
 

  

 

Assessing Toys Safety in Riyadh in the Light of the Current National Safety Standards 

  األطفال بالرياض في ضوء المواصفات الوطنية الحالية تقييم سالمة ألعاب
  
  

  الملخص التنفيذي
 

األطفال بالرياض ھو الوصول إلى نتيجة نھائية و توصيات فيما يتعلق باإلبقاء إما على  الرئيسي من مشروع سالمة ألعابإن الھدف 

  المواصفات الوطنية الحالية أو إقرار الحاجة لتعديل أو تحديث أو تبني مواصفات جديدة أو دولية قائمة أكثر فعالية.

المسار األول على تقييم مستوى السالمة أللعاب األطفال المتداولة  اشتملمسارات أنشطة متزامنة. تنفيذ ھذا المشروع على ثالث  اعتمدلقد 

ية السالمة و ذلك في ضوء المواصفات القياس لالستخدام واحتياطاتبوجود التعليمات اإلرشادية  االلتزامبأسواق الرياض، و تقييم مدى 

لعملية التي قام بھا فريق المشروع ألسواق ألعاب األطفال بالرياض، باإلضافة إلى تجميع المفعلة الحالية. و تم ذلك من خالل الزيارات ا

البيانات من المستشفيات و الھالل األحمر السعودي عن اإلصابات الناتجة عن ألعاب األطفال. و تتضمن المسار الثاني الموازي من 

لمواصفات القياسية الوطنية و العالمية المتعلقة بسالمة ألعاب األطفال. و تقييم و مقارنة أحدث ا المستفيضة المراجعةأنشطة المشروع 

استخالص نتائج و استكشافات األبحاث الحديثة السابقة المتعلقة بإصابات و مراجعة ويشتمل المسار الثالث من أنشطة المشروع على 

رات التقنية على سالمة و صحة الطفل و النتائج العملية ألعاب األطفال، و التي لھا أھمية في التعرف على تأثير ومخاطر التطو مخاطر

  و المعملية المتعلقة بتقييم مخاطر ألعاب األطفال.

و من أجل التوصل للنتائج المرجوة، فلقد قمنا بإجراء المھام الثمانية التالية المرتبطة فيما بينھا، و حصلنا على المخرجات والنتائج 

  -كما يلي: المستھدفةالمصاحبة 

 EN71 CR14379 األوروبية: لقد قمنا بمراجعة المواصفات القياسية لتصنيف ألعاب األطفال، مشتمال على: المواصفات مھمة األوليال

، و كذلك المواصفات SASO1063الجزء الثامن و المواصفات الوطنية السعودية  ISO8124و األيزو  ASTM CPSCو األمريكية 

. قمنا بمقارنة تلك المواصفات إلبراز نقاط القوة و الضعف بكل منھا. و لقد  CR14379األوروبية  الخليجية و التي ھي تبني للمواصفة

وجد جليا أن تصنيف المواصفة السعودية الحالية بوضعھا المختصر السطحي غير الشامل ال يقارن بتصنيفات و إرشادات المواصفات 

 الستخدامهأللعاب األطفال  EU EN CR14379بتبني تصنيف المواصفة األوروبية ، قمنا بناءاً على نتائج التقييم والمقارنة العالمية.

الخاصة بالمستشفيات و دراسة سوق ألعاب األطفال بالرياض  االستقصاءكأساس لحصر أصناف ألعاب األطفال و تجميع البيانات ودراسة 

معلومات الكثيرة عن فئات األلعاب و مخاطرھا و ربطھا وتقييم مخاطر تلك الفئات بشكل بنائي منظم. ونظراً للحاجة لتجميع تلك ال

كافة  الستدعاءرار الق التخاذالمتعلقة بھا ، فلقد قمنا أيضاً بتطوير قاعدة بيانات مبتكرة لتكون مدعم  االختباراتبالمواصفات القياسية و 

ات، إلصابالمخاطر و إحصائيات الحوادث و االمطابقة و  بخصوص المواصفات واختباراتالمعلومات المتعلقة بفئات ألعاب األطفال 

  قرار في تحديث المواصفات في وقت قليل.  اتخاذتھدف قاعدة البيانات إلتاحة الفرصة لدعم و

نتائجھا المتعلقة بدراسات مخاطر ألعاب األطفال الميكانيكية  : لقد قمنا بمراجعة واستعراض أحدث األبحاث واستخالصالمھمة الثانية

