
. ن ال ســّيما بالنســبة للأطفــال والمراهق�ي
نــت، مــىت أمكــن، للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات الناجمــة عــن إدمــان  ن�ت •  تقديــم دورات الدعــم النفــ�ي وإســداء المشــورة عــ�ب االإ

ألعــاب الفيديــو والقمــار.
بــلغ عنــه،  ــه، وإذا لــزم االأمــر، االإ نــت والتصــدي ل ن�ت ــة بشــأن كيفيــة اكتشــاف المحتــوى الضــار عــ�ب االإ ن عــى الرعاي ــاء والقائمــ�ي •  إرشــاد االآب

ــاح. ــة بالدعــم المت ــات المتعلق وتزويدهــم بالمعلوم

كات التكنولوجيا الرقمية وألعاب الفيديو �ش
: كات التكنولوجيا الرقمية وألعاب الفيديو االضطلع بما يىي ينبغي ل�ش

نت. ن�ت ي االأنشطة واالألعاب ع�ب االإ
ات المراقبة االأبوية �ن ن • ضمان إدراج تداب�ي السلمة وم�ي

. ي
• تطوير برامج ألعاب تجذب صغار السن إىل ممارسة النشاط البد�ن

راسمو السياسات
: ينبغي لراسمي السياسات االضطلع بما يىي

ي قــد يتعــرَّض لهــا صغــار الســن أثنــاء هــذه 
نــت الــىت ن�ت ايــدة عــى شــبكة االإ ن •  االنتبــاه إىل المخاطــر الم�ت

الجائحة.
نــت  ن�ت ــة عــى االإ ــع االأنشــطة الضــارة والمســيئة واالإجرامي ــة من ــح بُْغي ــذ اللوائ ــز الرصــد وتنفي •  تعزي

ي تســتهدف صغــار الســن.
الــىت

ي قضــاء الوقــت 
فــراط �ن ار الناجمــة عــن االإ •  دعــم إعــداد المــواد التثقيفيــة لعمــوم النــاس حــول االأ�ن

نــت بمــا فيهــا ألعــاب الفيديــو والقمــار وال ســّيما أثنــاء  ن�ت أمــام الشاشــات وممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
ــة كوفيد- 19. جائح

ار  ــلأ�ن ــاً ل ــن تقييم ــث تتضمَّ ــي بحي ــة بشــأن الدعــم النفــ�ي االجتماع ــادئ التوجيهي ــث المب •  تحدي
ي 

نــت، بمــا �ن ن�ت ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات وممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
فــراط �ن الناجمــة عــن االإ

ذلــك االضطرابــات الناجمــة عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو والقمــار.
ي 

ي مجــال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة بشــأن التأثــ�ي المحتمــل لمــرض كوفيــد- 19 عــى رفــاه صغــار الســن بمــا �ن
ن �ن •  تقديــم التدريــب للعاملــ�ي

نــت، وكيفيــة تقييــم هــذه المخاطــر وتحديدهــا والتعامــل معهــا. ن�ت ذلــك زيــادة المخاطــر عــ�ب االإ
ي االأنشــطة واالألعــاب عــ�ب 

ات المراقبــة االأبويــة �ن ن كات التكنولوجيــا الرقميــة وألعــاب الفيديــو لضمــان إدراج تدابــ�ي الســلمة ومــ�ي •  التعــاون مــع �ش
. ي

ي تجــذب صغــار الســن إىل ممارســة النشــاط البــد�ن
مــكان لتطويــر برامــج االألعــاب الــىت نــت، وتقديــم الدعــم عنــد االإ ن�ت االإ

نــت  ن�ت بــلغ وخطــوط المســاعدة والخطــوط الســاخنة أو توســيع نطاقهــا لتعزيــز ســلمة االأطفــال عنــد اســتخدامهم للإ •  بنــاء قــدرات آليــات االإ
وتقديــم الدعــم للآبــاء واالأطفــال.
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ي مشاهدة الشاشات 
فراط �ف اعتبارات الإ

ي ألعاب الفيديو 
والنخراط �ف

أثناء جائحة كوفيد- 19
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ي جميــع أنحــاء 
ن مــن النــاس �ن ي جميــع أنحــاء العالــم. واســتلزم االأمــر مكــوث مئــات المليــ�ي

