 .5رفع الوعى الصحي ملواطن الوالية واشراكه بأصالة للمساهمة في عمليات جمع ونقل
والتعامل مع النفايات .
6 .6بناء نظم تشجيع تقليل االنتاج واعادة االستخدام وتدوير النفايات بكل مستويات االدارة
املتكاملة للنظافة .
7 .7حتديث واكمال حزم البني التحتية للمحطات االبتدائية واالنتقالية واملرادم الصحية
للنفايات .

ويرتكز المشروع علي االركان التالية لضمان كفاءة التطبيق :

1 .1القوانني والتشريعات والنظم .
2 .2اجازة الئحة تنظيم العمل وهيكل خاص لعمال النظافة .
3 .3البدء االسترشادي بعدد ( )21وحدة ادارية حضرية والتدرج في التوسع لتغطية جميع
الوحدات االدارية
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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4 .4توفير عدد ( )60الية جديدة لدعم االسطول العامل .
5 .5صيانة وتأهيل عدد ( )42الية جديدة .
6 .6تفعيل املشاركة اجملتمعية وتكوين شبكة معززي النظافة بكل الوحدات االدارية واملربعات،
وتكثيف االعالم اجلماهيري مبختلف وسائل التواصل والسعي لزيادة التوعية بقضايا النظافة وتعزيز
السلوك احلضري .
7 .7انشاء الية للتعامل مع للنفايات الطبية واخلطرة .
8 .8انشاء شبكة لتوزيع اكياس النفايات الصديقة للبيئة بعدد ( )1050بقالة او سيوبر ماركت بواقع ()10
منافذ بكل وحدة ادارية.
9 .9تأهيل احملطات الوسيطة واملرادم الستقبال الكميات املسحوبة من االحياء حسب النظم ،واستكمال
مشاريع البني التحتية للنظافة املتمثلة في تعبيد طريقي مردم حطاب وطيبة واحملطات الوسيطة
اجلديدة .
1010تشجيع ادخال القطاع اخلاص املقتدر لالستثمار في ادارة النفايات .
نقصد بوالية اخلرطوم محلياتها السبع ماذا عن التنسيق بينكم وبني معتمدي هذه احملليات :
يعتبر معتمدي احملليات املسئول التنفيذي االول عن تقدمي خدمات النظافة وبالتالي مت اعتماد هذا املشروع
من خالل مجلس تنسيق شئون النظافة بالوالية برئاسة االخ الوالي ومعتمدي احملليات اساسيون في هذا
اجمللس وهو اجلهة التنسيقية العليا علي مستوى الوالية ولن ينجح هذا البرامج اذا لم يقوده املعتمد
ويشرف عليه واحلق يقال فان معتمدي محليات والية اخلرطوم ظلوا يبزلون جهدا كبيرا في مجال النظافة
ال تخطئه العني ونعول عليهم في كافة تدخالت املشروع املستقبلية .
واحده من املبادرات التي قادتها محليه اخلرطوم هي مبادرة ضابط نظافة من كل حي يكون من ابناء احلي
يشرف علي نظافته مبرتب شهري تقيمكم لهذه التجربة :
جميع اقتصاديات تقدمي خدمات النظافة تتجه لتقليل تكاليف التشغيل بغية ضمان االستمرارية فهي
)(7
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خدمة معقدة ومكلفة ،وتطور العالم كثيرا في تقدمي التجارب الناجحة التي تهدف بصورة كلية
لتحقيق اقصي درجات التوازن البيئي والرضاء اجملتمعي من خالل تطبيق تدخالت عملية لإلدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة ،ويظل وعي اجملتمع بقضايا النظافة ومشاركته الفاعلة وسلوكياته املعززة للنظافة
هي ركن النجاح االساسي الذي ارتكزت عليه كل التجارب الناجحة التي مت تطبيقها ،اما عن جتربة
محلية اخلرطوم التي ذكرت فنحن لم نقم بتقييمها من منظور اقتصادي وكفاءة تقدمي اخلدمة ولكنها
جتربة تستحق ان يتم تقييمها وسنسعي مع محلية اخلرطوم لتصميم دراسة توثق لهذه التجربة
وتقيمها من واقع املمارسة العملية واالقتصادية واجملتمعية قريبا ضمن حزم التقييم املعتمدة مبشروع
تعزيز نظم نظافة والية اخلرطوم مبشيئة اهلل وسنخصكم بالنتائج في حينها حصريا .
هذه املبادرة جعل اخلرطوم عاصمه نظيفة حتتاج الي مجهود ضخم وتضافر جهود بينكم وبني املواطنني
:نعم نحن نعي ذلك متاما ً فلقد ظلت عمليات جمع ونقل النفايات في القطاع السكني بوالية اخلرطوم
تشكل هاجسا للمحليات بالرغم من االعداد املتزايدة من اآلليات والكادر البشرى .
اآلن وفي ظل نظام الوحدات االدارية الرامي لتقصير الظل االداري وأحكام التخطيط والرقابة علي
اخلدمات ومن خالل التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووالية اخلرطوم ممثلة في االدارة االشرافية
العليا للنظافة سيتم تطبيق جتربة حتسني جمع ونقل النفايات بتطبيق قاعدة (مكان ثابت و زمن ثابت
 )Fixed Time, Fixed Placeوذلك لتجويد األداء من خالل :
 .1زيادة كفاءة عملية جمع ونقل النفايات .
 .2زيادة مرات تردد العربة .
 .3انتظام البرنامج اليومي .
 .4تقليل تكلفة التشغيل .
 .5تقليل عدد العربات .
 .6تقليل زمن جمع ونقل النفايات (الرحلة) .
 .7أشراك اجملتمع من ادارة النفايات والنظافة علي املستوي القاعدي .

