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 المقدمة  -1
وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعتها  .في إمارة أبوظبي العملأصحاب كافة یسري هذا الدلیل على  )أ (

دولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حال تعارض المتطلبات الواردة في في السلطات التنظیمیة 
العمل إتباع المتطلبات األكثر  أصحابهذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 

 صرامة من بینها.

الوالدة والحوامل،  اتمهات حدیثاألالالزمة لحمایة المتطلبات العامة  لتحدید ا الدلیلالمتطلبات الواردة في هذ تهدف )ب (
 . محددة مرتبطة بموضوعهمتطلبات  الوثائق األخرى التي تتضمنإلى  كما یشیر الدلیل

حیًا  مولوداشهور حملها، أو التي وضعت  تقضيالتي  المرأة العاملةأو الحامل على أنها  الوالدة ةم حدیثاأل تعرف )ج (
 . الطبیعیة ، أو التي تقوم بالرضاعةالماضیةستة أشهر ال خالل
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 التدریب والكفاءة  -2
 تتوافق مع متطلبات:  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة تأكد یأن العمل  صاحب على )أ (

 ؛" والكفاءة والتوعیة التدریب) "5(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة  )1(
المهنیة العاملة المؤسسات تسجیل ) "7( اآللیة –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة  )2(

 ؛ ومجال السالمة والصحة المهنیةفي 
ممارسي السالمة والصحة  تسجیل " )8(اآللیة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة )3(

 .المهنیة"

 الوالدة اتمهات حدیثاألالتي تتعلق بالمخاطر المهنیة شأن ب السالمة والصحة المهنیة مسؤوليتثقیف و  توعیة یتعین )ب (
 الكتب. خالل التعلیم عن بعد، أو من  عبر ، أودراسیة غرف في یتمقد هذا التدریب و  .والحوامل

في  ظروفهن قبل الوالدة وبعدها أخذمع  العمل مخاطروالحوامل تدریًبا حول  الوالدة اتمهات حدیثاألیتعین أن تتلقى  )ج (
 .  االعتبار
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 المتطلبات  -3
 یات مسؤولالمهام وال 3-1
 العمل  أصحاب 3-1-1

اإلطار العام لنظام إمارة یات المناطة به على النحو الذي یتفق مع مسؤولالعمل أداء المهام وال یتعین على صاحب )أ (
 .  )5-2-3، القسم ("الذاتيوالتنظیم  والمسؤولیات) " األدوار 1(العنصر  -أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 

العنصر  -طار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة لإلمخاطر طبًقا للالعمل إجراء تقییم صاحب  على )ب (
والحوامل والتأكد من تطبیق  الوالدة اتمهات حدیثاألمن أجل تحدید المخاطر المرتبطة ب "إدارة المخاطر)" 2(

 . والحد منهاقضاء على المخاطر لل الالزمةإجراءات التحكم 

 ةمرتبط كبیرة مخاطرأي شأن بقدرة إنجابیة ممن یتمتعن بكافة العامالت إخطار  العمل التأكد من صاحبیتعین على  )ج (
 أو إرضاع أطفالهن بصورة طبیعیة. وضع علىأو  تؤثر على حملهنبالعمل قد 

تدریب الوبرامج رشادات اإلو بالمعلومات والحوامل  الوالدة اتمهات حدیثاأل تزویدالعمل التأكد من  صاحبیتعین على  )د (
جاري  أو معدات عملإجراءات أو أیة مادة كیمیائیة المترتبة على ثار الصحیة اآلالتي تتناول  المناسبة متابعةالو 

 استخدامها.  مقررمن الاستخدامها أو 

في  لمشاركةا من المهنیةالصحة السالمة و مسائل تمكین من یسمیه العاملون لتمثیلهم في العمل  أصحاب  على )ه (
 . التحكمتقییم المخاطر وتنفیذ إجراءات عملیة 

  ن والعامالتالعاملو 3-1-2

على النحو الذي یتفق مع اإلطار العام  مأداء المهام والمسؤولیات المناطة به العاملین والعامالتیتعین على  )أ (
، القسم والمسؤولیات والتنظیم الذاتي" ) " األدوار1العنصر ( -لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

)3-2-7( . 