ة �ن لقــد شــّكلت فاشــية كوفيــد- 19 تحديــاٍت كبــ�ي
ن هــؤالء صغــار الســن. ي منازلهــم لحمايــة أنفســهم، والوقايــة مــن انتشــار المــرض، ومــن بــ�ي

العالــم �ن

ــد  ي العدي
ــار طفــل عــن الذهــاب إىل مدارســهم؛ ونتيجــة لذلــك، قــد يقــ�ن ــة 1.5 ملي ــف قراب ــاراً مــن 25 نيســان/ أبريــل 2020، توقَّ واعتب

ىلي أو التواصــل االجتماعــي مــع االأقــران 
ن ي إطــار التعليــم المــ�ن

نــت �ن ن�ت منهــم المزيــد مــن الوقــت أمــام الشاشــات لممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
ي الهــواء الطلــق بســبب حظــر الخــروج. وقــد يتعــرَّض صغــار 

ي ألعــاب الفيديــو نظــراً لفــرض القيــود عــى مزاولــة االأنشــطة �ن
أو االنخــراط �ن

ي ذلــك 
ي ألعــاب الفيديــو، بمــا �ن

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن ار الناجمــة عــن االإ الســن عــى وجــه الخصــوص لــلأ�ن

(، أو المعلومــات المغلوطــة  ي تتســم بقلــة الحركــة، أو التعــرُّض للمحتــوى الضــار )العنيــف أو الجنــ�ي
أنمــاط الحيــاة غــ�ي الصحيــة الــىت

نــت. ن�ت ي الِقمــار عــ�ب االإ
صابــة باالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو، أو االنخــراط �ن ، أو االإ ي

و�ن لكــ�ت ــر االإ عــن كوفيــد- 19، أو التنمُّ

نــت أثنــاء  ن�ت ــل مختلــف الفئــات المســتهَدفة مســؤولية اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان ســلمة صغــار الســن عنــد اســتخدامهم للإ وتتحمَّ
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم ــية ومقدم ــلطات المدرس ــاء والس ــاء واالأوصي ــتهَدفة: االآب ــات المس ــذه الفئ ــمل ه ــد- 19. وتش ــة كوفي جائح

ــات. ــمي السياس ــو وراس ــاب الفيدي ــة وألع ــا الرقمي كات التكنولوجي ــة و�ش واالجتماعي

ي ألعاب الفيديو
ي قضاء الوقت أمام الشاشات أو النخراط �ف

فراط �ف المخاطر الصحية للإ
ي ألعــاب الفيديــو بهــذه المخاطــر الصحيــة. إذ 

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن يرتبــط االإ

ي والنــوم، ويــؤدي إىل عــادات 
يحــلُّ هــذا الســلوك محــلَّ الســلوكيات والعــادات الصحيــة مثــل النشــاط البــد�ن

ضــارة مثــل قلــة النــوم، أو النــوم بالنهــار والســهر ليــلً، وســوء التغذيــة والصــداع وآالم الرقبــة، ومــا إىل ذلــك. 
قبــال  ع عــى االإ صابــة باالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو. ويمكــن أن يشــجِّ وقــد يــؤدي ذلــك إىل االإ

عــى القمــار حيــث تحتــوي بعــض االألعــاب عــى عنــا� شــبيهة بالقمــار.

ي ألعاب الفيديو
ي قضاء الوقت أمام الشاشات أو النخراط �ف

فراط �ف علمات الإ
ي ألعــاب الفيديــو، واتخــاذ 

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن مــن المهــم التعــرُّف عــى علمــات االإ

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط 
فــراط �ن إجــراء فــوري حيــال ذلــك. إليــك بعــض العلمــات االأكــ�ش شــيوعاً للإ

ي ألعــاب الفيديــو.
�ن

، وإكمال المهام المدرسية. ن ك�ي • يؤثر هذا السلوك عى قدرة الشخص عى ال�ت
• يؤثر سلباً عى علقات الشخص مع أفراد أ�ته وأقرانه.

