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 مقدمة  -1
مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة بأن جمیع األشخاص لدیهم حق متساٍو في الحمایة من األخطار  یؤمن )أ(

د ال تكون ق ،فعلى سبیل المثال .في العمل، إال إن ذلك ال یعني بالطبع معاملة جمیع األشخاص بنفس الطریقة
تالي وكذلك یمكن أن تتفاوت ظروف العمل، وبال ،دائمًا الوظائف التي یؤدیها الرجال هي نفسها التي تؤدیها النساء

تقییم ل الالزم اتباعهاطریقة التؤثر هذه العوامل على األخطار التي یواجهها الموظفون في العمل وأیضًا في  قد
 الوالدة. بعد ا، وهو ما ینطبق بصورة أكبر على النساء في ظروف الحمل أو المخاطر والتحكم به

إن المتطلبات الواردة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة تسري على كافة أماكن  )ب(
الواردة  رشادات، إال إن اإلالعاملینویجب تنفیذها حسبما یلزم ذلك بغض النظر عن نوع  ،العاملینالعمل وجمیع 

 الوالدة والحوامل. اتمهات حدیثاألمن النساء العامالت في هذه الوثیقة تستهدف بصفة خاصة 

 .حدة وفقًا لظروف كل امرأة على تفاوتی وبشكل ،یمكن للحمل أن یتسبب في إحداث تغییرات كثیرة لدى المرأة )ج(
 المعتادة.     بالطریقةعلى ممارسة عملها  ةملالمرأة العاوهذه التغییرات ربما تتداخل أو ال تتداخل مع قدرة 

وبالتالي ال یجوز المساواة بینهما وبین اعتالل الصحة،  ،إن الحمل والوالدة یعتبران جزًءا طبیعیًا من حیاة المرأة )د(
 .اإلرضاع الطبیعيعلمًا بأن الكثیر من النساء یعملن أثناء الحمل ویعدن إلى العمل أثناء فترة 

من أجل المساعدة اتخاذها  مالتي یمكنهبشأن اإلجراءات  أصحاب العملإن الغرض من هذا الكتیب هو توعیة  )ه(
 بعدعند حملهن أو عند عودتهن للعمل  العامالتالنساء على توفیر مكان عمل یحافظ على صحة وسالمة 

 الوالدة.
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 تقییم المخاطر في مكان العمل -2
 حمل أو الوالدة الحدیثة أو اإلرضاع الطبیعي  ال عن صاحب العملإبالغ قبل  2-1

والوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  ،إدارة المخاطر) 2( العنصروفقًا لمتطلبات  )أ(
وفي  .وأماكن العمل إجراء تقییم للمخاطر في أنشطتهم ومشاریعهم أصحاب العملكافة فإنه یجب على  ،المهنیة

التأكد من رصد أیة أخطار قد تؤثر على سالمة وصحة  أصحاب العملیم المخاطر یجب على إطار عملیة تقی
 في سن اإلنجاب. العامالتالنساء بما یشمل أو األشخاص المعنیین  العاملین

ذلك من المهم ول .أربعة إلى ستة أسابیع تتراوح بینمرور فترة في معظم األحیان ال یتم اكتشاف الحمل عادة قبل  )ب(
في سن اإلنجاب ومن ثم  العامالتالنساء المرتبطة بكافة من رصد األخطار والمخاطر  أصحاب العملتأكد یأن 

  تطبیق إجراءات التحكم الالزمة. 

 مراحل الحمل في مختلفةن تمثل مخاطر أبعض األخطار یمكن  أنینبغي أن تراعي عملیة تقییم المخاطر  )ج(
 بحیث تكون في مستویات ال تعرضحدود التعرض للمواد الخطرة وغیرها من العوامل  وعادة یتم وضع .المختلفة
 في بعض الحاالتالتعرض بالنسبة للحوامل  حدودكانت  ٕانالحامل أو المرضعة أو أطفالهن للمخاطر (و  المرأة 

مكان العمل بصورة صحیحة من في ن التحكم في المخاطر العامة فإ لذا .)العاملینأقل من تلك الخاصة بباقي 
  الوالدة أو الحوامل.  ثاتمهات حدیاألشأنه الحد من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحمایة 

التي تشكل و  ،)Risk Phrase R62( R62تحمل مصطلح المخاطر الكیماویات التي  ما تقدم هومن أمثلة  )د(
 ،التي تحمل هذا المصطلحوبالتالي في حال استخدام الكیماویات  .بضعف الخصوبةمخاطر محتملة لإلصابة 

في سن  النساء العامالتتعریض  یحظر فإنه، ال حوامل أم النساء العامالتالنساء بغض النظر عن كون و 
  . ذه الكیماویاتاإلنجاب له

مفاصل ال أربطةیمكنها أن تؤثر على حیث إن التغیرات الهرمونیة  ،مناولة الیدویةمسألة ال األخرىومن األمثلة  )ه(
 كما إن المشكالت الناتجة عن وضع الجسم یمكن أن تزداد مع تقدم مراحل الحمل.  ،بما یزید من القابلیة لإلصابة

نتیجة ب وٕابالغهم العاملینالتشاور مع  صاحب العملاالنتهاء من تقییم المخاطر في مكان العمل، یجب على عقب  )و(
 اء العامالتالنسیتم أیضًا مع یجب أن وهو ما  .قید التطبیقعلى إجراءات التحكم  اطالعهمتقییم المخاطر وأیضًا 

التأكد من وعیهن بأیة أخطار محددة قد تكون موجودة في  صاحب العمل، حیث یجب على اإلنجابفي سن 
 أو على الرضع أثناء فترةأثناء الحمل، ألجنة على اأو  ،نجاباإلعلى  نمكان العمل ویمكن أن تؤثر على قدرته

   .اإلرضاع الطبیعي

 بشأن حملهنفي أقرب وقت ممكن كتابیا و  صاحب العملأهمیة إبالغ  النساء العامالتتعي من الضروري أن  )ز(
    إرضاعهن ألطفالهن رضاعة طبیعیة أو وضعهن ألطفال خالل فترة الستة أشهر الماضیة.  أو

  العملیة.هذه ) الوارد أدناه نبذة عن خطوات 1یوضح الشكل رقم ( )ح(
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التقییم األولي للمخاطر في مكان العمل : المرحلة األولى

Undertake a risk assessment in line with the requirements of OSHAD-SF – Element 2 
Risk Management

Are hazards present?

Assess the risks and implement suitable control measures to reduce the risk to an 
acceptable level

No

Can the risk be removed?