لتجارب كذلك نتائج احص مواد تصنيع ألعاب األطفال ، وو غيرھا. كذلك التعرف على نتائج التجارب المعملية بف الكيميائيةو 

ً أن المخاطر الكيميائية مثل المواد  الخاصة بسلوك األطفال في التعامل مع أنواع معينة من فئات األلعاب. و لقد ظھر جليا

ب نتيجة البلع ألجزاء صغيرة و مغناطيسية، تحتل المرات االختناقميكانيكية مثل السمية و المعادن الثقيلة و كذلك المخاطر ال

األولي من حيث تركيز تلك األبحاث عليه، و تحققت الفئة د في التعرف على أكثر اإلصابات أھمية كذلك تحديد مخاطر 

في عملية  االعتبارو أخذھا في األلعاب ذات األولوية. و ساعد ذلك على التركيز على المخاطر ذات األھمية الكبيرة 

  طرح تحديث المواصفة الحالية



 

  

 

، و كذلك المواصفات GSOو الخليجية  SASO 1063/1064/1065: لقد قمنا بمراجعة المواصفات القياسية الوطنية المھمة الثالثة

تفوقاً و فجوة كبيرة بين المواصفات  المقارنة. لقد أظھرت نتائج CFR16  األمريكيو الكود   EN71, ISO, ASTMالقياسية العالمية 

مقارنتھا من حيث الشمولية بالمواصفات القياسية العالمية. و تحتاج المواصفات القياسية السعودية  ال يمكنالعالمية و السعودية و التي 

قييم تويتعلق بمقارنة من ناحية أخرى ، و فيما ت ألعاب األطفال. وعليھا مع تطور تقنيات و تزايد فئا لالعتمادلتحديث ضروري 

المواصفات القياسية العالمية، فإنه من الصعب بشكل مطلق تحديد مواصفة قياسية مفضلة، حيث تتفاوت المواصفات القياسية العالمية في 

نظيم توتغطية مجاالت المخاطر المختلفة التفضيل جودة و كفاءة التصنيف واإلعداد والشمولية و التفوق فيما بينھا من حيث معايير

تقدم أعلى مستويات تعتبر األكثر تشددا و EN71، إلخ. و لكنه يمكن القول بأن المواصفات القياسية األوروبية لبات واالختباراتالمتط

  السالمة للطفل.

طفال عاب األللتجميع البيانات و اإلحصائيات الضرورية للتعرف على إصابات أ استقصاء استمارات: قمنا بتصميم أربع المھمة الرابعة

لتجميع إحصائيات اإلصابات مشاكلھا من مناظير مختلفة. أول تلك االستمارات تم استخدامھا لدراسة سوق ألعاب األطفال بالرياض و

المتعلقة  من المستشفيات الحوادثالثانية لتجميع إحصائيات اإلصابات و  االستقصاء استماراتو الشكاوى من التجار ، ونوعية  الحوادثو

م لتقييم مخاطر فئات ألعاب األطفال المختلفة بواسطة خبراء التصمي االستقصاء استماراتألعاب األطفال بشكل خاص. و ثالثاً  الناتجة عن

إلى التعرف على مخاطر ألعاب األطفال من زوايا مختلفة لتصبح أفضل معولية و شمولية. رابعاً  االستماراتالھندسي. و تھدف تلك 

أراء اآلباء للتعرف على آرائھم بخصوص سلوك األطفال في اللعب و درجة وعي اآلباء بمخاطر ألعاب األطفال،  استقصاء استمارات

 أللعاب األطفال. كذلك قمنا بزيارات لفئات متنوعة من أسواق ألعاب اختياراتھمباإلضافة إلى التعرف على مستوى تفضيالت األطفال في 

 الستخداماسالمة للمواصفة القياسية السعودية المطبقة، مثل توفر التعليمات التحذيرية و إرشادات بمتطلبات ال االلتزاماطفال لفحص مدي 

 على أغلفة األلعاب المتداولة. أيضاً قمنا بالتواصل و زيارة ھيئة الھالل األحمر السعودي لتجميع إحصائيات اإلصابات الناتجة عن ألعاب

ة للھيئة بمدينة الرياض، ولكن لم نستطع الحصول على البيانات المطلوبة نتيجة لعدم توفر األطفال و المسجلة بمراكز اإلسعاف التابع