ي حيــاة الشــخص عــى المهــام االأساســية مثــل: االأكل والنــوم والنظافــة الشــخصية والتماريــن 
•  يحتــل ذلــك االأولويــة �ن

الرياضيــة.
ي مــزاج الشــخص أو قدرتــه عــى الســيطرة عــى حــاالت الهيــاج )مثــل العــدوان 

ة �ن ات كبــ�ي ي حــدوث تغــ�ي
•  يتســبب �ن

الجســدي( عندمــا يُطَلــب منــه التوقــف عــن تلــك االأنشــطة.

الآباء والأوصياء
ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو 

فــراط �ن يمكــن أن يكــون مــن الســهل عــى صغــار الســن االنــزالق إىل أنمــاط ســلوكية غــ�ي صحيــة مثــل االإ
ي ظــل أوضــاع 

ي ألعــاب الفيديــو مــن أجــل التأقلــم مــع هــذا الوضــع الُمجِهــد المرتبــط بمــرض كوفيــد- 19، أو لقضــاء الوقــت �ن
االنخــراط �ن

العــزل أو الحجــر الصحــي أو حظــر الخــروج. وتنصــح منظمــة الصحــة العالميــة بــأن قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات مــع قلــة الحركــة )بمــا 
ي ألعــاب الفيديــو(:

ي ذلــك االنخــراط �ن
�ن

ن من العمر سنة واحدة. • غ�ي ُموَص به للرُّضع البالغ�ي
ن وأربع سنوات. ن سنت�ي اوح أعمارهم ب�ي ي اليوم للأطفال الذين ت�ت

• يجب أن يقترص عى ساعة واحدة عى االأك�ش �ن

وقــد يكــون مــن الصعــب، أثنــاء العــزل أو الحجــر الصحــي أو حظــر الخــروج، اتبــاع هــذه المبــادئ التوجيهيــة بالنســبة للأطفــال الذيــن 
ي ألعاب 

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن ن ســنة وأربــع ســنوات، وربمــا تَصُعــب معالجــة مســألة االإ اوح أعمارهــم بــ�ي تــ�ت

: الفيديــو بالنســبة للفئــات الُعمريــة االأكــ�ب أيضــاً. ولــذا، مــن المهــم عــى وجــه الخصــوص القيــام بمــا يــىي
نت بأمان أثناء جائحة كوفيد- 19 وبعدها. ن�ت • تزويد االأطفال بالمعرفة والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام االإ

ي تُمارَس خارجها.
نت وتلك الىت ن�ت ي تُمارَس عى شبكة االإ

ن االأنشطة الىت • تحقيق التوازن ب�ي
نــت واالأوقــات واالأماكــن المناســبة  ن�ت •  وضــع قواعــد واضحــة بشــأن قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات، وكيــف يمكــن للأطفــال اســتخدام االإ

لهــذا االســتخدام.
• تعريف االأطفال بالحدود والقواعد عى نحٍو واضح.

ــط إعــدادات  ــال، وضب ي يســتخدمها االأطف
ــىت ــزة( ال ــاز )االأجه وســات عــى الجه ــج مكافحــة الف�ي ــات وبرام مجي ــات ال�ب ــت آخــر تحديث •  تثبي

ات المراقبــة االأبويــة وال ســّيما لصغــار  ن الخصوصيــة عــى المســتوى »مرتفــع«، وتفعيــل َمــ�ي
االأطفــال.

ي تتطلــب 
ي ذلــك لعــب ألعــاب الفيديــو الــىت

•  تشــجيع االأطفــال عــى ممارســة االأنشــطة، بمــا �ن
ي حيثمــا أمكــن.

ممارســة النشــاط البــد�ن
نــت همــا أحــد الخيــارات  ن�ت •  تذكــ�ي أطفالــك بــأن مشــاهدة التلفــاز وممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
ي يمكنهــم االســتمتاع بهــا مثــل: الطبــخ 

لقضــاء الوقــت، والتأكيــد عــى الخيــارات االأخــرى الــىت
معــاً والقــراءة وألعــاب الطاولــة والفنــون والِحــرَف والرقــص وممارســة الرياضة.