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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وتعتمد هذه الطريقة علي اآلتي:

.1
.2
.3

1حتديد الوحدات االدارية املعنية.
2حتديد نقاط جمع النفايات باحلي املعني بواسطة املواطنني ( اجملتمع ) وإدارة النظافة بالوحدة االدارية .
3عقد لقاءات تنويرية مع اجملتمع احمللي بواسطة الوحدة االدارية لشرح النظام اجلديد وضمان التزام املواطن
باملوقع والزمان احملددين إلخراج النفايات .
4توفير اآلليات والعربات اخلاصة بجمع النفايات بواسطة الوحدة االدارية  +عربة احتياطية لكل وحدة ادارية
.
5التزام الوحدات االدارية بحضور العربة للحي املعني بانتظام في الزمن احملدد وتوفير البديل الفوري في
حالة االعطال .
6متابعة تنفيذ البرنامج من قبل اللجنة الشعبية وادارة الوحدة االدارية املعنية .
7توفير العدد املطلوب من سالت النفايات بواقع سلة ذات حجم مناسب لكل منزل .
8رصد وتقييم وتقييم التجربة بواسطة الطريق الفني املشترك بني االدارة االشرافية العليا للنظافة
واالدارات العامة للنظافة باحملليات املعنية.

.1

1متليكـ املواطنني برنامج عربة النظافة االسبوعي والطلب منهم بعدم اخراج النفايات في الشارع اال بعد
سماعهم لصافرة التنبيه في يوم وساعة مرور عربة النظافة .
2االشراف حسب الدورية علي التزام العربة باحلضور حسب البرنامج واخطار منسق الوحدة بذلك .
3التواصل مع منسق الوحدة او مسئول النظافة بالوحدة االدارية حال عدم حضور العربة ألي سبب
ومتابعة حل املشكلة معهم .
4املساعدة في ارشاد املواطنني بااللتزام بالسلوك املعزز للنظافة داخل وخارج املنزل .
5تنظيم حمالت النظافة حسب احلوجة .
6تنظيم حمالت التوعية والتعقيب مبنابر املساجد واالجابة علي تساؤالت املواطنني واستفساراتهم
وعكسها ملنسق الوحدة او مسئول النظافة بالوحدة االدارية كيما كان احلال .
7متابعة توفر االكياس مبنافذ التوزيع املعتمدة بالوحدة االدارية او املربع وتنبيه املواطنني بذلك .

.4
.5
.6
.7
.8

دور اللجان الشعبية ومعززي النظافة :

.2
.3
.4
.5
.6
.7
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8 .8تنظيم حمالت نظافة املدارس واملساجد واملصارف والساحات بالوحدة االدارية .
9 .9رفع تقارير دورية عن انشطته إلدارة النظافة بالوحدة االدارية .
1010أي تكاليف اخري ذات صلة بالنظافة ونقل النفايات .

