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االخبار

قــام مديــر برنامــج المســئولية المجتمعيــة بالتعــاون 
للمنســق  التابــع  المجتمعــي  التواصــل  مــع مســؤول 
ــارات  ــة الشمســية بعــدد مــن الزي العــام بمشــروع الطاق
اللجنــة  مــع  والتواصــل  بنبــان  لقــرى  المجتمعيــة 
االستشــارية المجتمعيــة للتعريــف بالخطــوات التنفيذيــة 

المجتمعيــة. المشــاركة  لخطــة 
كمــا قــام مديــر المســئولية المجتمعيــة بعــرض خطــة 
المســئولية المجتمعيــة علــى ممثلــي المجتمــع وأكــد 
علــى ضــرورة مشــاركة المجتمــع فــى تنفيــذ الخطــة 

ــا. ومتابعته

ــد ســيفتى  اســتقبل المنســق العــام -شــركة هيلــث آن
الســيد  ببنبــان  الشمســية  الطاقــة  بمشــروع  هــوم- 
ــر  ــارة غي ــى زي ــارك ف ــة الدنم ــفير دول ــج، س ــيفند أولين س

رســمية للمشــروع تجــّول خاللهــا فــي الموقــع.
خــالل  المحطــة  عمــل  كيفيــة  علــى  ســيادته  وتعــّرف 

»إنفنيتــي«.  شــركة  لموقــع  زيارتــه 
وأثنــى »أولينــج« علــى كفــاءة المشــروع وخطــة العمــل 
ــث  ــرى حي ــدول األخ ــة بال ــاريع المماثل ــة بالمش ــه مقارن ب

حصــد ثــالث جوائــز عالميــة.
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الصحة و السالمة المهنية

ــل  ــتاء يقب ــل الش ــى فص ــرارة ف ــات الح ــاض درج ــع انخف م
المنــازل  المدافــئ داخــل  النــاس علــي شــراء و اســتخدام  
لتقيهــم مــن بــرد الشــتاء وعلــي الرغــم مــن أهميتهــا اال 
و  كــوارث  مــن  تســببه  لمــا  جســيما  خطــرا  تشــكل  انهــا 
نشــوب الحرائــق داخــل المنــازل و ســواء كانــت هــذه المدافــئ 
كهربائيــه او التــي تعمــل بالغــاز تتســبب خطــورة كبيــرة 
الجســمانية  االضــرار  الــي  باالضافــة  بأكملهــا  االســرة  علــي 

التــي تســببها . 

يحــذر العديــد مــن خبــراء الســالمة المهنيــة باســتمرار مــن 
الســلوكيات الخاطئــة الســتخدام الدفايــات المنزليــة و التــي 
تــؤدي الــي حــدوث مــاس كهربائــى و مــن ثــم وقــوع الحرائــق 
بالمنــازل و ذلــك بســبب إقبــال النــاس علــي شــراء دفايــات 
مجهولــة المصــدر نظــرا النخفــاض اســعارها و أيضــا بســبب 
عــدم صيانــة الدفايــات المنزليــة بشــكل دوري . و هنــاك عــدة 
اشــتراطات أمنيــة و مواصفــات قياســية يجــب توفرهــا فــي 
جميــع االجهــزة الكهربائيــة و منهــا الدفايــات الكهربائيــة التــي 

ــازل.  تســتخدم فــي المن

يــزداد معــدل تكــرار حــوادث الحريــق فــي فصــل الشــتاء بســبب 
االجهــزة الكهربائيــة عامــة و الدفايــات خاصــة و التــي تســفر 
عــن خســائر فــي االرواح باالضافــة الــي الخســائر الماديــة  نتيجــة 

عــن تلــك الحرائــق. 

مــن  للحــد  التحذيــرات  و  التوصيــات  مــن  مجموعــة  إليــك 
الحرائــق الناتجــة عــن اســتخدام االجهــزة الكهربائيــة و الدفايــات 
المنزليــة و لحمايتــك انــت و أســرتك مــن ذلــك يجــب اتبــاع 
أســس و قواعــد الســالمة للوقايــة مــن وقــوع الحرائــق  كاالتــي 

 :

-  عــدم اســتخدام االجهــزة الكهربائيــة مجهولــة المصــدر و 
رخيصــة الثمــن. 