•  توضيــح ســبب تخفيــف القيــود المفروضــة عــى قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو ممارســة 
ــت،  ــر مؤق ــام الشاشــات هــو أم ي أم

ــت إضــا�ن ــت، وأن قضــاء أي وق ن ن�ت ــ�ب االإ االأنشــطة ع
وســوف تُســتأنف االأعمــال الروتينيــة الطبيعيــة بمجــرد انتهــاء العــزل أو الحجــر الصحــي أو 

حظــر الخــروج.
، وكيفية الحصول عى الدعم عند مواجهة هذه المشاكل. ي

و�ن لك�ت • توعية االأطفال بتوّخي الحذر من االحتيال االإ
• الحفاظ عى العادات المنتظمة الخاصة بالنوم للأطفال، وتشجيع تناول الطعام الصحي.

الأطفال المصابون بالضطراب الناجم عن إدمان ألعاب الفيديو
إذا كان قــد ســبق تشــخيص طفلــك بأنــه مصــاب باالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو، فمــن المهــم مواصلــة العــلج، إن أمكــن، 
ل، يجــب أن تظــل عــى اتصــال بالمعاِلــج المتابــع  ن ي حــال الحجــر الصحــي أو العــزل أو حظــر الخــروج مــن المــ�ن

أثنــاء هــذه الجائحــة. و�ن
ي أو الهاتــف أو غــ�ي ذلــك مــن طــرق االتصــال عــن بُعــد.

و�ن لكــ�ت يــد االإ مــي الرعايــة الطبيــة عــن طريــق ال�ب ه مــن مقدِّ لحالــة طفلــك أو غــ�ي

ي
و�ف لك�ت ر الإ التنمُّ

ي )تشــمل المنصــات: الهواتــف والتطبيقــات ووســائل التواصــل االجتماعــي 
و�ن لكــ�ت ــر االإ ــة التنمُّ يمكــن أن تشــهد مختلــف المنصــات الرقمي

ي قــد تظهــر عــى 
ي الــىت

و�ن لكــ�ت ــر االإ نــت، ومــا إىل ذلــك(. لــذا، ينبغــي االنتبــاه إىل العلمــات التحذيريــة للتنمُّ ن�ت واالألعــاب التفاعليــة عــ�ب االإ
أطفالــك مثــل: اســتخدام أجهزتهــم عــى نحــٍو أكــ�ش أو أقــل مــن ذي قبــل، أو االنعــزال أو القلــق أو االكتئــاب.

ف ألعاب الفيديو والِقمار عدم وضوح الحدود الفاصلة ب�ي
ايد. ن ن ألعاب الفيديو والقمار أصبحت غ�ي واضحة عى نحٍو م�ت ينبغي أن يدرك االآباء واالأوصياء أن الحدود الفاصلة ب�ي

ــم والمعامــلت  ــق الغنائ ــال صنادي ــد )عــى ســبيل المث اي ن ــار عــى نحــٍو م�ت ــا� شــبيهة بالقم ــت تتضمــن عن ن ن�ت ــت االألعــاب عــ�ب االإ وبات
ــس. ــس بالعك ة( والعك ــ�ي الصغ

وقــد زاد تســويق ألعــاب الفيديــو بصــورٍة ملحوظــة تزامنــاً مــع جائحــة كوفيــد- 19، ويتضمــن بعضهــا أفــكاراً متعلقــة بالقمــار. وقــد يكــون 
قبــال عــى القمــار. ي تحتــوي عــى عنــا� شــبيهة بالقمــار عواقــب ماليــة وربمــا تزيــد مــن خطــر االإ

للألعــاب الــىت

السلطات المدرسية
: ينبغي للسلطات المدرسية االضطلع بما يىي

•  إعــداد أو مراجعــة وتحديــث مبــادئ توجيهيــة حــول الســلمة فيمــا يتعلــق باســتخدام 
ــاء  ــلع االآب ــت، وإط ن ن�ت ــ�ب االإ ىلي ع

ن ــ�ن ــم الم ي التعلي
ن �ن ل�ي ــجَّ ــال المس ــة االأطف ــت لحماي ن ن�ت االإ

ــة. ــادئ التوجيهي ــذه المب ــى ه ــة ع ــى الرعاي ن ع ــ�ي ــاء والقائم واالأوصي
نــت، بمــا فيهــا السياســات والقواعــد  ن�ت •  إطــلع الطــلب عــى مدونــة قواعــد الســلوك عــى االإ