هذا المشروع يحتاج الي شراكات هل هنالك شراكه بين الوالية
وعدد من الجهات ام انه مشروع احتوت تمويله الوالية فقط:

نعم النظافة خدمة تعتمد علي وعي املنتج للنفايات بشكل كلي ،عليه البد من تبني قضية الشراكة
لتحقيق ذلك رغم ان املشروع االن يعتمد بنسبة تربو علي  %90علي متويل الوالية من مواردها الذاتية
اال اننا نطمح الي زيادة مساهمة الشركاء لتصل الي  %50بدال عن  %10خالل  5سنوات ،واحلمد هلل
االن لدينا شراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي باإلضافة لبرنامج االمم املتحدة للتنمية ونسعي
إلطالق شراكة مع برنامج االصحاح الذي تتبناه منظمة االمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلحداث
اختراق معقول في هذه املعادلة ،ولكننا نعول بشكل اساسي علي مساهمة اجملتمع التي ال غني عنها
لضمان استمرارية املشروع للتكاليف الباهظة للبني التحتية املطلوبة لضمان استقرار واستمرار
تقدمي اخلدمة وفق التغطية املستهدفة .

قبل اسابيع كانت هنالك اتفاقيه بينكم وبين اليابان ماذا تم في
هذه االتفاقية :

تعتمد الشراكة بيننا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي علي خطة استراتيجية معتمدة مت متويلها
مبنحة كرمية من دولة اليابان بلغت  22مليون دوالر تشمل توفير اليات ومحطات وسيطة وورش ودعم
فني مت البدء الفعلي بالتجربة االسترشادية التي سيتم تطبيقها بوحدتني اداريتني وستصل االليات
خالل شهر اكتوبر اجلاري وقامت والية اخلرطوم باملساهمة مبثل هذا املبلغ الستكمال البني التحتية
لنظم النظافة بالوالية .

الجرعات التثقيفية والتوعوية تحتاج الي اطر اعالميه :

لدينا خطة اعالمية محكمة تستند علي مسوحات مت اجراءها لتحديد نقاط الهشاشة في املعرفة
واملمارسة السلوكية جتاه النظافة واالن مت تصميم رسائل خملاطبة املطلوبات االساسية لترميم
الفجوات املوجودة بالسلوكيات املعززة للنظافة وسط السكان وسيتم حراسة هذا االمر غبر قانون
نظافة والية اخلرطوم والذي سيرى النور قريبا ..
ولدينا شبكات اعالمية قوية معززة للنظافة عبر مجموعات اعالمية متخصصة في مختلف وسائل
التواصل اجلماهيري واحلمدهلل منها علي سبيل املثال مجموعة جانا وجمعية اعالميون من اجل تعزيز
الصحة واللجنة السودانية حلماية املستهلك وجمعيات تعزيز الصحة السودانية وحماية املستهلك
واملبادرة البيئية للتنمية املستدامة وشبكة اجمللس الوالئي للمنظمات التطوعية بقيادة االخ الهمام
املعتمد طه والذي قاد تدخالت كبيرة خالل الفترة السابقة ..

بعض المبادرات وحمالت االصحاح البيئي التي يقودها ابناء االحياء
هل يمكن ان تستفيدوا من هذه الشريحة المهمة شريحه الشباب
إلكمال مسيرتكم :
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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نحن نعول على كل الشرائح احلية باجملتمع وكما ذكرت سابقا فان احلراك اجملتمعي الواسع الذي وجده
املشروع يجعلنا مطمئنون متاما لقبول معززي النظافة باألحياء للمشروع وبالتالي نحن االن نشجع جمع
املبادرات التي يتم طرحها وندعم تنفيذها بكل ما منلك ومشاركة االخ الوالي ونائب الوالي ومعتمدي
احملليات في هذه احلمالت خير دليل علي ذلك .

هنالك اتهام من قبل المواطنين ان المحليات تأخذ رسوم نفايات وان
العربة ال تدخل االحياء :

نحن نرى بان االتهامات ستسقط حاملا يتم تطبيق مشروع تعزيز نظم نظافة والية اخلرطوم علي االرض وكل
املؤشرات االن تشير الي زيادة مساهمة املواطنني بالذات الرسوم املنزلية بصورة تصاعدية غير مسبوقة
ستكون داعم اساسي الستمرار تقدمي اخلدمة ونحن نشجع الناس بالتعاون مع احملليات ودعم هذا املشروع
الن استمراريته في صاحلهم متاما .

