دليل األمومة والطفولة
نصائح طبية وتوجيهات قانونية لموظفات حكومة دبي

تــم إعــداد هــذا الدليــل بهــدف توفيــر جملــة مــن النصائــح الطبيــة
التــي يجــب مراعاتهــا مــن قبــل الموظفــة الحامــل وذلــك خــال
فتــرات الحمــل والــوالدة وســاعات الرضاعــة ،وكذلــك توفيــر
المعلومــات القانونيــة التــي تتضمــن حقــوق وواجبــات الموظفــة
خــال تلــك الفتــرات وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المرســوم
رقــم ( )14لســنة  2017بشــأن إجــازة الوضــع واألمومــة والرعايــة
لموظفــات حكومــة دبــي.
تم تقسيم هذا الدليل إلى ثالث مراحل ،وهي:

• مرحلة الحمل

• مرحلة الوالدة

• مرحلة الرضاعة

وقــد تضمنــت كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل النصائــح الطبيــة
والمعلومــات القانونيــة التــي تهــم الموظفــة حســب كل مرحلــة.

اإلعداد
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
هيئة الصحة بدبي
التصميم واإلخراج
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
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مرحلة

الحــمل
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اإلخطار بوجود الحمل
عنــد وجــود الحمــل لــدى الموظفــةُ ،يفضــل أن تقــوم بإخطــار إدارة المــوارد البشــرية ـفـي دائرتهــا أو
إخطــار رئيســها المباشــر عــن الحمــل بــدءا ً مــن االســبوع  24مــن الحمــل ع ـلـى األقــل ،وذلــك لغايــات
مراعــاة حالــة الموظفــة عنــد تكليفهــا بــأي مهــام وظيفيــة ،وتفــادي أي مخاطــر قــد تنتــج عــن شــغر
الوظيفــة خــال فتــرة حصولهــا ع ـلـى إجــازة األمومــة.

النصائح الطبية
التأقلم مع اعراض الحمل خالل ساعات العمل الرسمي:

1
االبتعــاد عــن أي شــيء يــؤدي إ ـلـى الغثيــان ،والحــرص ع ـلـى
تنــاول الوجبــات الخفيفــة (المقرمشــات ،أطعمــة خفيفــة،
المشــروبات التــي تحتــوي ع ـلـى الزنجبيــل.)...

2
شرب الكثير من الماء
لتجنب الجفاف.

3
تناول الطعام على فترات
متكررة وخاصة الوجبات
الغنية بالحديد والبروتين.
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أخذ استراحات قصيرة
ومتكررة وعدم اإلطالة في
الجلوس داخل المكتب.

ارتداء مالبس واسعة
فضفاضة ال تضغط على
الجنين وتسمح بالتنفس
بشكل مريح.
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استخدام مقعد قابل
للتعديل أو وسادة جيدة
لدعم أسفل الظهر.

استخدام المعدات التي
تساعد علـى رفع القدمين
لألعلـى للحد من التورم.
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اتخاذ االحتياطات المناسبة حسب ظروف ومتطلبات العمل
الوظائف المكتبية:
معظــم الوظائــف المكتبيــة التــي تتضمــن اســتخدام الكمبيوتــر آمنــة أثنــاء الحمــل ،ولكــن
ترا كــم الســوائل أثنــاء الحمــل قــد يســبب متالزمــة النفــق الرســغي ممــا يجعــل العمــل ع ـلـى
لوحــة المفاتيــح أمــرا ً صعبـاً ،كمــا أنــه قــد يصيــب المــرأة الحامــل باإلجهــاد ـفـي منطقــة الظهــر
والرقبــة والكتــف ،ممــا يســبب مخاطــر إضافيــة أيض ـا ً ـفـي حــال الجلــوس المســتمر خــال
ســاعات العمــل الطويلــة ،األمــر الــذي يتطلــب:

•

أخــذ فتــرات راحــة متكــررة ،والوقــوف
المتكــرر والتحــرك لتحســين تدفــق الــدم
والحــد مــن التــورم.

•

اســتخدام مواضــع اليــد والــذراع
الصحيحــة عنــد اســتخدام الكمبيوتــر.

•

استخدام وسادة لدعم أسفل الظهر.

•

عــدم وضــع القدميــن فــوق بعضهــا
البعــض.
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الوظائف التي تتطلب الوقوف لمدد طويلة ،يمكن تطبيق النصائح التالية:

•

وضــع قــدم واحــدة ع ـلـى مقعــد أو
صنــدوق صغيــر ُيســاهم ـفـي تخفيــف
آالم الظهــر.