التسجيل اإللكتروني لھا  ، بل و لم يتم حتى الحصول على السجالت الورقية حتى اآلن، ألسباب غير معروفة. و قررنا االعتماد بشكل 

نتائج حققت البيانات والمعلومات والالفة الذكر. وعلى أية حال فقد أتاحت و رئيسي على البيانات و اإلحصائيات من المصادر األساسية س

  -المخرجات التالية: االستقصاء استماراتالتي تم الحصول عليھا بواسطة 

المتخصصين بالمستشفيات، خبرات تجار األلعاب،  حصاءات األطباءعلى أوجه نظر مختلفة: إ اعتماداأمكن تحديد أكثر األلعاب خطوة 

 عارف و خبرات و تقديرات خبراء و أخصائيين التصميم الھندسي و العوامل البشرية للمنتجوم

يث حبالمتطلبات الشائعة للمواصفات القياسية أللعاب األطفال في فئات متنوعه من األسواق.  االلتزامأمكن التعرف على عينة من مستوى 

متخصصة مثل متاجر األدوات المكتبية و الخردوات المنتشرة باألحياء في صاحبت األسواق الغير  االلتزامر واضحا بأن أقل درجة ظھ

 المدينة، و التي يتداول بھا األلعاب رخيصة الثمن نسبياً.

  

: ھدفت المھمة الخامسة إلى تحديد أولويات لفئات ألعاب األطفال من حيث مستوى المخاطر المصاحبة، و ذلك من المھمة الخامسة

ً ، مما يتيح التركيز النسبي و إعطاء  أجل تكريس تركيزا أكبر علي الفئات من ألعاب األطفال ذات المخاطر المرتفعة نسبيا

مصاحبة للفئات من األلعاب األكثر خطورة . و من أجل تحقق ذلك قمنا أھمية ضرورية على عناصر المواصفات القياسية ال

 لي  اختصارا) TARMالقرار في تقييم مخاطر ألعاب األطفال أطلقنا عليه مسمى "تارم" ( لالتخاذبتصميم نموذج جديد 

Toys Risk Assessment Model  خبراء و تقييم استقصاء استمارةمن خالل  المجمعةيتم تطبيقه على البيانات 



 

  

 

أخصائيين التصميم الھندسي على عوامل المخاطر. وكانت مخرجات التطبيق لنموذج تارم ھو الحصول على قمة كمية تعبر عن مستوى 

  المخاطر المصاحبة لكل فئة من فئات ألعاب األطفال.  

عينات من بعض فئات األلعاب ذات األولوية األكبر من حيث مستوى المخاطر، مع  باختيار: خالل المھمة السادسة، قمنا المھمة السادسة

األبحاث المعنية الحديثة. تم إرسال تلك العينات بعد شرائھا إلى المعامل المختصة بالمطابقة و  استكشافاتنتائج و  االعتباراألخذ في 

كان التركيز على ألعاب األعمار الصغيرة أقل من ثالث سنوات ذات الخطورة المطلوب. و  االختبارالمعتمدة محلياً و دولياً، طبقاً لنوعية 

تماشياً استخداما و رواجاً أيضاً ، واألعلى نسبيا، و كذلك وفقاُ ألولوية المخاطر األعلى التي تم تقدير حسابھا في المھمة الخامسة، و األكثر 

المعادن الثقيلة  اختباراتمثل  الكيميائيةمتعلقة بالمخاطر  االختباراتكان أغلبية مع نتائج األبحاث العلمية المھتمة بالجانب الكيميائي. و 

يلة نجاح العينات المعادن الثق اختباراتمن اللدائن الطرية. وقد كشفت نتائج  المصنعةومخاطر فثاالت اإلستر باأللعاب  لالشتعالو القابلية 

 ختباراو العالمية فيما عدا عينة و احدة من منتج لعبة الصلصال لم تنجح في تخطي المطابقة وفقاً للمواصفات المحلية  اختبارفي تخطي 

المواصفة الوطنية الملزمة و األيزو ، و يعكس  اختبارات، بالرغم من مطابقتھا لمستويات  EN71أحد المعادن الثقيلة للمواصفة األوربية 

على نجاح جميع العينات في تحقيق  االختباراتى. كما أسفرت نتائج ذلك مدي تشدد المواصفة األوروبية ذات مستوى الحماية األعل