جهــاز  بــكل  الخاصــة  التشــغيل  تعليمــات  مــن  التأكــد   -
ــن  ــة م ــالمة المطلوب ــات الس ــن عالم ــق م ــى و التحق كهرب

تشــغيله. قبــل  لديهــا  الخــاص  الكتيــب 
- يجــب فحــص الدفايــات الكهربائيــة والتأكــد مــن أنهــا خاليــة 
مــن الغبــار، والتأكــد من ســالمة وجــودة األســالك والمقابس 

بهــا بشــكل دوري. 
ــا  ــة و وتركه ــاعات طويل ــدد س ــات لع ــغيل الدفاي ــب تش - تجن

ــاء النــوم أثن
األجهــزة ذات  - عــدم اســتخدام أي مشــترك كهربائــي مــع 
الحمــل الثقيــل - مثــل الدفايــة الكهربائيــة - وتوصيلهــا فــي 

المقبــس مباشــرة.
- التأكــد مــن أن كل األســالك الكهربائيــة الداخليــة والخارجيــة 

داخــل األنابيــب المعزولــة.
منزليــة  بأعمــال  قيامــك  عنــد  الكهربــى  التيــار  اقطــع   -

واألرضيــات. واألســقف  الجــدران  كغســيل 
منعــا  الســوائل  بجــوار  الكهربائيــة  األجهــزة  وضــع  تجنــب   -

كهربائــي. مــاس  لحــدوث 
- ال تضــع الدفايــة فــي مــكان قريــب مــن قطــع األثــاث الموجــودة 

فــي منزلــك و كذلــك المالبس و المفروشــات. 
- تمديد األسالك بعيًدا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

- ال تسمح لألطفال بالجلوس في مكان قريب من الدفاية.
- فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.

ــح الســابقة، هنــاك أرقــام مهمــة لحــاالت  باالضافــة إلــى النصائ
ــاء: 121،  ــوارئ الكهرب ــعاف 123، ط ــدة 122 ، اإلس ــواريء: النج الط

المطافــي: 180

االمصدر :
/https://www.elwatannews.com/news 

حرائق 
المنازل 
الناجمة عن المدافئ
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تذكرنــا  فإنهــا   ،  « »النظافــة  أذهاننــا كلمــة  إلــى  تتبــادر  عندمــا 
 ، الفوضــى  وتنظيــم  الغبــار  وإزالــة  واألســطح  األرضيــات  بتنظيــف 
يعنــي  العمــل  فــي مــكان  الترتيــب  و  العامــة  النظافــة  ولكــن  
الكثيــر،  فهــو عنصــر ســالمة مهــم و يجــب أن يتــم تطبيقــه لتفــادي 

المخاطــر فــي مــكان العمــل.
وفًقــا لـــ OSHA ، فــإن النظافــة العامــة و الترتيــب الجيــد فــي مــكان 
العمــل يعنــي أن يتــم الحفــاظ علــي مــكان العمــل  فــي حالــة 
منظمــة ، ومرتبــة ، وخاليــة مــن المخاطــر. حيــث تــؤدي بيئــة العمــل 
ــة  ــروح المعنوي اآلمنــة إلــى عمــال أكثــر صحــة ، و ايضــا ترفــع مــن ال

ــد ذلــك مــن فعاليــة اإلنتــاج بالعمــل . للعمــال ، و بالتالــي يزي

 يتفــق الخبــراء علــى أن جميــع برامــج الســالمة فــي مــكان العمــل 
يجــب أن تتضمــن خطــة للنظافــة العامــة و الترتيــب ، ويجــب علــى 
كل أفــراد موقــع العمــل أن يلعبــوا دوًرا فــي ذلك.ممــا يســاعد فــي 
التحكــم فــي المخاطــر التــي مــن الممكــن حدوثهــا فــي مــكان 
العمــل أو القضــاء عليهــا ، كمــا أنــه يقلــل مــن مخاطــر الحريــق ، 
واالنــزالق  التعثــر  حــوادث  مثــل  اإلصابــات  مــن  العمــال  ويحمــي 
والتعــرض للمنتجــات الخطــرة )مثــل الغبــار واألبخــرة(. كمــا أنــه 
تكــون  ثــم  ومــن  العمــل  مــكان  فــي  الصحيــة  البيئــة  يحســن 

اإلنتاجيــة أكثــر فعاليــة.