، والتعامــل معــه عــى الفــور َوفقــاً لهــذه القواعــد. ي
و�ن لكــ�ت ــر االإ المتعلقــة بالتنمُّ

نت للطلب وتعزيزها. ن�ت • المواظبة عى تقديم خدمات إسداء المشورة ع�ب االإ
نــت، وكيفيــة اكتشــاف علمــات  ن�ت ن عــى إســداء المشــورة عــ�ب االإ •  تقديــم التدريــب للمعلمــ�ي

ل. ن ي المــ�ن
همــال �ن ي تنطــوي عــى إســاءة المعاملــة أو االإ

نــت والتجــارب الــىت ن�ت التعــرُّض للتهديــدات عــ�ب االإ

مقدمو خدمات الرعاية الصحية والجتماعية
: ينبغي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية االضطلع بما يىي

ي ألعــاب الفيديــو، وكيفيــة الوقايــة مــن 
ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن

فــراط �ن ن االأَُ� عــن خطــر االإ •  نــ�ش المعلومــات بــ�ي
ذلــك الخطــر.

ي تقييماتهم، 
ة، وإدراج ذلــك �ن ي ألعــاب الفيديــو خلل هــذه الفــ�ت

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن ــظ الحتمــال االإ •  التيقُّ



23 www.emro.who.int/mnhwww.emro.who.int/mnh

ي جميــع أنحــاء 
ن مــن النــاس �ن ي جميــع أنحــاء العالــم. واســتلزم االأمــر مكــوث مئــات المليــ�ي

ة �ن لقــد شــّكلت فاشــية كوفيــد- 19 تحديــاٍت كبــ�ي
ن هــؤالء صغــار الســن. ي منازلهــم لحمايــة أنفســهم، والوقايــة مــن انتشــار المــرض، ومــن بــ�ي

العالــم �ن

ــد  ي العدي
ــار طفــل عــن الذهــاب إىل مدارســهم؛ ونتيجــة لذلــك، قــد يقــ�ن ــة 1.5 ملي ــف قراب ــاراً مــن 25 نيســان/ أبريــل 2020، توقَّ واعتب

ىلي أو التواصــل االجتماعــي مــع االأقــران 
ن ي إطــار التعليــم المــ�ن

نــت �ن ن�ت منهــم المزيــد مــن الوقــت أمــام الشاشــات لممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
ي الهــواء الطلــق بســبب حظــر الخــروج. وقــد يتعــرَّض صغــار 

ي ألعــاب الفيديــو نظــراً لفــرض القيــود عــى مزاولــة االأنشــطة �ن
أو االنخــراط �ن

ي ذلــك 
ي ألعــاب الفيديــو، بمــا �ن

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن ار الناجمــة عــن االإ الســن عــى وجــه الخصــوص لــلأ�ن

(، أو المعلومــات المغلوطــة  ي تتســم بقلــة الحركــة، أو التعــرُّض للمحتــوى الضــار )العنيــف أو الجنــ�ي
أنمــاط الحيــاة غــ�ي الصحيــة الــىت

نــت. ن�ت ي الِقمــار عــ�ب االإ
صابــة باالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو، أو االنخــراط �ن ، أو االإ ي

و�ن لكــ�ت ــر االإ عــن كوفيــد- 19، أو التنمُّ

نــت أثنــاء  ن�ت ــل مختلــف الفئــات المســتهَدفة مســؤولية اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان ســلمة صغــار الســن عنــد اســتخدامهم للإ وتتحمَّ
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم ــية ومقدم ــلطات المدرس ــاء والس ــاء واالأوصي ــتهَدفة: االآب ــات المس ــذه الفئ ــمل ه ــد- 19. وتش ــة كوفي جائح

ــات. ــمي السياس ــو وراس ــاب الفيدي ــة وألع ــا الرقمي كات التكنولوجي ــة و�ش واالجتماعي

ي ألعاب الفيديو
ي قضاء الوقت أمام الشاشات أو النخراط �ف

فراط �ف المخاطر الصحية للإ
ي ألعــاب الفيديــو بهــذه المخاطــر الصحيــة. إذ 

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن يرتبــط االإ

ي والنــوم، ويــؤدي إىل عــادات 
يحــلُّ هــذا الســلوك محــلَّ الســلوكيات والعــادات الصحيــة مثــل النشــاط البــد�ن

ضــارة مثــل قلــة النــوم، أو النــوم بالنهــار والســهر ليــلً، وســوء التغذيــة والصــداع وآالم الرقبــة، ومــا إىل ذلــك. 
قبــال  ع عــى االإ صابــة باالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو. ويمكــن أن يشــجِّ وقــد يــؤدي ذلــك إىل االإ

عــى القمــار حيــث تحتــوي بعــض االألعــاب عــى عنــا� شــبيهة بالقمــار.

