
مقدمة:

     <  اأولدنا اأكبادنا مت�شي على الأر�ض، يتحركون يف خطواتهم الأوىل وتتحرك معهم قلوبنا وعقولنا فرحًا            

وخوفًا عليهم يف اآن واحد.

    <   عند بلوغ الطفل عامه الول يكون قد اأ�شبح لديه ال�شتعداد والقدرة ب�شكل وا�شح لال�شتمتاع بالعديد من 

الأ�شياء املختلفة والتي ت�شاعد على تنمية قدراته الذهنية والبدنية.

 
التعريف

لعب الأطفال هي كل اأداة اأو جمموعة اأدوات ثابتة اأو متحركة �شنعت بهدف ت�شلية الطفل وامل�شاعدة على تنمية 

قدراته يف مراحل العمر املختلفة حتى �شن 14 عامًا.

فوائد اللعب 

يف اللعب ثقافة وتطوير وابتكار، هذا ما يوؤكده علماء النف�ض.

اللعبة عن�شر اأ�شا�شي يف حياة الطفل، ولي�شت م�شيعة للوقت، فهي:

تنمي الذكاء والقدرة احلركية واجل�شمية لدى الطفل. 	•             

ت�شتهلك الألعاب طاقة الطفل الزائدة. 	•             

ت�شاعد الألعاب على جعل الطفل اجتماعيًا. 	•             

ت�شاعد الألعاب الطفل يف ت�شكيل فكره وروؤيته للعامل من حوله. 	•             



اأهم متطلبات ال�سالمة يف لعب الأطفال

اأخطار       لأي  م�شتخدميها  تعر�ض  ل  بحيث  املطلوبة،  للمعايري  وفقا  الألعاب  جميع  وت�شنع  ت�شمم  اأن  •	يجب 
ج�شدية. 

اأو  الأذن  اإىل  دخوله  اأو  ابتالعه  ي�شهل  حجم  ذو  عنها،  ف�شله  ميكن  جزء  اأي  اأو  الألعاب،  تكون  األ  •	يجب 
الأنف، خ�شو�شًا األعاب الأطفال دون �شن الثالثة.

مواد  خلط  من  الناجت  الكيميائي  التفاعل  ب�شبب  لالنفجار  قابلة  مادة  اأي  على  الألعاب  حتتوي  األ  •	يجب 
بع�شها ببع�ض اأو ب�شبب الت�شخني اأو الأك�شدة.

من  املتوقعة  الأخطار  وجميع  ال�شتخدام  طريقة  كاملة  ب�شورة  تو�شح  اللعبة  مع  اإر�شادية  ن�شرة  اإرفاق  •	يجب 
جراء ا�شتعمالها، مع ذكر الأعمار املالئمة لال�شتخدام �شامال احلاجة اإىل اإ�شراف اأ�شخا�ض بالغني متى كان 

ذلك �شروريا.

لال�شتخدام  املخ�ش�شة  الألعاب  على  وتعليمات  و�شع عالمات حتذيرية  الألعاب  بائعي  اأو  على م�شنعي  •	يجب 
يف املاء بحيث يتم بيان اأق�شى عمق والتاأكيد على ا�شتخدامها فقط حتت اإ�شراف اأ�شخا�ض بالغني.

التقاليد. اأو  العادات  اأو  الدين  مع  �شكلها  اأو  اللعبة  ت�شميم  يتعار�ض  األ  •	يجب 
بالآخرين. اأو  الطفل  ب�شحة  ت�شر  قد  ة  م�شعَّ عنا�شر  اأو  مواد  اأي  على  الألعاب  حتتوي  اأن  يجوز  •	ل 

ب�شهادة  م�شحوبة  تكن  مل  ما  احلمراء  حتت  اأو  البنف�شجية  فوق  اأ�شعة  ت�شدر  التي  الألعاب  بيع  •	مينع 
�شالحية لال�شتخدام الآمن معرتف بها وفقا للمقايي�ض الدولية.

خماطر األعاب الأطفال  

على الرغم من اأن لألعاب الأطفال الكثري من الفوائد، ولكن لها  العديد من املخاطر مثل: 

 •		ت�شغيل اللعبة بوا�شطة التيار الكهربائي اأو البطارية يحمل العديد من املخاطر وب�شكل خا�ض لالأطفال دون 

�شن اخلام�شة من العمر. 