توثیق النتائج 

Ensure employees or other persons of childbearing age are considered

Yes

بنتیجة تقییم المخاطر العاملین إبالغ

إطالع النساء العامالت والنساء األخریات المعنیات على المخاطر والتأكید على 
ضرورة اإلبالغ المبكر عن حاالت الحمل أو الوالدة أو اإلرضاع الطبیعي   

ال

Remove the risk

 إدارة المخاطر الوارد ضمن النظام) 2(وفقاً لمتطلبات العنصر رقم تقییم المخاطر 

ھل تم رصد أیة أخطار؟ 

نعم 

النساء العامالت أو النساء األخریات في سن اإلنجاب  التأكد من شمول

ھل یمكن إزالة المخاطر؟  نعم إزالة المخاطر

تقییم المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم فیھا والحد منھا لمستوى مقبول 

ال 

 
 تقییم المخاطر في مكان العمل من المرحلة األولى): 1الشكل رقم (
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 التدریب  -3
یتم س لتدریباومعظم  .عاملینالتدریب لل أنواععقب التقییم األولي للمخاطر في مكان العمل ینبغي توفیر بعض  )أ(

 اتمهات حدیثاألمن  عامالتلله ینبغي توفیر تدریب إضافي إن بناء على نتائج تقییم المخاطر، إال هتحدید نوع
  .الوالدة والحوامل

 بشأن األخطار لدیهالسالمة والصحة المهنیة العاملین  مسؤوليالتأكد من وعي  صاحب العملأوًال یجب على  )ب(
برامج إدارة  أنالتأكد من هو هذا التدریب  والهدف من .الوالدة والحوامل اتحدیثمهات األالتي تهدد المهنیة 

ن التي قد تكو أو المسائل الخاصة  األخطارتراعي  ها في مكان العملتطبیق الجاريالمخاطر وٕاجراءات التحكم 
 .النساء العامالتب مضرة

ات حول معلومذلك ن یشمل أ، على اإلنجابي في سن ئالال النساء العامالتخاص بتدریب ثانیا ینبغي توفیر  )ج(
 إن كن حوامل أو مرضعات أو وضعن نعلیه تأثیر تلك األخطاراألخطار في مكان العمل مع التركیز على كیفیة 

  خالل فترة الستة أشهر األخیرة. أطفال

أنفسهن، ویشمل ذلك  النساء العامالتیتعین أن یشمل التدریب أیضًا المعلومات الالزمة حول المطلوب من  )د(
حملهن أو إرضاعهن ألطفالهن رضاعة طبیعیة أو وضعهن ألطفال خالل فترة الستة اإلبالغ المبكر عن ضرورة 

ب وقت اإلبالغ في أقر عالوة على التأكد من وعیهن بأهمیة التواصل المستمر خالل تلك الفترة و  ،أشهر الماضیة
 ممكن عن أیة مشكالت یعانین منها.

صاحب خذها تیتقدیم المعلومات الالزمة حول اإلجراءات التي  أیضاً  النساء العامالتالذي یستهدف  یبیشمل التدر  )ه(
  بعد اإلبالغ.  العمل
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 اإلبالغ عن الحمل أو الوالدة الحدیثة أو اإلرضاع الطبیعي  -4
والوارد ضمن اإلطار العام  ،الوالدة والحوامل اتمهات حدیثاأل) بشأن 9.1وفقًا لمتطلبات دلیل الممارسة الفني ( )أ(

قرب في أ أصحاب العملإبالغ  النساء العامالت ه یجب علىفإن ،لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
ن یكون أ ویجب  .وقت ممكن بشأن حملهن أو إنجابهن ألطفال حدیثي الوالدة أو إرضاع أطفالهن رضاعة طبیعیة

 الصادرة عن إصدار الشهادةتأخر  وفي حال .طبیب مسجلشهادة صادرة عن  هصاحبویًا ذلك اإلبالغ مكتوب
 في تطبیق المتطلبات الواردة في دلیل الممارسة الفني صاحب العملینبغي أال یؤدي ذلك لتأخر  الطبیب المسجل
 المشار إلیه.   

 وأسباب ذلك. بضرورة اإلبالغ المبكر  النساء العامالتجمیع من وعي  صاحب العملتأكد یمن الضروري أن  )ب(
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  الوالدة والحوامل اتمهات حدیثاألبالخاص تقییم المخاطر  -5
یجب اتخاذ عدد من اإلجراءات ، مؤخراً بأنها حامل أو أنجبت طفل  صاحب العملل المرأة العاملةعقب إبالغ  )أ(

 المحددة لضمان المحافظة على صحة األم والطفل.

 الوالدة والحوامل. اتمهات حدیثباألتقییم المخاطر المرتبطة نبذة عن عملیة الوارد أدناه ) 2الشكل رقم ( یعرضو               
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تقییم المخاطر المرتبطة أمھات األطفال حدیثي الوالدة والحوامل: المرحلة الثانیة 

تقییم المخاطر المرتبطة بالمرأة العاملة المعنیة 

Noھل تم رصد أیة مخاطر؟ 

Yes

ھل یمكن القضاء على المخاطر؟ 

ھل یمكن تعدیل ساعات العمل أو 
ظروف العمل للحد من المخاطر؟

ال 

ھل یمكن اقتراح مھام بدیلة في 
مكان العمل؟

ھل یمكن اقتراح مھام بدیلة خارج 
مكان العمل للحد من المخاطر؟

No

/تعدیل ساعات

ظروف العمل نعم

اقتراح مھام بدیلة نعم

اقتراح مھام بدیلة 
خارج مكان العمل نعم

نقل المرأة العاملة من مكان العمل مع 
تقاضي نفس الراتب والمزایا 

ال

مراقبة ومراجعة عملیة تقییم المخاطر بصفة دوریة 

No

على القضاء
المخاطر 

نعم

ال

نعم                    

ال                        

ال                           

 
 الوالدة والحوامل حدیثات النساء العامالت): تقییم المخاطر المرتبطة ب2الشكل رقم (
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  المرتبطة باألمهات والحوامل إجراء تقییم للمخاطر  5-1

املة، المعنیة فیها بصورة ك المرأة العاملةإال إنه یجب إشراك ، لیست بالعملیة المعقدةعملیة تقییم المخاطر  إن )أ(
 باالرتیاح ةالمرأة العاملیشعرها بالتعاطف معها أثناء هذه العملیة بحیث تشعر مرن كما إنه من المهم إتباع أسلوب 

  تكون صعبة بالنسبة للبعض. قد في هذه المرحلة التي 

ب بأهداف التقییم وبحیث ال تشعر إنها مجبرة على تغییر بیئة عملها بسب المرأة العاملةینبغي دائمًا التأكد من وعي  )ب(
 حملها أو إنجابها لطفل.

 غيكما ینبمراعاة مهام عملها، ومع المعنیة  المرأة العاملةتقییم المخاطر عقب إجراء مناقشات مع إجراء ینبغي  )ج(
مخاطر لاویجب إجراء تقییم  .مناقشة األمر مع مدیرها المباشر أیضًا للتأكد من رصد أیة مخاوف أخرى ذات صلة

 .  صاحب العملعقب إبالغ  في أقرب وقت معقول ممكن

والدة ال اتمهات حدیثمن األ النساء العامالتعملیة تقییم المخاطر المرتبطة بلیتضمن الملحق األول نموذجًا  )د(
النموذج  ، علمًا بأناستخدام ذلك النموذج في توثیق نتائج عملیة تقییم المخاطر صحاب العملویمكن أل .والحوامل

 قد یحتاج إلى تعدیالت بهدف مالءمة احتیاجات المؤسسة.