خطــوات أساســية فعالــة  للحفــاظ علــي مــكان العمــل 
نظيــف و ٌامــن :

أعمال الصيانة:
يتضمــن الحفــاظ علــى المبانــي والمعــدات واآلالت فــي حالــة عمــل 
ــة المرافــق الصحيــة  آمنــة وفعالــة وفــي حالــة جيــدة. وتشــمل صيان
المعــدات  وإصــالح  اســتبدال  بانتظــام.  الجــدران  وتنظيــف  وطــالء 
المكســورة أو التالفــة فــي أقــرب وقــت ممكــن ، مثــل النوافــذ 
المكســورة واألبــواب التالفــة ومشــكالت الصــرف الصحــي و أســطح 
التــي مــن الممكــن  أن تتســبب هــذه  األرضيــات المكســورة ،و 

ــل. ــات العم ــى ممارس ــر عل ــد تؤث ــوادث ق ــوع ح ــي وق ــروف ف الظ

 القضاء على مخاطر الحريق:
- يجــب تخزيــن النفايــات القابلــة لالحتــراق فــي أوعيــة معدنيــة مغطاة 

والتخلــص منهــا يوميًا.

النظافة العامة و الترتيب في مكان العمل
- تجنب تراكم القمامة التي يمكن أن تحترق.

- حافــظ علــى مصــادر االشــتعال والمــواد القابلــة لالشــتعال 
ــض. ــا البع ــن بعضه ــدة ع بعي

- تركيب اجهزة انذار حريق و جرس انذار الدخان.
- الحفاظ على الممرات و أبواب الطوارئ خالية من العوائق.

- الحصــول علــى معــدات مكافحــة الحريــق المناســبة إلخمــاد 
الحريــق بســرعة.

- إجراء تقييم مخاطر السالمة من الحرائق.

ازالة الفوضى :
إلــى  قــم بترتيــب مــكان العمــل ، وأعــد األدوات والمــواد األخــرى 
والســاللم  الممــرات  علــى  حافــظ  اســتخدامها.  بعــد  أماكنهــا  

الفوضــى. مــن  خاليــة  واألبــواب  الطــوارئ  ومخــارج 

منع االنزالق والتعثر والسقوط:
الممــرات  وأبــق  وتســريبات  انســكابات  أي  الفــور  علــى  نظــف 

عوائــق. أي  مــن  خاليــة  والمخــارج 

منع سقوط األجسام:
وقــم  الممــرات  وخــارج  األرض  مــن  بالقــرب  الثقيلــة  األشــياء  ضــع 
بتخزيــن األدوات والمعــدات والمــواد بشــكل صحيــح لمنــع الســقوط 
أو التعــرض للحــواف الحــادة التــي مــن الممكــن ان تشــكل خطــرا 

ــن. ــي العاملي عل

االزالة و التحكم في الغبار:
ــة الغبــار حســب  اســتخدم المنظفــات والمكانــس الكهربائيــة إلزال

نــوع الغبــار طبقــا لطبيعــة أماكــن العمــل.

التدبيــر المنزلــي الفعــال هــو عمليــة مســتمرة.  ولتجنــب المخاطر 
النظــام طــوال ســاعات  علــى  العمــل  يحافــظ مــكان  أن  يجــب   ،
العمــل. علــى الرغــم مــن أن هــذا الجهــد يتطلــب قــدًرا كبيــًرا مــن 

اإلدارة والتخطيــط ، إال أن الفوائــد كثيــرة.