في  الطبیعیة أو الوالدة أو الرضاعة العمل عن حاالت الحملصاحب إخطار النساء العامالت یتعین على  )ب (
د األسبوع المتوقع للوالدة تحدصورة إخطار كتابي مصحوب بشهادة بیكون ذلك ، على أن أقرب وقت ممكن

 طبیب ممارس مسجل.  صادرة عن

 لمخاطر. اتقییم عملیة عند إجراء  عملال صاحبمع  المطلوب التعاون إبداءالنساء العامالت ى یتعین عل )ج (

عملیة تقییم في أعقاب یتم تطبیقها  تحكماالمتثال ألیة أنظمة أو إجراءات النساء العامالت یتعین على  )د (
 المخاطر أو الحد منها.  تلك المخاطر من أجل القضاء على

 الصحیة نحالتهأو  نظروفهرات تطرأ على یتغی ةبأیفورًا العمل  صاحبإخطار النساء العامالت یتعین على  )ه (
 على عملیة تقییم المخاطر. من شأنها التأثیر و 

 . نبعمله تتعلق نمخاوف لدیهالعمل بأیة  صاحبإبالغ النساء العامالت یتعین على  )و (
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 المتطلبات اإلضافیة  -تقییم المخاطر 3-2

) 2(العنصر –إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة لوفًقا عند إجراء عملیات تقییم المخاطر  )أ (
 یلي:  ما العمل صاحب یتعین على - إدارة المخاطر

 ؛ تبطة بأنشطة العمل أو ظروف العملكیف یمكن للمرأة الحامل أن تتأثر بالمخاطر المر  مراعاة )1(
أو  الوالدة اتحدیث هاتماألقامت إحدى  حالفي  لمخاطر المرتبطة بالعملاتقییم خاصة لعملیة إجراء  )2(

  ؛ا المستجدبشأن وضعهالعمل  صاحببإخطار ات امل أو المرضعو الح
قید التنفیذ للحیلولة دون التي وضعت  بإجراءات التحكم اتوالمرضع والحوامل الوالدة اتمهات حدیثاألإخطار  )3(

 موقع العمل؛ السالمة والصحة في تحسین مستوى ولخطرة لظروف  نتعرضه

الحوامل أو أو  الوالدة اتحدیث مهاتإحدى األعلى  هام أثریترتب علیه  یحتمل أنخطر ما  رصدفي حال  )ب (
 أو أكثر من اإلجراءات التالیة:  واحد إتباعفإنه یجب تحكم فعالة،  إجراءات تعذر اتخاذالم وكان من، المرضعات

 ؛ ةالوالدة أو الحامل أو المرضع ةم حدیثاألب خاصةلا الدوام ظروف العمل و/أو ساعات تعدیل )1(
 )؛ وجدعمل بدیل (إن  التكلیف بأداءأو  )2(
الوالدة أو الحامل أو  ةم حدیثاأل إبقاءومن شأنه  ،والمزایا، بنفس الراتب مكان العملأو إیجاد عمل بدیل خارج  )3(

 مواد كیمیائیة أو ظروف عمل خطرة.  لبعیًدا عن التعرض  ةالمرضع

الوالدة أو الحامل أو  ةم حدیثاألوضع تطرأ على قد رات یتغی ةیأل شمولهللتأكد من  دوریاً مراجعة تقییم المخاطر  یجب )ج (
 على األقل:  مراجعةهذه التم ت، على أن ةالمرضع

 ؛ةحامل أو مرضعالوالدة أو  ةحدیث أمبوجود إخطار تلقي عند  )1(
 من الحمل؛ن و والعشر  الرابعاألسبوع في  )2(
 ن من الحمل؛و والثالث الرابعاألسبوع في  )3(
 العودة إلى العمل بعد الوالدة؛عند  )4(
و/أو بیئة  اعالجهو/أو  ةالوالدة أو الحامل أو المرضع ةم حدیثاألصحة ب یتعلقفي أي وقت یستجد فیه أمر  )5(