•

أخذ استراحات متكررة ،والجلوس
مع رفع القدمين قليال ً إلى األعلى في
حال كان ذلك ممكناً.

•

الحــرص ع ـلـى ارتــداء األحذيــة المريحــة
والمنخفضــة الكعــب.
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الوظائف التي تتطلب السفر
• السفر عن طريق الجو

إذا كانــت الوظيفــة تتطلــب الســفرُ ،يفضــل جدولتــه ليكــون ـفـي فتــرة منتصــف الحمــل (بيــن
األســابيع  14و ،)28وعنــد الســفر عــن طريــق الجــو ،يجــب اتبــاع النصائــح التاليــة:

•

حجز مقعد الممر حتى يمكن القيام والمشــي
في الممر بكل ســهولة.

•

تنــاول الوجبــات الصغيــرة
والخفيفــة.

•

الحصــول ع ـلـى التطعيمــات الالزمــة ـفـي حــال
الســفر خــارج الدولــة وتجنــب الســفر إ ـلـى المناطــق
التــي يوجــد فيهــا خطــر اإلصابــة بالمالريــا.

• السفر عن طريق البر

•

الحــرص ع ـلـى عــدم القيــادة لمــدة تزيــد
عــن  5أو  6ســاعات ،والتوقــف بيــن
فتــرة وأخــرى.

•

وضــع حــزام األمــان تحــت البطــن عبــر
عظــم الترقــوة.
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الوظائف ذات األعمال الشاقة:
إذا كانــت الوظيفــة تتطلّــب ـفـي كثي ـر ٍ مــن األحيــان رفــع أوزان ثقيلــة ،أو ســحبها ،أو دفعهــا،
أو غيرهــا مــن العمــل البد ـنـي ،فإنــه ُيفضــل تجنــب القيــام بهــذه األعمــال نظــرا ً لمــا يمكــن أن
ُتشــكله مــن خطــورة ع ـلـى الحمــل.

5

الوظائف التي يمكن التعرض من خاللها للمواد الكيميائية :
إذا كانــت طبيعــة العمــل تتطلــب التعــرض للمــواد الكيميائيــة ،يجــب اتخــاذ جميــع
االحتياطــات وفقـا ً لمتطلبــات الصحــة والســامة المهنيــة المتبعــة ـفـي الدائــرة كتوفيــر معــدات
التهويــة الواقيــة وارتــداء القفــازات واألقنعــة ،ويشــترط ـفـي جميــع األحــوال أن تكــون هــذه
المــواد الكيميائيــة غيــر ضــارة ع ـلـى الجنيــن.
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حقائق قانونية خالل مرحلة الحمل

•

تســتحق الموظفــة إجــازة الوضــع واألمومــة أ يــا كانــت طريقــة تعيينهــا ـفـي الدائــرة ،ويســتثنى
مــن ذلــك الموظفــة المعينــة بــدوام مؤقــت.

•

يتــم التعامــل مــع الحمــل مــن الناحيــة القانونيــة كأي حالــة مرضيــة ،فالموظفــة التــي تعا ـنـي
مــن آثــار الحمــل تســتحق إجــازة مرضيــة لمــدة ال تزيــد ع ـلـى ( )5أ يــام عمــل متصلــة بنــاء ع ـلـى
تقريــر مــن جهــة طبيــة رســمية ،و ـفـي حــال كانــت مــدة اإلجــازة تزيــد ع ـلـى ( )5أ يــام عمــل متصلــة
أو ( )15يــوم عمــل متفرقــة ـفـي الســنة ،فيتــم اعتمــاد اإلجــازة مــن اللجنــة الطبيــة ـفـي إمــارة د ـبـي.

•

ـفـي حــال كانــت الموظفــة تعا ـنـي مــن تعــب وإجهــاد خــال ســاعات العمــل ،فأنــه يجــوز للدائــرة
أن تخفــض ســاعات عملهــا بحــد أقصــى ســاعتين يوميــا وذلــك بنــاء ع ـلـى تقريــر طبــي صــادر مــن
اللجنــة الطبيــة ـفـي إمــارة د ـبـي.

•

يجــوز للموظفــة طلــب بــدء إجــازة األمومــة قبــل ( )30يــوم ع ـلـى األكثــر مــن التاريــخ المتوقــع
للــوالدة بشــرط أن تكــون المــدة متصلــة ،وتخصــم هــذه المــدة مــن إجــازة األمومــة.

•

ـفـي حــال إجهــاض الجنيــن قبــل األســبوع ( )24مــن الحمــلُ ،تمنــح الموظفــة إجــازة مرضيــة
للمــدة المحــدد ـفـي التقريــر الطبــي الصــادر عــن الجهــة الطبيــة الرســمية.