المراجع:

//https://www.ccohs.ca/oshanswers

WWW.HEALTHSAFETYHOME.COM٨



الصحة و السالمة المهنية

WWW.HEALTHSAFETYHOME.COM ٩



الصحة و السالمة المهنية

العنف القائم على النوع 
االجتماعي في مكان العمل

يعتبــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مــكان 
العمــل انتهــاًكا خطيــًرا لحقــوق اإلنســان و شــكًلا من أشــكال 
التمييــز ، وهــي قضيــة تتعلــق بالســالمة يجــب أن ننتبــه إليهــا. 
هــي أي أعمــال عنــف أو ممارســات مؤذيــة قــد توجــه ضــد 
أي فــرد فــي مــكان عملــه علــى أســاس جنســه. يشــمل 
أشــكالًا مختلفــة مثــل األذى الجســدي والجنســي والنفســي 
واالقتصــادي أو أي شــكل مــن أشــكال العنــف الــذي قــد يحــدث 
فــي مــكان العمــل. مــن المرجــح أن تتعــرض النســاء والفتيــات 
ــتقاللية  ــاح واالس ــى النج ــعيهن إل ــف لس ــن العن ــوع م ــذا الن له
فــي ســوق العمــل و خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالوظائــف 

التــي يهيمــن عليهــا الذكــور.

االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  أشــكال 
التــي قــد تحــدث فــي مــكان العمــل:

- العنف الجنسي بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي
- التحرش الجنسي

- اإلساءة اللفظية والتحيز الجنسي
- التنمر

- االستغالل االقتصادي والمالي
- اإلكراه

- اإلساءة النفسية والترهيب والتهديد بالعنف
- المطاردة

ــروع  ــرب والش ــداء والض ــك االعت ــي ذل ــا ف ــدي بم ــذاء الجس - اإلي
فــي القتــل والقتــل

وفًقــا التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة ، يمكــن أن يحــدث 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مــكان 
العمــل أو أي مــكان يرتبــط بالعمــل علــى النحــو 

التالــي:

- في مكان العمل ، بما في ذلك األماكن العامة والخاصة.

- فــي األماكــن التــي يتقاضــى فيهــا العامــل أجــًرا ، أو يأخــذ 
قســًطا مــن الراحــة أو يتنــاول وجبــة ، أو يســتخدم مرافــق 

والتبديــل. والغســيل  الصحــي  الصــرف 

- في السكن الذي يوفره صاحب العمل.

- عنــد التنقــل مــن و إلــى العمــل.- أثنــاء الرحــالت المتعلقــة 
األنشــطة  أو  األحــداث  أو  التدريــب  أو  الســفر  أو  بالعمــل 

االجتماعيــة.

ذلــك  فــي  بمــا   ، بالعمــل  المتعلقــة  االتصــاالت  خــالل  - مــن 
تلــك التــي تــم تمكينهــا بواســطة تقنيــات المعلومــات و 

االتصــاالت.

النــوع  علــى  القائــم  للعنــف  الســلبية  اآلثــار 
العمــل: مــكان  فــي  االجتماعــي 

ــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــدوث  يتســبب العنــف القائ
آثــار جســدية ونفســية علــى الضحايــا يمكــن أن تجعلهــم 
يــؤدي  وقــد   ، العمــل  مــكان  فــي  األمــان  بعــدم  يشــعرون 
ــى معاناتهــم مــن مشــاكل الصحــة النفســية مثــل  بهــم إل
االكتئــاب ، وقــد يفقــدون وظائفهــم أيًضــا بســبب الضغــط 
الــذي يواجهونــه أثنــاء العمــل . مــن ناحيــة أخــرى ، يؤثــر العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى بيئــة مــكان العمــل 

نفســها ، فهــو يؤثــر علــى جــودة العمــل واإلنتاجيــة.

المراجع:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/
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 تحتوي على قاعدتين، وهي قاعدة السيمترية وقاعدة الخطوط الدالة.
ً

هذه الصورة مثل
ا تحتوي أكثر من قاعدة، إن استطعت التعرف عليهم فهذا يعني أنك مستعد اللتقاط صورك الخاصة اآلن!.