 جمع المعلومات   2 -5 

 لمعنيا الشخصحول أنشطة المتوفرة معلومات ال زادتما لكفإنه كما هو الحال في جمیع عملیات تقییم المخاطر،  )أ(
ي مراجعة لذا ینبغ .محتملةتقییم المخاطر على رصد أیة مشكالت عملیة  كلما زادت قدرة ،واإلجراءات التي یتبعها

تقییم المخاطر العامة في مكان العمل ومن ثم رصد أیة مشكالت من بینها لالتي تم إنجازها في السابق  اتعملیال
 مراجعة ما یلي:  ینبغي وفي هذا ة.المعنی المرأة العاملةلى قد تؤثر ع

 عملیات تقییم المخاطر العامة التي أجریت على األعمال االعتیادیة  )1(

 األعمال االعتیادیة  التي أجریت أثناء تأدیةالمناولة الیدویة  أنشطةعملیات تقییم مخاطر  )2(

 العمل  مكانكیماویات قد تكون مستخدمة في أي تقییم المخاطر بشأن  )3(

 التي یتم القیام بهاالمعلومات المتعلقة بالمهام واألنشطة االعتیادیة  )4(

المعلومات الشخصیة مثل حاالت الغیاب السابقة وغیرها من المعلومات الطبیة التي قد تكون مسجلة في  )5(
 ملف الموظف 

 .اطرأثناء عملیة تقییم المخ ینبغي مراعاتها أساسیةعلى رصد أیة معلومات  أصحاب العملتساعد هذه المعلومات  )ب(
 المرأة العاملةیمكن أن تشكل مخاطر إضافیة على أخطارًا عملیات تقییم المخاطر العامة  توفي حال رصد

 .المرأة العاملةالخاصة ب الحامل فإنه یجب أخذها في االعتبار أثناء عملیة تقییم المخاطر
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 المخاطر المسائل الواجب مراعاتها أثناء عملیة تقییم  5-3

 الحوامل  5-3-1

مل والدوار حتى في أثناء حاالت الح وتورم الكاحلینألم الظهر والغثیان/التقیؤ قد تحدث مشكالت مثل اإلرهاق و  )أ(
  العادیة.  

احتمال ة زیادفي  ،أو ارتفاع ضغط الدم يالسكر  وأمثل الصرع  ،قد تتسبب أیة مشكالت صحیة موجودة بالفعل )ب(
 حدوث أضرار أثناء تنفیذ مهمة معینة في العمل.  

كل متواصل بشمثل الوقوف لفترات تتجاوز ثالث ساعات  ،عالوة على ما سبق فإن بعض العوامل المرتبطة بالعمل )ج(
قد یترتب علیها آثار ضارة  ،الرفع واالنحناء الفترات الطویلة من أعمالخمس ساعات یومیًا أو لما مجموعه أو 

 .تراكمیة

 المرضعات  5-3-2

الوالدة ربما ال یرضعن أطفالهن رضاعة طبیعیة أثناء وجودهن في العمل إال  اتعلى الرغم من إن األمهات حدیث )أ(
لمرافق عالوة على اتوفیر ما یلزمهن لفعل ذلك  أصحاب العمل، ویجب على استحالب اللبنهن قد یحتجن إلى إن

 المطلوبة لتخزین اللبن. 

في ثالجة إذا كان ذلك یتم في حاویة محكمة اإلغالق وعلیها ملصق من األم یمكن تخزین اللبن المستحلب  )ب(
 یوضح محتویاتها. 

 العودة إلى العمل  5-3-3

مهات ألاصحة وسالمة  بجوانل الفعالة دارةاإل لضمان المرأة العاملةمع  المستمرمن الضروري التواصل/التنسیق  )أ(
  الوالدة والحوامل.  اتحدیث

 أثناء الحمل  5-3-4 

ن یجب أال یتم ذلك سوى بموافقة مالحمل،  فترة إلى العمل بعد غیاب بسبب المرض أثناء المرأة العاملةإذا عادت  )أ(
 طبیبها.

دیلة بأداء مهام ب تكلیفهاأو  المرأة العاملةقد یكون من الضروري إجراء تعدیالت مؤقتة على ظروف/ساعات عمل  )ب(
   بهدف تسهیل عودتها إلى العمل بنجاح. 

 بعد الوالدة  5-3-5

مع مدیر قسم الموارد البشریة وٕاجراء تقییم شامل  المرأة العاملةعند العودة من إجازة األمومة یجب أن تجتمع  )أ(
 للمخاطر قبل عودتها إلى العمل.
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 ترغب في العودة للعمل قبل الخضوع لفحوصات ما بعد الوالدة.  إمرأةبشأن أي یجب الحصول على موافقة الطبیب  )ب(

 تأنجب التي المرأة العاملةمخاطر على  فيأن تتسبب المناولة الیدویة ألعمال یمكن : الوالدة القیصریةفي حال  )ج(
ة اولأعمال الرفع والمنطفال مؤخرًا عن طریق الوالدة القیصریة، وقد یكون من الضروري وضع قیود مؤقتة على 

  شهرا بعد الوالدة.  12حتى فترة تصل إلى 

متفهمة إلى العمل بعد إجهاض حملها/والدة طفل میت یجب التعامل معها بطریقة  إمرأةفي حالة عودة أي  )د(
 .ومتكتمة

   باألمهات والحوامل  المرتبطةاألخطار  5-4 

قییم الت أن ذلكیجب التأكد من الحوامل  وأالوالدة  اتمهات حدیثإحدى األب المرتبطةعند إجراء تقییم للمخاطر  )أ(
العمل  هامم على أداء تهنقدر في بصورة كبیرة النساء حیث تتفاوت المعنیة وظروف عملها،  المرأة العاملةبخاص 

ها وقوت المرأة العاملةألداء العمل وصحة الالزمة یجب مراعاة كل من المتطلبات البدنیة في هذا و  .أثناء الحمل
 نه قدألیجب مراعاة المعلومات الطبیة التي یتم تقدیمها وعند تقییم أیة مخاطر  .البدنیة ولیاقتها ومرحلة الحمل

  یكون لها تأثیر على القدرة على أداء مهام العمل. 

ر ثاألخذ في الزیادة، وهو ما یؤ  هاالمرأة الحامل لتتكیف مع حجم جسموقوف المثال تتغیر وضعیة  على سبیل )ب(
 وبالتالي ینبغي مراعاة ذلك أثناء تقییم المخاطر. ،طریقة تفاعلها مع األخطار المختلفة في العملعلى 

مهات األب المرتبطةأدناه عددًا من المشكالت التي ینبغي مراعاتها عند تقییم المخاطر  )1رقم (یستعرض الجدول  )ج(
ادات إرش یتضمنبل إنه  ،لیس شامالً لكافة المخاطرن هذا الجدول أومن المهم مالحظة  .الوالدة والحوامل اتحدیث

النساء ب ةالمرتبطالتأكد من إجراء تقییم فعال للمخاطر  أصحاب العملوعلى  األكثر شیوعًا، مشكالتحول بعض ال
  . لدیهم العامالت

 الوالدة والحوامل اتمهات حدیثاأل): األخطار المحتملة التي تهدد 1الجدول رقم (

 العوامل/األخطارقائمة 
 المحتملة/اجراءات التحكم  التدابیر االحتیاطیة المخاطر المحتملة أو ظروف العمل

 العوامل الفیزیائیة

الصدمات أو االهتزازات أو 
 الحركة

التعرض المنتظم إلى صدمات أو إن 
اهتزازات منخفضة التردد، كالقیادة أو 

ركوب دراجات أو الحركة المفرطة قد یزید 
مع إن و من خطر حدوث إجهاض. 