ماذا عن نوافذ اكياس النفايات واين توجد :

اعتمد املشروع عدد ( )1050نافذه لتوزيع االكياس صديقة للبيئة بواقع ( )10نوافذ بكل وحدة ادارية وتركنا
امر زيادة النوافذ للوحدات االدارية واملقاول حسب احلوجه واالن يجرى تغطية هذه النوافذ باألكياس نتوقع
استكمال هذه الشبكة خالل االسبوعني القادمني وبكل نافذه توجد الفته تشير لذلك .

ثقافه فرز النفايات السائلة والصلبة واإللكترونية هل يمكن ان نعزز
هذه الثقافة :

نحن نعتمد في تعزيز هذه الثقافة السلوكية املهمة علي ما يسمي بـ  4Rوهي تقليل ثقافة تقليل انتاج
النفايات واعادة استخدام النفايات واعادة تدوير النفايات واخيرا استرجاع الطاقة من النفايات بواسطة
توليد الطاقة الكهربائية او البخارية بحرق النفايات  ،وكل محور من هذه احملاور االربعة لدينا له رؤية
واضحة وفقا خلطة طويلة املدي ليتم تطبيقه بشكل علمي معزز لنظم نظافة والية اخلرطوم .

دال قادت تجربه اعاده تدوير النفايات وبيع هذه المنتجات
والمشاركة في مهرجانات متخصصه في هذا المجال ،هل يمكن ان
تنشا شراكه في هذا االطار :

ال مانع لدينا اطالقا فبابنا مفتوح لكل الشركاء الوطنيون من القطاع اخلاص ليطلعوا بدورهم في تعزيز
نظم نظافة والية اخلرطوم ونناشد جميع منظمات القطاع اخلاص واحتاداته بإدراج قضية النظافة ضمن
اولويات املسئولية االجتماعية بخططهم املستقبلية وخاصة شركات االتصاالت فقد حزنت جدا حني
علمت بان بعض شركات االتصاالت التضع الصرف علي نظم النظافة ضمن اطار الدعم املقدم منها
ببرنامج املسئولية اجملتمعية .

كلمه اخيره :

الشكر كل الشكر لكم إلتاحتكم الفرصة لي خملاطبة قراءكم االعزاء بخطة والية اخلرطوم الهادفة لتعزيز
نظم النظافة
)(11
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اليوم العالمى للصحة

يحتفل العالم باليوم العالمى للصحه الذى يصادف السابع من
ابريل فى كل عام وشعار هذا العام ( السالمه الغذائيه) ويتيح
يوم الصحة العالمي  2015فرصة لتنبيه األشخاص العاملين في
مختلف القطاعات الحكومية والمزارعين والمصنعين وبائعي
التجزئة والممارسين في مجال الصحة ،وكذلك المستهلكين،
إلى أهمية السالمة الغذائية ،وبالدور الذي يمكن لكل شخص
أن يلعبه كي نكون جميع ًا على ثقة من أننا نستطيع تناول
الطعام الذي نضعه في صحوننا على نحو مأمون وهناك
خمس وصايا لغذاء صحى
 .الوصية  :1حافظ على نظافتك
•
الوصية  :2افصل بين الطعام النيء			
•
والطعام المطهو
الوصية  :3اطه الطعام جيداً
•
الوصية  :4احتفظ بالطعام في درجة حرارةمأمونة
•
الوصية  :5استخدم المياه والمواد الخام المأمونة
•