ً
ُهناك أكثر من صورة وضعناها أيض



الجــمــال

جددي جمالك..
إزالة الجلد الميت

تريــد المــرأة دائًمــا أن تظهــر بأجمــل مظهر ممكن، 
فتبحــث باســتمرار عــن كل مــا يزيــد جمالهــا ويمنــح 

بشــرتها وجســدها رونًقــا ونضارة
بضــع  أن  قبــل  مــن  عزيزتــي  فكــرِت  هــل  لكــن 
ــات متوفــرة فــي بيتــك  خطــوات بســيطة وبمكون

قــد تمنحــك مــا تريديــن؟
فــي هــذا الموضــوع سنرشــدك لتكشــفي الســتار 

عــن جمالــك، بأبســط طريقــة ممكنــة.
ولكــن تذكــري دائًمــا أن النتائــج الُمرضيــة تحتــاج 
لعامليــن مهميــن ال يفترقان..الصبــر واالســتمرارية.

واآلن لنبدأ بأول خطوة والتي نسميها »تجديد الجمال« 
عن طريق إزالة الجلد الميت.

علــّي  ولمــاذا  الميــت؟  الجلــد  يعنــي  مــاذا 
إزالتــه؟

الجلــد الميــت هــو طبقــة الجلــد الخارجيــة والتــي تحتــوي 
علــى خاليــا قديمــة تالفــة، فالجلــد يجــدد نفســه باســتمرار، 
وحتــى  الســفلى،  الطبقــة  فــي  جديــدة  خاليــا  فتتكــون 
تظهــر علــى الســطح نحتــاج إلزالــة الطبقــة الخارجيــة والتــي 
تقشــيرها  طريــق  عــن  الميــت«  »الجلــد  عليهــا  نطلــق 

لتكــون بشــرتك شــابة وناعمــة ومشــرقة.
التــي تســتطيع مســاعدة  العمليــة  التقشــير هــو  يعــد 
وبشــكل  بنفســها  الجلــد  خاليــا  تجديــد  فــي  بشــرتك 
مســتمر، عــن طريــق إزالــة الجلــد الميــت، وإفســاح المجــال 

لنمــو خاليــا جديــدة.
مســتحضرات  تصبــح  لــن  الجلــد،  خاليــا  مــوت  عنــد  ألنــه 
التجميــل وكريمــات العنايــة بالبشــرة قــادرة علــى العمــل 
بفعاليــة علــى وجهــك وأجــزاء بشــرتك األخــرى إلبــراز جمالــك 

كالســابق.
ال يتوقــف األمــر علــى جمالــك الخارجــي، بــل قــد تعانــي 
مــن بعــض المشــاكل الصحيــة الخطيــرة، نتيجــة تجمــع 
البكتيريــا حــول الجلــد الميــت، ممــا يتســبب فــي تهيــج 
ــة  ــن فرص ــد م ــذي يزي ــر ال ــام، األم ــداد المس ــرة، وانس البش
الصدفيــة.  مثــل  الجلديــة  واألمــراض  بااللتهابــات  اإلصابــة 
ويمكــن أن يزيــد أيًضــا مــن خطــر اإلصابــة بســرطان الجلــد. 

كيف أقوم بإزالة الجلد الميت؟
اآلن عزيزتــي بعــد أن علمنــا أهميــة إزالــة الجلــد 
ــك ســؤال منطقــي:  ــى ذهن ــادر إل ــت، يتب المي

كيــف نزيــل الجلــد الميــت؟
التقشــير،  طريــق  عــن  الميــت  الجلــد  إزالــة  يمكنــك 
التاليــة  الوصفــات  مــن  مقشــر  وصفــة  أي  اســتخدمي 

الجســم لتقشــير  لديــك  المتوفــر  حســب 
لجســدك  وتكفــي  نســبية  المقاديــر  هــذه  مالحظــة: 
كامــًلا، يمكنــك االنقــاص أو الزيــادة حســب رغبتــك ورؤيتــك 

الشــخصية.