التعرض طویل المدى الهتزازات ال یتسبب 
في حدوث اضطرابات أو تشوهات للجنین 

إال أن ذلك یحدث في أغلب األحیان نتیجة 
الشدة ، ومن ثمَّ  للمجهود البدني عالي

تزداد مخاطر احتمالیة الوالدة المبكرة أو 

ًا حدیث أطفالهنتنصح العامالت الحوامل ومن وضعن 
بتجنب العمل الذي قد یتسبب في اهتزاز الجسم 
بالكامل على نحو مرهق، وخصوًصا االهتزازات 
منخفضة التردد، أو حینما تكون البطن عرضة 

 دمات أو هزات. لص
 

أما العامالت المرضعات فلسن عرضة لخطر أكبر 
 من الموظفین اآلخرین. 
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 العوامل/األخطارقائمة 
 المحتملة/اجراءات التحكم  التدابیر االحتیاطیة المخاطر المحتملة أو ظروف العمل

 وضع مولود منخفض الوزن.    

تكون العامالت الحوامل بالذات عرضة  المناولة الیدویة
عمل لخطر اإلصابات الناجمة عن 

ات تؤثر التغییر  المناولة الیدویة، حیث قد 
الهرمونیة مثال على األربطة، وقد ترتفع 

والمشاكل المرتبطة  احتماالت اإلصابة
 بوضعیة الجسم وانتصابه مع تقدم الحمل. 

قد توجد مخاطر أیًضا على األمهات 
حدیثات الوالدة، مثال بعد الوالدة القیصریة 

حیث قد ینبغي وضع قیود مؤقتة على 
 حمل األثقال أو مناولتها. 

ال توجد أیة أدلة تشیر إلى أن األمهات 
المرضعات عرضة لخطر أكبر من 

 العاملین اآلخرین

تغییر طبیعة المهام المسندة بحیث باإلمكان قد یكون 
یتم الحد من المهام التي تنطوي على مخاطر المناولة 
الیدویة لكافة العاملین بما في ذاك األمهات حدیثات 

الوالدة أو الحوامل. وقد یكون من المناسب دراسة 
 العملاالحتیاجات الخاصة باألم العاملة والحد من كم 

 البدني المطلوب منها.
 

مع أن الضوضاء ال تشكل خطًرا مباشًرا أو  الضوضاء
محدًدا بعینه على األمهات حدیثات الوالدة 
أو الحوامل أو على الجنین، فإن التعرض 
للضوضاء على المدى الطویل قد یتسبب 
 في الشعور باإلرهاق وارتفاع ضغط الدم.  

 3.0الممارسة الفني االمتثال لمتطلبات دلیل 
 لنظام "، الوارد ضمن اإلطار العامالضوضاء المهنیة"

 إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.

تقییم المخاطر مراعاة المخاطر اإلضافیة التي  على  السقوط من الساللم أو منصات التشغیل  العمل باألماكن المرتفعة
 ترتبط بالعمل في األماكن المرتفعة.

 
 العمل في األماكن المرتفعة.منع 

 األخطار اإلشعاعیة:
 :مؤیِّناإلشعاع ال

 

إن التعرض لقدر كبیر من اإلشعاع یمكنه 
 إلحاق أضرار بالجنین.

 
وٕاذا كانت األم المرضعة تعمل بسوائل أو 
أتربة مشعة فقد یتعرض الطفل لإلشعاع، 

 خاصًة من خالل تلوث جلد األم.
 

الجنین من وهناك مخاطر محتملة على 
جراء استنشاق األم لكمیات كبیرة من 

 الملوثات اإلشعاعیة.

إعداد العمل: من خالل إجراءات لخفض مستوى 
تعرض المرأة الحامل لإلشعاع إلى أدنى حد ممكن، 

وبالتأكید إلى حد أدني من الجرعة المسموح بها 
ملي سیفرت على امتداد ما  1للنساء الحوامل، مثال 

مل (من لحظة إبالغ صاحب تبقى من شهور الح
 العمل بأن  المرأة العاملة حامل).

 
یحظر تشغیل األمهات المرضعات في أماكن بها 

 مخاطر عالیة للتلوث اإلشعاعي  
 
 

اإلشعاع الكهرومغناطیسي 
 مؤیِّنغیر ال

مخاطر اإلشعاع البصري: إن المرأة 
الحامل أو األم المرضعة لیست عرضة 

یحظر لمقدار التعرض إلى المجاالت الكهربیة 
والمغناطیسیة أن یتجاوز الحدود المفروضة على 
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 العوامل/األخطارقائمة 
 المحتملة/اجراءات التحكم  التدابیر االحتیاطیة المخاطر المحتملة أو ظروف العمل

ن مدرجة أكبر لمخاطر اإلشعاع البصري ب
 باقي العاملین.

 
مخاطر المجاالت والموجات 

الكهرومغناطیسیة: إن التعرض لهذه 
الموجات والمجاالت ضمن حدود 

التوصیات الحالیة ال یعرف عنه التسبب 
في أضرار ما، إال أن التعرض الزائد 

إلشعاعات ضمن ترددات موجات الرادیو 
قد یحدث أضراًرا عن طریق رفع حرارة 

 الجسم.

تعرض اإلنسان وذلك طبًقا لمنشور المجلس الوطني 
 المملكة المتحدة -للحمایة من اإلشعاع

 العوامل البیولوجیة

 Bالتهاب الكبد 
المسبب   HIVفیروس 
نقص المناعة لمرض 

 المكتسبة (اآلیدز)
 الهربس

 مرض السل
 الزُّهريمرض 

 جدري الماء
 التیفوید

 الحصبة األلمانیة
 داء المقوسات

 الفیروس المضخم للخالیا

یمكن للعدید من العوامل البیولوجیة أن 
قبل والدته في حال  تؤثر على الجنین

إصابة األم بعدوى ما أثناء الحمل. فقد 
تنتقل اإلصابة عن طریق المشیمة إلى 
الطفل داخل الرحم، أو أثناء الوالدة أو 
بعدها، مثال عبر الرضاعة أو عبر 
 التالمس المباشر بین األم والطفل.

ستنادًا إلى تقییم المخاطر، والذي علیه أن یراعي ا
یولوجي، وكیفیة انتشار العدوى، طبیعة العامل الب

واحتماالت اإلصابة به، وطرق السیطرة علیه. 
واألخیرة قد تشتمل على االحتواء الفیزیائي لمسببات 
العدوى، ومعاییر النظافة العامة، واستخدام اللقاحات 

 المتاحة إذا ما استدعى التعرض ذلك.
 