 . هاعمل

لك"مالحظة: یرجى الرجوع إلى  ة ئكهإلخب هئكحهئ ة حخيتئ لهئ م ئآل لك اسآ ا ئكع شحئ ، الوارد ضمن "ئكخكيك ئألذسئخى آل
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، لمزید من المعلومات حول إدارة المخاطر ونوعیة األخطار 

 أن تتواجد في أماكن العمل.ذات الصلة التي یمكن 

 األمهات المرضعات ب المتعلقةاالعتبارات  3-3

أو مواد كیمیائیة قد  أخطارأي المرضعات إلى األمهات  عدم تعرضالعمل التأكد من  أصحابیتعین على  )أ (
  .الرضاعة الطبیعیةطالما استمروا ب الرضع/األطفالأو سالمة تضر بصحة 

لتخزین ما  مخصصمكان مبرد و  العمل توفیر غرفة خاصة لألم المرضعة لضخ لبن الثدي أصحاب یتعین على  )ب (
 ضخته من لبن الثدي. 

(  لألمهات واألكل وتناول المرطباتلراحة مناسبة لاستراحة فترات العمل تأمین  أصحاب یتعین على  (ج 
  .الستة الماضیة و/أو یرضعن أطفاالً  شهراأل خالل أطفالهن الالتي وضعن
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 المراجع  -4
  "الذاتيوالتنظیم یات مسؤولوال) "األدوار 1العنصر( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 "إدارة المخاطر) "2(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

الدلیل اإلرشادي ألصحاب العمل بشأن األمهات  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 حدیثات الوالدة والحوامل

 ، أمهات األطفال حدیثي الوالدة والحوامل في العمل2005مستشفى میلتون كینیز إن أتش أس فونداشن تراست،  •

. والحوامل في العمل أمهات األطفال حدیثي الوالدة. ،2005، مستشفى میلتون كینیز إن أتش أس فونداشن تراست  •
 . نیوزلندا. 1998وزارة العمل.  وهیئة الصحة والسالمة

http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/pdf/mothers.pdf 

&  OH مستشفى میلتون كینیز إن أتش أس فونداشن تراست ،والحوامل في العمل أمهات األطفال حدیثي الوالدة •
Sgl-1  على موقع  متاح. 2005. 2المجلد

http://www.mkgeneral.nhs.uk/uploads/documents/ohs-gl-1.pdf 

 صحابالعاصمة االسترالیة. اإلرشادات الموجهة أل منطقةفي والحوامل في العمل  أمهات األطفال حدیثي الوالدة •
على موقع  متاحالعاصمة االسترالیة، كانبرا.  منطقة. 2004العمل والموظفین. 

at:http://www.dhcs.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/39060/expectantandnewmot
hersguidelines.pdf 

 HS 017 New :والحوامل في العمل أمهات األطفال حدیثي الوالدة صحة وسالمةمقاطعة سومرست بشأن دلیل   •
and expectant mothers at work .2008 .على موقع  متاحhttp://www.six.somerset.gov.uk 

  

http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/pdf/mothers.pdf
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/pdf/mothers.pdf
http://www.mkgeneral.nhs.uk/uploads/documents/ohs-gl-1.pdf
http://www.mkgeneral.nhs.uk/uploads/documents/ohs-gl-1.pdf
http://www.six.somerset.gov.uk/
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبقال  اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

 2017یولیو  2 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

والسالمة إلى والصحة مركز أبوظبي للبیئة  مسمى تغییر
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام إلوالسالمة والصحة البیئة 

 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

 5 (ه) لتوضیح المتطلبات1-1-3تعدیل البند (

 6 )) لتوضیح المتطلبات 1(ب)(2-3تعدیل البند (

 6 )) (بخصوص المالحق)4(أ)(2-3حذف البند (

لإلشارة إلى الدلیل () 2-3إضافة مالحظة بنهایة القسم (
 )اإلرشادي ذي الصلة

6 

 ال ینطبق حذف  الملحق (أ): مخطط اإلجراءات

اإلرشادي حذف المالحق (ب) و (ج) (حالیا في الدلیل 
 ذي الصلة)

 ال ینطبق

 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها
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