منها.  قطع  ابتالع  على  الطفل  ي�شاعد  �شغرية  اأجزاء  من  املوؤلفة  •		اللعبة 
اإىل  بالإ�شافة  ونعومة  مرونة  تعطيه  مواد  تركيبه  يف  يدخل  الذي  البال�شتيك  من  امل�شنوعة  الأطفال  •	العاب 

مواد كيميائية �شامة اأو معادن ثقيلة مثل الر�شا�ض والكادميوم والدايوك�شني تكون �شامة للطفل عندما يحاول 

م�شها، وقد يوؤدي تكرار ا�شتخدامها اإىل تراكمها يف الكلى والعظام واجلهاز الع�شبي للطفل مما يوؤدى اإىل 

م�شاكل �شحية خطرية مثل الإ�شابة بال�شرطان. وقد يوؤثر الكادميوم على اجلهاز التنا�شلي والغدد ال�شماء يف 

اجل�شم.

العينني. على  خماطر  لها  والكمبيوتر  التاري  •	األعاب 
للمجال  الطفل  يتعر�ض  عندما  �شحية  خماطر  لها  مغناطي�شية  مواد  على  حتتوى  التي  الأطفال  •	العاب 

املغناطي�شي لفرتات طويلة.

على  توؤثر  وقد  واخلوف  التوتر  له  وت�شبب  الطفل  تزعج  قد  الألعاب  بع�ض  حتدثها  التي  واحلركات  •	الأ�شوات 
حا�شة ال�شمع لديه.

الطفل. توؤذي  قد  احلادة  الأطراف  ذات  •	الألعاب 
واملفرقعات(. ،ال�شهام  امل�شد�شات  )الليزر،البنادق،  مثل  للعيون  واأذى  اإ�شابات  اإىل  توؤدى  •	العاب 

يزيد  ممنوعة  واألوان  وكيميائية  برتولية  م�شتقات  اأو  جالتينية  مواد  ت�شنيعها  يف  يدخل  هالمية  •	األعاب 
حجمها اأو تنق�شم وتتكاثر يف املاء اأو يف مكان رطب ،اإذا ت�شكل خطورة على حياة الطفل يف حال ابتالعها ، 

حيث تنق�شم ويزيد حجمها يف بطونهم مما يوؤدي ذلك اإىل ان�شداد يف الأمعاء.



Card data and instructions
•  Toys should be provided with instructions and guidance in both 
Arabic and English with clear and understandable instructions on the 
installation, maintenance and use.
The following information should be stated on the instructions table in 
Arabic and English and it should be inerasable:
1.  Manufacturer’s name and address.
2.  Brand.
3.  Country of Origin.
4.  Appropriate age of users
5.  Mention whether the supervision of adults is required or not.
6.  Number of users allowed at one time.

Technical conditions for purchase of toys:
• Toys should be light in weight and easily carried by child.
• Toys should not have sharp or pointed edges to avoid injuries to the 
child.
• Colors should be fixed to avoid harming children if they come out of 
toys and enter their mouth. 
• Toys should not have long strips or ropes so they cannot not wrap 
around the child’s neck.
• Toys should not to be very small, making them easy for the child to 
swallow.
• Toys should not be easily fractured or broken.
• Toys should not be made of materials which a child can remove by his 
teeth.

General conditions for purchase of toys
• Toys should be appropriate to the characteristics and features of 
child’s growth in the different stages.
• Toys should conform to children’s moods to help them to nurture their 
psychological needs.
• Toys should be amusing and entertaining to the child as much as 
possible because fun attracts them to learn.
• Toys should bolster children’s loyalty to their homeland, identity and 
heritage.

بطاقة البيانات والإر�سادات

-   يجب اأن تزود اللعبة بتعليمات واإر�شادات باللغتني العربية والجنليزية بطريقة وا�شحة ومفهومة حول 

الرتكيب وال�شيانة وال�شتعمال.

-   يجب اأن يذكر على العلبة باللغتني العربية والجنليزية وبطريقة غري قابلة للمحو البيانات التالية:

    1. ا�شم ال�شانع وعنوانه.

    2. العالمة التجارية.

    3. بلد املن�شاأ.

    4. عمر الطفل املنا�شب ل�شتخدام اللعبة.

    5.  يذكر اإن كانت حتتاج لإ�شراف الكبار.

    6.  رقم الت�شغيل.

�سروط فنية ل�سراء لعب الأطفال

    •			اأن تكون اللعبة �شهلة احلمل بالن�شبة للطفل، وغري ثقيلة.