وٕاذا ما ارتفع خطر اإلصابة فإنه یتعین على المرأة 
 امل تجنب التعرض بشكل تام.الح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األخطار الكیمیائیة
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 العوامل/األخطارقائمة 
 المحتملة/اجراءات التحكم  التدابیر االحتیاطیة المخاطر المحتملة أو ظروف العمل

یمكن ألول أكسید الكربون الذي ینفذ عبر  أول أكسید الكربون
المشیمة أن یتسبب في حرمان الجنین من 
األكسجین. ویعد مستوى ومدة تعرض األم 
ألول أكسید الكربون من العوامل الهامة في 

 تحدید التأثیر على الجنین.  
لیس هناك دلیل لوجود آثار ضارة على 

األطفال الرضع عند تعرض األم المرضع 
ألول أكسید الكربون، أو أن األم تكون 

أكثر حساسیة تجاه أول أكسید الكربون بعد 
 وضع ولیدها. 

 تغییر العملیات أو المعدات. 
تحذیر المرأة الحامل من كونها أكثر عرضة للتأثر 

 بعواقب التعرض ألول أكسید الكربون. 
 

التي تحمل كافة المواد 
 علیها المصطلحات ملصقات

R40 ،R45 ،R46 ،
R61 ،R63 ،R64 

 المخاطر المترتبة على كل مصطلح:  
R40 ُتشكل أخطارًا محتملة أو  یترتب :

 علیها  آثار  مستدامة 
R45 قد تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان : 
R46 قد تتسبب في خلل جیني ینتقل :
 وراثیا 
R47 قد تؤدي إل عیوب خلقیة في :

 الموالید
R61قد تسبب أضرار للجنین : 
R63 تشكل أخطار محتملة تضر الجنین : 
R64 الذین : قد تسبب أضرارًا لألطفال

 یرضعون طبیعیا 
یتعین إجراء تقییم للمخاطر، إذ ال یوجد 

سبیل آخر یمكن من خالله تحدید األخطار 
الفعلیة على الصحة. ورغم احتمال أن 

تشكل هذه المواد خطًرا على الصحة أو 
 عندماالسالمة، إال أن الخطر قد ال یتحقق 

تحت حدود التعرض المهني المواد تكون 
 المسموح بها.أو الحدود القصوى للتعرض 

في حال العمل في بیئة تشتمل على مواد خطیرة، 
یني خلل جومن بینها مواد كیمیائیة قد تتسبب في 

، یتعین على صاحب العمل تقییم ینتقل وراثیا
المخاطر الصحیة التي تهدد العاملین نتیجة للقیام 

بهذا العمل، وتفادي هذه المخاطر أو السیطرة علیها. 
ب یتعین على صاحوعند إجراء عملیات التقییم هذه، 

العمل األخذ في االعتبار المرأة الحامل أو التي 
 وضعت حدیثًا. 

"المواد  1.0االمتثال لمتطلبات دلیل الممارسة الفني 
الخطرة"، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. 

تؤدي إلى مجموعة كبیرة من اآلثار السمیة  هالرصاص ومشتقات
أثناء الحمل وٕالى إعاقة للطفل بعد الوالدة. 
وقد أشارت الدراسات التي أجریت مؤخًرا 

بین التعرض لمستویات  ارتباطإلى وجود 
منخفضة من الرصاص قبل والدة الطفل 
من مصادر بیئیة ووجود انخفاض طفیف 
   في مستویات األداء الفكري لدى األطفال

یتعین فور تأكد حمل المرأة أن یتم إیقافها عن أي  
عند مستوى یصل إلى عمل یعرضها إلى الرصاص 

من حد التعرض المسموح به، وأن یعاد تكلیفها  50%
 بمهام أخرى. 

 
"إدارة  1.2االمتثال لمتطلبات دلیل الممارسة الفني 

التعرض لعنصر الرصاص"، الوارد ضمن اإلطار 
 العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.
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قد یؤدي التعرض لمركبات الزئبق العضویة  الزئبق ومشتقاته
أثناء الحمل إلى بطء نمو الجنین، 

واضطراب الجهاز العصبي والتسبب في 
 تسمم األم.  

 
ث آثار ال یوجد دلیل واضح على حدو 

ضارة سلبیة على الجنین أثناء نموه إثر 
التعرض للزئبق ومركبات الزئبق غیر 

 العضویة. 
 

ال یوجد ما یشیر إلى أن األمهات بعد 
الوالدة یكن أكثر عرضة للمعاناة من اآلثار 
السلبیة المترتبة على التعرض إلى الزئبق 

 ومركباته.
 

تم تسجیل حاالت تعرض بین أطفال 
یرضعون من أمهات تعرضن بعد الوالدة 

ئبق أنه یتم إفراز الز إلى میثیل الزئبق. كما 
 في لبن ثدي األمهات. غیر العضوي 

المرأة الحامل أو األم المرضعة البعد عن  یتعین على
 األعمال التي تتضمن استخدام الزئبق أو التعامل معه 

النقسام األدویة المضادة 
 الخالیا (السامة للخالیا)

تؤدي على المدى الطویل إلى إتالف 
المعلومات الوراثیة التي تحملها الحیوانات 

المنویة والبویضات. وقد یؤدي بعضها إلى 
 اإلصابة بالسرطان. 

 
یتم امتصاصها عن طریق االستنشاق 

 وعبر الجلد.
 

وقد اتضح أن الممرضات والطبیبات 
الحوامل الالتي یعطین مرضاهن مثل هذه 
العوامل (حتى وٕان تم ذلك مع اتخاذ أشد 
االحتیاطات) قد سجلن ارتفاًعا كبیًرا في 

 حاالت فقد الجنین و/أو التشوهات الخلقیة. 

منع كافة النساء الحوامل من التعامل مع هذه األدویة 
لعدم معرفة العتبة الحدیة ونظرًا بأي صورة كانت. 

المسموح بها، فإنه یتعین التقلیل من مستویات 
 التعرض إلى الحد األقصى الممكن عملیا. 

 
یتعین لتقییم المخاطر أن یغطي على وجه الخصوص 

خطوات تحضیر العقار لغرض االستخدام 
(الصیدالنیات والممرضات)، وٕاعطاء العقار، 

 والتخلص من النفایات.
  

خطار النساء الالتي یحاولن الحمل أو النساء ویتعین إ
الحوامل أو المرضعات بالخطر الذي یهدد قدراتهم 

اإلنجابیة. حیث ینبغي نقل أي امرأة حامل تقوم 
بتحضیر محالیل األدویة المضادة لألورام إلى وظیفة 

 أخرى.  
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 ظروف العمل

االرتفاع أو االنخفاض 
 الشدید في درجات الحرارة

یتعین إبقاء مستوى التعرض المتواصل 
للنساء الحوامل إلى بیئات حارة في أدنى 
حد له، إذ یزید هذا التعرض من خطر 

اإلصابة باإلجهاد الحراري. وقد ینقطع لبن 
الثدي بسبب الجفاف المترتب على ارتفاع 

 الحرارة. 
قد یشكل العمل في جو شدید البرودة خطًرا 

على المرأة الحامل وجنینها. لذا یتعین 
 تزویدها بمالبس دافئة. 