ً بالنسبة  ً نجحت كافة العينات من تحقيق المطابقة لمستوى المواصفة القياسية  الختبارالمطابقة. أيضا مستوى الفثاالت إستر، أيضا

  ل السعودي. الحماية و التي يستحقھا الطف مستوياتأعلى إلى أن المواصفة األوروبية تحقق  االختباراتاألوروبية. و بشكل عام تشير نتائج 

والتعليق على نتائج المھمات السابقة، وربطھا بالھدف الرئيسي للمشروع. ثم قمنا بتطوير  باستعراض:  قمنا في ھذه المھمة المھمة السابعة

المقارنة  قيم نوعية لھا مقياس كمي يتيح القدرة علىلمقارنتھا وتعيين  معايير موضوعيةمنھجية كمية لتقييم المواصفات القياسية وتحديد 

 األمريكية، ثم  ISO8124و تالھا مواصفة  EN71بالنسبة للمحصلة النھائية الكمية. و لقد أظھرت نتائج التقييم تفوق المواصفة األوروبية 

ASTM و جاء في المركز األخير المواصفة السعودية ،SASO  السعودية تعتبر نداً للمواصفات القياسية . و جدير بالذكر بأن المواصفة

، حيث أنھا تشابه األيزو و األوروبية لحد كبير، أما بالنسبة لباقي عناصر المتطلبات العامة لالشتعالالعالمية بالنسبة لمخاطر القابلية 

واصفات لية أو التغطية المكتملة بالممقارنة المواصفة السعودية التي تفتقد الشمو ال يمكنللمواصفة، فإنه بشكل مؤكد يمكن القول أنه 

  فوق.ھي األفضل على اإلطالق، بسبب التفاوت في مجاالت الت المقارنةالقياسية العالمية. أيضاً ال يمكن القول بأن أحد المواصفات القياسية 

الحصول عليھا من كل المھام السابقة،  :  المھمة  الثامنة ھي الخاتمة بالمشروع، حيث تتويجاً للنتائج و المخرجات التي تمالمھمة الثامنة

، وقمنا بطرح التبريرات الموجبة لھذا التعديل. SASO 1063/1064/1065تعديل للمواصفة الوطنية الفعالة  باقتراحعليھا  استناداقمنا 

الناتجة  حدود المسموحة للضوضاءالمقترحة للحدود المسموح بھا للمعادن الثقيلة السامة وال المحدثةوقمنا أيضاً بتحديد المستويات الكمية 

  مناً. ، والتي تتبنى مستويات المواصفة األوروبية األكثر ألالشتعالالقابلية  اختباراتعن ألعاب األطفال، كذلك قيم المرجعية لمتطلبات 

  وأخيرا قمنا بالتوصل إلى التوصيات الھامة التالية كنتائج إجمالية لتنفيذ المشروع:

للمستشفيات و المصممين  االستقصاء الستمارات) قد تم تحديدھا لتكون األكثر مخاطرا نتيجة Activity Toysإن ألعاب األنشطة (

 .الھندسيين. تلك األلعاب متعددة األشكال و التنوع و تحتاج دراسة بحثية منفصلة نظرا ألھميتھا و مستوى مخاطرھا

 

تج بشكل عام والمعني به الھيئة إلعادة ھيكلة احتياجات المعلومات إن قطاع تطوير المواصفات القياسية المتعلقة بسالمة المن

 القرار في التحديث و التطوير المستمر لتلك المواصفات القياسية. اتخاذالالزمة والضرورية لدعم 

 

صابات البد و أن يتوافر للھيئة الوسائل المعرفية و المعلوماتية و التي من خاللھا اكتشاف المنتجات الغير آمنه و اإل

 -المصاحبة المسجلة، و يقترح تحقيق ذلك من خالل:



 

  

 

 إيجاد التواصل مع المستھلك (خط ساخن)، والذي من خالله يستطيع المستھلك أن يسجل شكواه و مالحظاته على سالمة المنتج المستخدم.

عامة ة من خالل المستشفيات الخاصة والاإللكتروني لتجميع بيانات عن اإلصابات الناتج يقترح إنشاء نظام وطني للمراقبة والتسجيل

  ساعة. ٢٤على مدار خالل قاعدة بينات مشتركة و ومراكز الھالل األحمر

  

 