    •			األ يكون فيها جوانب حادة اأو زوايا مدببة حتى ل توؤذى الطفل.

    •			اأن تكون ثابتة الألوان حتى ل ت�شر الطفل اإذا و�شعها يف فمه.

    •			األ تكون ذات �شرائط طويلة اأو حبال حتى ل تلتف حول رقبة الطفل.

    •			األ تكون �شغرية جدا مما ي�شهل على الطفل ابتالعها.

    •			األ تكون قابلة للك�شر اأو ال�شتعال.

عة من مواد ميكن للطفل اأن ينزع جزءًا منها باأ�شنانه.     •			األ تكون م�شنَّ

�سروط عامة ل�سراء لعب الأطفال

   •			اأن تكون مالئمة خل�شائ�ض وحمددات منو الطفل يف خمتلف املراحل.

   •			اأن تتفق مع ميوله وت�شاعده على حتقيق حاجاته النف�شية.

   •			اأن تتوافر فيها املتعة له قدر الإمكان، لأن املتعة �شتقوده اإىل التعلم.

   •			اأن تزيد اللعبة من انتمائه لوطنه وهويته وتراثه.



Risks of playing with toys

Children’s toys have lots of benefits, but they have many risks as well, 
such as:
• Electrical or battery powered toys carry many risks, particularly for 
children under five years of age.
• Toys made up of small parts may lead to suffocation among little 
children as they may swallow pieces of them.
• Some plastic toys are made of a kind of plastic that is modified to give 
them the flexibility and softness, and they may contain toxic chemicals 
and heavy metals such as Lead, Cadmium and Dioxin. These toxins 
can hurt the child if he suck them, and when toxins accumulate by 
time in the kidneys, bones and nervous system of the child, they 
cause health problems as serious as cancer. Cadmium affects the 
reproductive system and endocrine glands in the body.
• Toys containing magnetic materials have a health risk when a child 
exposes to them for long periods.
• The sounds and movements of some toys may disturb the child and 
lead to stress and fear and may affect his sense of hearing.
•  Some toys lead to injuries and harm to the eyes (such as lasers, 
shotguns, pistols, arrows and crackers).
• Computer games affect the eyesight.
• Gel toys manufactured using materials such as gelatin, derivatives of 
petroleum, banned chemicals or colors can get larger, or be divided or 
multiplied in water or in a wet location, and when they are ingested by 
a child as they grow in size in the stomach, and block their intestines.
• Toys that cause injuries and damage to the eyes (laser, rifles, guns, 
darts and crackers)
• Jelly toys that are made from gelatinous materials, petroleum 
derivatives, chemicals  and various colors. Such toys increase in size 
or number once put in water or a humid place, and hence pose danger 
to the life of children if they swallow them, as they block their Stomach 
and intestines.

Important safety requirements for toys

• Toys should be designed and manufactured according to safety 
standards and requirements to avoid any physical dangers.
• Toys should not be made of separable small pieces which are easy to 
swallow or insert into ear or nose, especially the toys used by children 
under the age of three.
• Toys must not contain any explosive materials which can explode due 
to heat oxidization or interaction of materials. 
• Instructions for use must be attached with the toy to describe the 
optimal use of a toy, the risks expected as a result of use and the 
appropriate ages of users including the need for the supervision of 
adults when necessary.
• The manufacturers should add warning signs and instructions for toys 
designed to use in water so that the maximum depth is stated and the 
emphasis on its use only under the supervision of adults.
• Toy design or form must not contradict with religion, customs or 
traditions.
• Toys should not contain any radioactive elements that may affect the 
health of children or others.
• Toys producing infrared or ultraviolet rays should be banned unless 
an internationally accredited certificate ensuring their safety is attached 
with them.



Our children, our dear ones

Our children are our hearts walking on the ground. We watch them 
taking their first steps with joy and fear at the same time. Children start 
to enjoy playing with toys as they reach their first year. They enjoy 
many different toys that help them develop their mental and physical 
abilities.

Definition of toys

Toys are tools designed specifically to entertain children and assist 
them on the development of their abilities in various stages of life until 
the age of 14 years.

Benefits of toys 

According to studies, playing with toys makes children learn, develop 
abilities and skills, and learn to be innovative.
Toys are important in the life of every child and are not a waste of time:
• They develop mental and physical abilities of the child.
• Playing allows children to move around and use more energy.
• Playing allows children to develop socially.
• Playing helps children to form their thoughts and views of the world 
around them.