تزداد المخاطر بصفة خاصة في حال 
 حدوث تغیرات مفاجئة في الحرارة. 

تجنب الحرارة: ینبغي الحذر التام عند التعرض 
لدرجات حرارة مرتفعة بشكل متواصل، مع إتاحة 

ستراحة وأماكن للراحة وتوفیر المرطبات، فترات لال
إلى جانب توفیر میاه الشرب باستمرار. كما یتعین 
على األمهات حدیثات الوالدة والحوامل االنتباه إلى 

أن اإلحساس بالعطش ال یمثل مؤشًرا مبكًرا لإلجهاد 
الحراري، بل یتعین علیهن الشرب قبل شعورهن 

غیرة بالعطش، ویفضل أن یكون ذلك بكمیات ص
 وعلى نحو متكرر. 

 
 11.0االمتثال لمتطلبات دلیل الممارسة الفني 

"السالمة في الحر"، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام 
 إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.

 
تجنب البرودة: ال توجد مشكالت محددة تمنع العمل 

في بیئة شدیدة البرودة، ولكن یجب توفیر مالبس 
 تضمن الدفء.

جهزة المزودة بشاشات األ
 عرض

 

قلق واسع  أنه كان هناكعلى الرغم من 
من االنبعاثات اإلشعاعیة التي تصدر من 
أجهزة العرض وآثارها المحتملة على المرأة 

الحامل، إال أنه یوجد دلیل قوي یفید أن 
 هذه المخاوف ال أساس لها من الصحة. 

ال تحتاج المرأة الحامل ألن تتوقف عن استخدام 
وحدات العرض المرئیة، بل علیها تجنب المشكالت 
التي قد تنتج بسبب التوتر والقلق. لذا یتوجب إعطاء 
أولئك المتخوفات من اآلثار السلبیة الفرصة لمناقشة 
مخاوفهن مع شخص على قدر مناسب من الدرایة 

 ثوق بها. باآلراء والتوصیات العلمیة المو 

ال توجد مخاطر مباشرة تترتب على القیادة  السفر
العادیة للسیارات أثناء الحمل، إال إنه أثناء 
مراحل الحمل التالیة قد تشعر المرأة بعدم 
الراحة نتیجة لزیادة حجم جسمها والمشكالت 

 المتعلقة بالحركة.

قد یترتب على القیادة لفترات طویلة 
الناجم عن  اإلجهاد البدني أو الذهني

 اإلرهاق.
 

ینبغي مراجعة طرق السفر االعتیادیة للمرأة 
الحامل وتعدیلها حسبما یلزم، مع األخذ في 
االعتبار مرافق الرعایة المتوفرة على الطرق 

سوف تحتاج إلى مزید من مرات المرأة حیث إن 
التوقف الدوري واستعمال مرافق الرعایة أثناء 

 .     األخیرةمراحل الحمل 
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 اإلجهاد
ینبغي أخذ اإلجهاد في االعتبار أثناء 
تقییم المخاطر، مع إجراء مناقشة مع 

حول مهام عملها ومدى  المرأة العاملة
ن أعلیها، مع تذكر  تلك المهام تأثیر

اإلجهاد یرتبط بأسلوب الحیاة بشكل 
خارج  مشكالتعام وقد تكون هناك 

ها وقدرت المرأة العاملةالعمل تؤثر على 
 على العمل.

 
التي یمكن أن  األمورهناك عدد من 

ومن أمثلتها  ،تتسبب في اإلجهاد
والعمالء أو  ،ساعات العمل الطویلة

واألهداف المالیة  ،صعبةالالحسابات 
الشهریة أو غیرها من مؤشرات األداء 

 القدرةأو حتى مجرد عدم  ،الرئیسیة
على العمل بنفس المنوال الذي كانت 

 بل الحمل.علیه ق

 تتسبب في إجهادینبغي مراجعة أیة مسائل 
ومن ثم تعدیلها حسبما یلزم، وقد  المرأة العاملة

یشمل ذلك خفض ساعات العمل أو تغییر بیئة 
 العمل. 

مهام العمل 
 الروتینیة/ساعات العمل

یمكن أن تؤدي ساعات العمل الطویلة 
 إلى مزید من اإلجهاد أو اإلرهاق.

 
قد ال تكون بیئة العمل مصممة بحیث 

الحامل وهو ما یمكن المرأة تناسب 
أن یتسبب في مزید من اإلجهاد 

 وعدم الراحة.

یة أ المرأة العاملةینبغي أن تشمل المناقشات مع 
مسائل تتعلق بمهام العمل الروتینیة وبیئة 

العمل، ومن ثم تنفیذ التعدیالت المعقولة بشأن 
 المسائل المرصودة.  

قد تصبح هذه مشكلة في مراحل الحمل  اإلخالء في حاالت الطوارئ
األخیرة، وخاصة في المباني التي یجب 

تفع یر النزول منها عبر درج المرأة على 
 أثناء عملیة اإلخالء.  لعدة أدوار

رأة المیوجد عدد من اإلجراءات التي یمكنها مساعدة 
 الحامل على إخالء المبنى في الوقت المناسب. 
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نظرًا لضعف القدرة على الحركة قد ال 
الحامل إخالء المبنى المرأة تستطیع 

ینبغي أیضًا مراعاة كما أنه  .بكفاءة
األشخاص اآلخرین الذین سوف 

طرق الخروج وما هو نفس یستخدمون 
 تأثیر ذلك.

 

الحامل على المرأة یمكن تعیین مرافق لمساعدة 
ستخدام ا قد یتطلب اذوه .النزول من المبنى

 مقعد لإلخالء.
  

ا مع تعمیمه المرأة العاملةینبغي وضع خطة إلخالء 
على من یهمه األمر، مع مراجعة الخطة مع تقدم 

 مراحل الحمل. 
 

الممارسات الجیدة في هذا السیاق اختبار  من
 خطط اإلخالء بصورة دوریة.

معدات العمل/معدات الحمایة 
 الشخصیة 

ال یتم تصمیم  في أغلب األحیان
معدات العمل أو معدات الحمایة 

 الحوامل الستخدام النساءالشخصیة 
فإن  ،خرىاألناحیة الومن  بالذات.

یتضمن الحمل (واإلرضاع الطبیعي) 
حدوث تغییرات جسدیة یمكن أن تجعل 
من بعض معدات العمل أو معدات 

غیر  المتوفرةالحمایة الشخصیة 
 لالستخدامغیر آمنة حتى بل و  ،مریحة

دم عبسبب ومنها  ،في بعض الحاالت
القدرة على ضبط المعدات بصورة 
سلیمة أو مریحة أثناء 

یل التعط بسببأو  ،االستخدام/االرتداء
كة حر قدرة على الالمؤقت للأو الضعف 

ضعف الیدویة أو أداء المهام أو 
 المرأة العاملة الحركي لدىالتنسیق 

 نتیجة للحمل أو الوالدة الحدیثة.