إحرصوا على تطعيم أطفالكم
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

)(12

تـعـزيــز الصحـة  -العدد السادس 2015
і
وزارة الصحة اإلحتـاديــة

يــوم الصحـة العالـمى 7أبريل 2015

تحت شعار :سالمة األغذية من المزرعة للصحن

الوصايـا الخمس لضمان مأمونية الغـذاء
حافظ علي نظافتك :
غسل اليدين قبل تناول الطعام ،وغسلهما مرارا ً وتكرارا ً أثناء إعداده
غسل اليدين بعد الذهاب إلي املرحاض
غسل وتطهير جميع السطوح واملعدات املستخدمة إلعداد الطعام
ضمان حماية الطعام وساحات املطبخ من احلشرات ،والهوام ،وسائر احليوانات.
لمــاذا؟
ألنه توجد جراثيم خطرة تنتشر علي نطاق واسع في التربة  ،واملاء ،واحليوانات ،واإلنسان وتكون هذه اجلراثيم محمولة على األيدي
 ،واألواني  ،وخصوصا ً ألواح التقطيع  ،وميكن أن يؤدي أقل متاس إلي نقل اجلراثيم إلي الطعام وإصابة اإلنسان باألمراض املنقولة
بالغذاء.

أفصل بين الطعام النئ والطعام المطبوخ:
أفصل بني األطعمة املطبوخة وغير املطبوخة
استعمل معدات وأواني وأدوات منفصلة ( مثل السكاكني وألواح التقطيع ) لتداول
األطعمة النيئة
قم بتخزين الطعام في أوعية تفاديا ً للتماس بني األطعمة النيئة واملطبوخة.

لمــاذا؟
ألن األطعمة النيئة ال سيما اللحوم والدواجن قد تكون محتوية على جراثيم خطرة ميكن نقلها إلي األطعمة األخرى أتناء إعداد
الطعام وتخزينة.

أطبخ الطعام طبخ ًا جــيد ًا:
اطبخ الطعام جيداً ،السيما اللحوم ،والدواجن  ،والبيض واألطعمة البحرية
اجعل الطعام يغلي غليا ً جيدا ً
قم بإعادة تسخني الطعام املطبوخ تسخينا ً جيدا ً
ال تتناول اللحوم النيئة بكافة انواعها.
لمــاذا؟
ألن الطبخ اجليد يقتل كل اجلراثيم اخلطرة تقريبا ً وقد اتضح من الدراسات أن طهو الطعام حتى درجة  70مئوية ميكن أن يساعد
علي ضمان مأمونية تناوله .وتشمل قائمة األطعمة التي تتطلب إهتماما ً خاصة اللحم املفروم واملشويات امللفوفة (الكفتة )
وقطع اللحم الكبيرة والدواجن التي تتطهي كاملة.
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حافظ علي إبقاء الطعام في درجة حرارة مأمونة:
التترك الطعام املطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتني
ضع جميع األطعمة املطبوخة والقابلة للفساد واألفضل حفظها حتت
درجة حرارة  5مئوية في الثالجة فورا
حافظ علي سخونة الطعام املطبوخ حتي موعد تقدمية
التخزن الطعام مدة طويلة حتي في الثالجة
الحتاول إزالة جتميد الطعام اجملمد في درجة حرارة الغرفة.

لمــاذا؟

ألن اجلراثيم تستطيع أن تتكاثر بسرعة فائقة في حالة تخزين الطعام في
درجة حرارة الغرفة وبإبقاء درجة حرارة الطعام حتت  5أو فوق  60درجة مئوية
تنمو اجلراثيم ببطء أو تتوقف متاما ً ومع ذلك فإن بعض اجلراثيم اخلطرة قد
تنمو حتت درجة 5مئوية.

استعمل المياة المأمونة
والمواد الطازجة المأمونة:
استعمل املياة الصاحلة للشرب أو عاجلها لتصبح صاحلة للشرب
اختر أطعمة طازجة وسليمة
اختر األطعمة التي عوجلت لكي تكون مأمونة  ،مثل اللنب املبستر
اغسل الفواكة واخلضروات  ،والسيما إذا كانت ستؤكل طازجة
ال تستخدم الطعام بعد انتهاء تاريخ صالحيتة.

لمــاذا؟
ألن املواد اخلام مبا فيها املاء واجلليد قد تكون ملوثة بجراثيم وكيماويات
خطرة وقد تتكون بعض الكيماويات السامة في األطعمة التالفة
واملتعفنة وميكن للحرص في اختيار املواد النيئة ولبعض التدابير
البسيطة ومثل الغسل والتقشير أن تقلل من احتماالت التعرض للخطر.

المعـرفـة = الوقـايـة
للمزيد من املعلومات

Mob: +249123068123 - +249912368123 Fax: +249155122885
Follow us on Facebook
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