•

ـفـي حــال إجهــاض الجنيــن بعــد األســبوع ( )24مــن الحمــل ،تســتحق الموظفــة إجــازة وضــع
مدتهــا  60يــوم.
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مرحلة

الوالدة
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التأمين الصحي
ُيغطــي برنامــج التأميــن الصحــي تكاليــف الرعايــة الطبيــة خــال فتــرة الحمــل والــوالدة بســقف
ســنوي حســب فئــة التأميــن الصحــي للموظفــة ،ويشــمل ذلــك المراجعــات مــا قبــل الــوالدة
وعملية الوضع (ســواء كانت والدة طبيعية أو قيصرية) ،وتكاليف الحمل الروتينية ومضاعفات
الحمــل وذلــك ع ـلـى النحــو التا ـلـي:
فئة التأمين الصحي

السقف األعلى سنوي ًا

كبار الشخصيات VIP

 30000درهم

أ

 25000درهم

ب
ج

 20000درهم
 15000درهم

د

 10000درهم

حقائق قانونية

•

تســتحق الموظفــة المعينــة بوظيفــة دائمــة إجــازة األمومــة لمــدة ( )90يــوم ،تبــدأ مــن تاريــخ
الــوالدة ،ويجــوز الجمــع بيــن إجــازة األمومــة وبيــن اإلجــازة الدوريــة واإلجــازة بــدون راتــب بشــرط
أال يتجــاوز مجمــوع هــذه اإلجــازات ـفـي حــال الجمــع  120يومـاً.

•

تســتحق الموظفــة التــي أنجبــت طفــا ً حيــا إجــازة األمومــة كاملــة ولــو تو ـفـي الطفــل بعــد الــوالدة
مباشرة.

•
• تستحق الموظفة خالل فترة االختبار إجازة األمومة والوضع.
ال يجوز ترحيل إجازة األمومة في أي حال من األحوال.
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مرحلة

الرضاعة
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نصائح طبية

•

حليــب األم هــو الغــذاء المثا ـلـي للطفــل ،فهــو مصمــم ليوفــر لــه جميــع العناصــر الغذائيــة مــن
أجــل نمــو صحــي.

•
• الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من االلتهابات واألمراض.
• تســاهم الرضاعــة الطبيعيــة ـفـي خلــق عالقــة حميميــة قويــة بيــن األم والطفــل وإشــعاره
يتكيف حليب األم مع نمو الطفل لتلبية احتياجاته المتغيرة.

بالحنــان والــدفء.

•
•

تعتبر الرضاعة الطبيعية وقاية لألم من خطر االصابة بسرطان الثدي والمبيض.

الطريقة اآلمنة لتخزين الحليب الطبيعي
Storage Location and Temperatures
Freezer
0°F (-18°C) or colder

Refrigerator
)40°F (4°C

Countertop
77°F (25°C) or colder
)(room temperature

Within 6 months is best
Up to 12 months is acceptable

Up to 4 Days

Up to 4 Hours

NEVER refreeze human milk
after it has been thawed

Up to 1 Day
)(24 hours

1–2 Hours

Use within 2 hours after the baby is finished feeding

Type of Breast Milk
Freshly Expressed
or Pumped
Thawed, Previously Frozen
Leftover from a Feeding

)(baby did not finish the bottle
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حقائق قانونية

•

تســتحق الموظفــة ســاعتين رضاعــة يوميـا ً تبــدأ مــن انتهــاء إجــازة األمومــة مباشــرة حتــى يبلــغ
عمــر المولــود ســنة كاملة.

•

يجوز للموظفة الحصول على ساعات الرضاعة في بداية الدوام أو نهايته.

•

يبقــى اســتحقاق الموظفــة قائمــا بشــأن ســاعات الرضاعــة ولــو كانــت الدائــرة توفــر للموظفــة
حضانــة ـفـي مقــر العمــل.

•

ـفـي حــال تــم نقــل الموظفــة المســتحقة لســاعات الرضاعــة إ ـلـى إحــدى الجهــات الحكوميــة
المحليــة ـفـي إمــارة د ـبـي ،فأنهــا تبقــى مســتحقة لســاعات الرضاعــة حتــى يكمــل وليدهــا عام ـا ً
كامــاً.

•

ال تستحق الموظفة ساعات الرضاعة خالل شهر رمضان المبارك.

•

ـفـي حــال تــم تعييــن الموظفــة ـفـي الدائــرة ،وكانــت قــد انجبــت طفــا ً قبــل التعييــن ،فأنهــا ال
تكــون مســتحقة لســاعات الرضاعــة.
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