ینبغي مراجعة أیة معدات حمایة شخصیة تستخدمها 
ار في إط مؤخراً الحامل أو التي أنجبت طفًال المرأة 

عملیة تقییم المخاطر مع تطبیق التغییرات المناسبة 
تظام مع بان التقییمات هذهمراجعة  وینبغي .المطلوبة

تقدم مراحل الحمل للتأكد من استمرار مالءمتها 
 .للمرأة العاملة

ا الحمل التي ینبغي وضعهب المتعلقة جوانبالوعالوة على األخطار المحتملة في مكان العمل فهناك العدید من  )د(
ومن  .جوانب یتفاوت تأثیرها على مدار فترة الحمل ومراحله وبالتالي ینبغي مراجعتها بانتظام وهي في االعتبار،
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المهام لى أن یؤثر تأثیرًا كبیرًا عله الحامل الذي یتغیر أثناء الحمل وبالتالي یمكن المرأة وقوف  یةوضعأمثلة ذلك 
    بأمان.  ؤهاأداالتي یمكنها 

 : تتمثل في اآلتي المسائل األخرى الواجب مراعاتهاو  )ه(

 ): الجوانب المطلوب مراعاتها2الجدول رقم (

 العمل   مكانفي  ةالعوامل الموجود بالحمل المتعلقةالجوانب 

 التعرض إلى روائح تثیر الغثیان الشعور بالغثیان في الصباح 

 الوقوف/المناولة الیدویة/وضعیة الجسم ألم الظهر

 الوقوف/الجلوس  توسع األوردة

 العمل في البیئات الحارة البواسیر

 صعوبة مغادرة العمل/موقع العمل التردد المتكرر على الحمام

 زیادة الحجم
 المالبس الواقیةاستخدام 

 العمل في األماكن المحصورة 
 المناولة الیدویةأعمال 

 اإلعیاء
 العمل اإلضافي 
 العمل المسائي

 العمل على أسطح تسبب االنزالق أو رطبة مشكالت ضعف االتزان  

 العمل في ظل ارتداء أزیاء عمل رسمیة ضیقة مشكالت  الراحة

 والتشاور التواصل 5-5

بصورة كاملة في عملیة تقییم المخاطر للتأكد من أن اإلجراءات  المرأة العاملةینبغي إشراك كما تمت اإلشارة أعاله،  )أ(
 حالتها. تالءم المتخذة بشأنها 

 اضواستعر المعنیة  المرأة العاملةعقد اجتماع مع  صاحب العملعقب االنتهاء من تقییم المخاطر ینبغي على  )ب(
ومناقشة اإلجراءات التي یمكن اتخاذها لضمان سالمتها وسالمة الرضیع تها عملیة التقییم كافة المسائل التي رصد

 أو الجنین.

رهم في اآلخرین لتوعیتهم بأیة تغییرات مطلوبة ودو  العاملینینبغي أیضًا تعمیم نتائج عملیة تقییم المخاطر على  )ج(
 .هذا الشأن

 مراجعة تقییم المخاطر 5-6 

 ة. بصفة دوریومراجعتها  متغیرةكما هو الحال مع أي تقییم للمخاطر، یجب اعتبار تقییم المخاطر وثیقة  )أ(
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والوارد ضمن اإلطار  ،الوالدة والحوامل اتمهات حدیثاأل) بشأن 9.1وفقًا لمتطلبات دلیل الممارسة الفني رقم ( )ب(
مخاطر عملیات تقییم ال مراجعة أصحاب العمل علىه یجب فإن ،العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في األوقات التالیة على األقل:

 ترضع طبیعیامل أو اأو حالوالدة حدیثة  أم ورود إخطار بوجودعند  )1(
 أسبوعًا على الحمل   24عند مرور  )2(
 أسبوعًا على الحمل   34عند مرور  )3(
 عند العودة للعمل عقب الوالدة  )4(
و/أو  ها،أو عالجو/ ة،الوالدة أو المرضع ةم حدیثاألالحامل أو المرأة أي تغییر على صحة حدوث عند  )5(

  عملها مكان

 إرفاقها بتقییم المخاطر األصلي. من ثم یجب توثیق أیة مراجعات یتم إجراؤها و  )ج(

تتضمن عملیة المراجعة فحص تقییم المخاطر األصلي وٕاجراءات التحكم المعمول بها وتقییم مدى یجب أن  )د(
 مالءمتها في الوقت الحالي.استمرار 

 . المعنیة المرأة العاملةیجب مراعاة مرحلة الحمل وكیف یمكنها أن تؤثر على  )ه(

 أن إال، قد تستجدإلبالغ عن أیة مسائل أخرى ل ةمراجععملیات الالحامل أیضًا االستفادة من المرأة یجب على  )و(
ورًا إلى ها فبشأن بالغاإلعلیها االحتفاظ بتلك المعلومات حتى موعد المراجعة بل یجب علیها  أنال یعني هذا 

  .عند وجودها صاحب العمل
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 العودة للعمل  -6
بحالة حمل و/أو والدة معقدة من  المرأة العاملةإن موعد العودة للعمل یعتبر أمرًا في غایة األهمیة عند مرور  )أ(

وبصفة عامة ال توجد موانع طبیة من العودة للعمل بعد فترة ستة  .الناحیة الطبیة، بما یشمل الوالدة القیصریة
 .أسابیع من الحمل والوالدة العادیین، وما یحدد موعد العودة للعمل هو عادة االعتبارات االجتماعیة واالقتصادیة

حیث  .إلى العمل بأمان المرأة العاملةفي إطار التأكد من عودة ل التي ینبغي مراعاتها هناك عدد من المسائ )ب(
لى قد تؤثر ع مسائلأیة  لمعرفة إن كان هناك قبل العودة للعملالمعنیة  المرأة العاملة عقد اجتماع مع یفضل

خاصة یجب مراعاتها لضمان  متطلباتوأیة  المرأة العاملةلدى قد تكون مخاوف أیة  تفهمول ،عودتها إلى العمل
 . بأمانإلى العمل  تهاعود

قد یتطلب الحصول على معلومات إضافیة من الطبیب بهدف المساعدة على  ، فإن هذافي حال إثارة أیة مسائلو  )ج(
 . المرأة العاملةتأمین سالمة 

في  زمتلالشروط الخاصة التي قد  إلضافةالتأكد من مراجعة تقییم المخاطر  صاحب العملینبغي أیضًا على  )د(
 إلى العمل.  المرأة العاملةإطار عودة 

 توفیر تدریب تنشیطي لها.  یلزمقد ف ،عن العمل المرأة العاملةبناء على فترة غیاب  )ه(
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 اإلرضاع الطبیعي في مكان العمل  -7
الزئبق  إن، فعلى سبیل المثالو  .العامالتالنساء من  المرضعاتتعلق بینبغي مراعاتها فیما یمخاطر أخرى  هناك )أ(

األم رض تعفي حال وذلك جنین على البما یتسبب في مخاطر محتملة  لبن األممن الدم إلى قد ینتقل العضوي 
 لجرعات عالیة من الزئبق العضوي قبل أو أثناء الحمل. 