مقشــر الســكر البنــي وزيــت الزيتــون أو زيــت 
جــوز الهنــد

2\1 كوب من السكر البني
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ــط  ــى خلي ــي عل ــى تحصل ــًدا حت ــا جي ــا مًع ــي بخلطه قوم
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الجــمــال

متماســك، قومــي بوضــع الخليــط علــى جســمك مــع فركــه بلطــف، ال تكونــي 
قاســية علــى نفســك، ابــدأي بالفــرك مــن ســاقك صعــوًدا إلــى رقبتــك ثــم اغســلي 

جســدك بالمــاء الدافــئ.

مقشر القهوة وزيت الزيتون أو ماء الورد

1/2 كوب من القهوة المطحونة 
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو ماء الورد

قومــي بخلطهمــا مًعــا جيــًدا حتــى تحصلــي علــى قــوام كريمــي، ضعيــه علــى 
جســدك كمــا أوضحــت ســابًقا وافركيــه مــن ســاقك صعــوًدا إلــى الرقبــة، ثــم 

ــئ. ــاء الداف ــدك بالم ــلي جس اغس
مالحظة: قومي بتقشير جسمك من مرة لـ مرتين أسبوعًيا.

واآلن لننتقل إلى مقشرات الوجه 

مقشر السكر والعسل وزيت الزيتون 

1 ملعقة كبيرة من السكر
ربع ملعقة من العسل األبيض

ربع ملعقة من زيت الزيتون
قومــي بخلــط المكونــات مًعــا جيــًدا، وضعــي الخليــط علــى وجهــك وابــدأي بفركه 

فــي حــركات دائريــة بلطــف، ال تكونــي قاســية علــى بشــرتك ابــًدا
ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

مقشر القرفة والدقيق

ملعقة من القرفة الناعمة
ملعقة صغيرة من الدقيق

القليل من الماء
امزجــي القرفــة بالدقيــق واضيفــي القليــل مــن المــاء حتــى تحصلــي علــى خليــط 
متماســك، ضعيــه علــى وجهــك وقومــي بفركــه بلطــف فــي حــركات دائريــة، ثــم 

اغســلي وجهــك بالمــاء الفاتــر.
مالحظة: قومي بتقشير وجهك من مرتين لـ 3 مرات أسبوعًيا 

وأخيًرا لننتقل إلى مقشرات القدم

منطقــة القــدم تحتــاج لبعــض الخطــوات اإلضافيــة حتــى نقــوم بتقشــيرها، فهــي 
منطقــة ذات جلــد ســميك، لــذا تحتاجيــن لنقــع قدمــك لمــدة 15 دقيقــة فــي ميــاه 
ســاخنة حتــى أعلــى درجــة تســتطيعين تحملهــا )انتبهــي حتــى ال تحرقــي نفســك، 
اختــاري درجــة حــرارة تســتطيعين تحملهــا( وضعــي فيهــا بعــض الملــح وعصيــر 

الليمــون.
تقوميــن  حينهــا  للتقشــير،  مســتعد  وجلدهــا  جــًدا  رطبــة  قدمــك  ســتجدين 
بتقشــيرها باســتخدام أي مقشــر مــن مقشــرات الجســم التــي ذكرناهــا ســابًقا

ثم تغسلينها بالماء الفاتر.
مالحظة: قومي بتقشير قدمك مرة واحدة أسبوعًيا.

ــي  ــك وأزلت ــك وقدم ــدك ووجه ــير جس ــت بتقش ــد قم ــن ق ــي تكوني ــذا عزيزت هك
الجلــد الميــت منهــم، أتشــعرين بالنعومــة والحيويــة التــي صــرت تتمتعيــن بهــا؟
 بعــد التقشــير تأتــي خطــوة مهمــة وهــي الترطيــب حتــى تبقــى بشــرتك ناعمــة 
وجميلــة، فــي مــرة أخــرى سنســتعرض عــدًدا مــن ماســكات الترطيــب حتــى 

ــا. ــرتك ونضارته ــباب بش ــك وش ــى جمال ــا عل ــي دائًم تحافظ
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