لك ت ضیمن عدم تعر  –مرضعة  عاملة إمرأة بوجودعقب تلقیه بالغًا مكتوبًا  –تأكد یأن  صاحب العمل على )ب(
دلیل  علما بأن .طوال فترة اإلرضاع الطبیعيلمخاطر قد تهدد سالمتها وصحتها وسالمة وصحة رضیعها  المرأة

والوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  ،الوالدة والحوامل اتمهات حدیثاأل) بشأن 9.1الممارسة الفني (
كل أم ب خاصةن هذه مسألة أل ،على فترة زمنیة معینة لإلرضاع الطبیعي  ینصال ،للسالمة والصحة المهنیة

 حدیثة اإلنجاب. 

 .وتخزینهن اللبالمرضعات استحالب مهات منة تتیح لألآبیئة صحیة و الممارسات الجیدة في هذا الشأن توفیر  من )ج(
 ضعاتلحوامل والمر لتوفیرها  صاحب العمل المطلوب منویمكن توفیر هذه المرافق ضمن االستراحات المناسبة 

في اإلرضاع الطبیعي لشهور عدیدة بعد الوالدة، ینبغي  النساء العامالتاستمرار  وفي حال من النساء العامالت.
جب یفإنه  ،المخاطرأحد رصد فیها تم  وفي تلك الحاالت التي .مراجعة المخاطر بانتظام صاحب العملعلى 

طالما ذلك و  ،لمخاطرتلك اإجراءات التحكم التي حددتها عملیة تقییم المخاطر لتفادي التعرض ل تطبیقمواصلة 
 المرضعة أو رضیعها. المرأة العاملةسالمة وصحة د یتهداستمرت في 
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 المراجع     -8
 والتنظیموالمسؤولیات  األدوار -)1العنصر ( -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 الذاتي 

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

 والتشاور  التواصل -)4العنصر ( -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 الطوارئ حاالت إدارة  -)6العنصر ( -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

مهات األ -) 9.1دلیل الممارسة الفني ( -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 الوالدة والحوامل اتحدیث

هیئة السالمة دلیل إرشادات الصحة والسالمة. أمهات األطفال حدیثي الوالدة والحوامل في العمل.  •
. نیوزیالندا. 1998والصحة المهنیة. وزارة العمل. 

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

ذیة التنفی هیئةالي العمل. كتب الوالدة والحوامل ف اتمهات حدیثاألحول  أصحاب العملدلیل إرشادات  •
 HSE Books ISBN 978 0 7176 2583 3   .الصحة والسالمة البریطانیة
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 سجل تعدیل الوثیقة     –9

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

2017یولیو  2 3.0  ال ینطبق وثیقة جدیدة 

2017 نوفمبر 19 3.1 تحریریة لتوضیح المتطلبات دون تغییرھاتعدیالت    3 ،13  
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 : نموذج تقییم المخاطر)1(الملحق 

 المرأة العاملةرقم  المسمى الوظیفي االسم

   

 ساعات العمل

 اإلجمالي السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد

        

 الحامل المرأة البیانات الشخصیة: 

   شهادة مكتوبة تؤكد الحمل؟  تسلیمهل تم 

  تاریخ المغادرة المتوقع 

  تاریخ الوالدة المتوقع

  عدد أسابیع الحمل؟ 

 البیانات الشخصیة: األمهات العائدات للعمل

  تاریخ الوالدة

  تاریخ العودة للعمل

  ال       نعم اإلرضاع طبیعي 

 المعلومات الطبیة

 العالج الحالیةالطبیة  الحاالت

  

  

  

  

 العالج الطبیة السابقة الحاالت
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 المعلومات المتعلقة بالوالدة

  ال       نعم هل واجهت مشكالت تتعلق بالحمل في الماضي؟

 إذا كانت اإلجابة هي "نعم" یرجى ذكر التفاصیل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالعمل  المتعلقةتقییم المخاطر 

    ال          نعم  ؟محددة أسفرت عملیات تقییم المخاطر االعتیادیة عن رصد أیة مخاطرهل 

 إذا كانت اإلجابة هي "نعم" یرجى ذكر التفاصیل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال نعم  المرأة العاملةب علقةالمتالمخاطر 

   تكرار الحركات الشاقة مثل االنحناء والمط وااللتواء ورفع األحمال 

   في األماكن المحصورة غیر المالئمة ل اعمالحركات أو الوضعیات أو األ

   ساعات  5ساعات دون راحة أو الوقوف إلجمالي  3الوقوف لفترة طویلة تزید عن 



 

 األدلة اإلرشادیة الفنیة  –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار
 30 من 28 الصفحة 2017 نوفمبر 19 – )3.1 (اإلصدار –دلیل أصحاب العمل بشأن األمهات حدیثات الوالدة والحوامل

 

   العمل الطویلة/كثرة السفرالتعب الزائد من ساعات 

   كثرة السفر

    الزائدةالضوضاء 

   كیماویة خطرةأي عوامل أو عملیات 

   اإلجهاد الزائد

 إذا كانت اإلجابة هي "نعم" یرجى ذكر التفاصیل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال نعم العوامل الشخصیة

   بشأن أیة جوانب للعمل منذ بدایة الحمل؟خاصة  مشكالتمن أي  المرأة العاملةهل عانت 

   مخاوفها بشأن العمل مع الطبیب؟ المرأة العاملةهل ناقشت  

   ؟ الخاصة بهاالمهام  كافةالتعامل مع  المرأة العاملةهل من الصعب على 

   مغادرة المبنى في حالة الطوارئ؟ المرأة العاملةمن الصعب على سیكون هل 

 إذا كانت اإلجابة هي "نعم" یرجى ذكر التفاصیل:
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 األخطار المرصودة

 إجراءات التحكم الخطر
تاریخ المراجعة/ الشخص 

 المسؤول
   

   

   

   

   

   

   

 المراجعة

 . مع تقدم الحمل سوف تصبح أكثر انتظاماً والتي یرجى االتفاق حول مواعید مراجعة عملیة تقییم المخاطر، 

 الحضور الموقع التاریخ

   

   

   

   

   

   

   

 قیع االتو 

كان لدیك أیة مخاوف بشأن صحتك أو أعاله الزمیلة: إذا طرأ أي تغییر كبیر على المعلومات  المرأة العاملةملحوظة إلى 
 أو صحة الطفل أو مستوى أدائك في العمل، ینبغي مناقشة ذلك مع رئیس قسم الموارد البشریة فورًا.

 المرأة العاملةتوقیع 
 
 

  التاریخ

 المًقیم توقیع
 
 

  التاریخ
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رسة رقم المما باالعتماد جزئیاً على ما ورد سابقاً في دلیلتم إعداد ھذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 
یمنع استخدامھا أو إعادة  . وتعتبر ھذه الوثیقة من ملكیة المركز، ویجب استخدامھا لألغراض التي وضعت من أجلھا. لذا)9.1(

 إصدارھا بشكل غیر مصرح بھ.
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