ي ألعاب الفيديو
ي قضاء الوقت أمام الشاشات أو النخراط �ف

فراط �ف علمات الإ
ي ألعــاب الفيديــو، واتخــاذ 

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن مــن المهــم التعــرُّف عــى علمــات االإ

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط 
فــراط �ن إجــراء فــوري حيــال ذلــك. إليــك بعــض العلمــات االأكــ�ش شــيوعاً للإ

ي ألعــاب الفيديــو.
�ن

، وإكمال المهام المدرسية. ن ك�ي • يؤثر هذا السلوك عى قدرة الشخص عى ال�ت
• يؤثر سلباً عى علقات الشخص مع أفراد أ�ته وأقرانه.

ي حيــاة الشــخص عــى المهــام االأساســية مثــل: االأكل والنــوم والنظافــة الشــخصية والتماريــن 
•  يحتــل ذلــك االأولويــة �ن

الرياضيــة.
ي مــزاج الشــخص أو قدرتــه عــى الســيطرة عــى حــاالت الهيــاج )مثــل العــدوان 

ة �ن ات كبــ�ي ي حــدوث تغــ�ي
•  يتســبب �ن

الجســدي( عندمــا يُطَلــب منــه التوقــف عــن تلــك االأنشــطة.

الآباء والأوصياء
ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو 

فــراط �ن يمكــن أن يكــون مــن الســهل عــى صغــار الســن االنــزالق إىل أنمــاط ســلوكية غــ�ي صحيــة مثــل االإ
ي ظــل أوضــاع 

ي ألعــاب الفيديــو مــن أجــل التأقلــم مــع هــذا الوضــع الُمجِهــد المرتبــط بمــرض كوفيــد- 19، أو لقضــاء الوقــت �ن
االنخــراط �ن

العــزل أو الحجــر الصحــي أو حظــر الخــروج. وتنصــح منظمــة الصحــة العالميــة بــأن قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات مــع قلــة الحركــة )بمــا 
ي ألعــاب الفيديــو(:

ي ذلــك االنخــراط �ن
�ن

ن من العمر سنة واحدة. • غ�ي ُموَص به للرُّضع البالغ�ي
ن وأربع سنوات. ن سنت�ي اوح أعمارهم ب�ي ي اليوم للأطفال الذين ت�ت

• يجب أن يقترص عى ساعة واحدة عى االأك�ش �ن

وقــد يكــون مــن الصعــب، أثنــاء العــزل أو الحجــر الصحــي أو حظــر الخــروج، اتبــاع هــذه المبــادئ التوجيهيــة بالنســبة للأطفــال الذيــن 
ي ألعاب 

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن ن ســنة وأربــع ســنوات، وربمــا تَصُعــب معالجــة مســألة االإ اوح أعمارهــم بــ�ي تــ�ت

: الفيديــو بالنســبة للفئــات الُعمريــة االأكــ�ب أيضــاً. ولــذا، مــن المهــم عــى وجــه الخصــوص القيــام بمــا يــىي
نت بأمان أثناء جائحة كوفيد- 19 وبعدها. ن�ت • تزويد االأطفال بالمعرفة والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام االإ

ي تُمارَس خارجها.
نت وتلك الىت ن�ت ي تُمارَس عى شبكة االإ

ن االأنشطة الىت • تحقيق التوازن ب�ي
نــت واالأوقــات واالأماكــن المناســبة  ن�ت •  وضــع قواعــد واضحــة بشــأن قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات، وكيــف يمكــن للأطفــال اســتخدام االإ

لهــذا االســتخدام.
• تعريف االأطفال بالحدود والقواعد عى نحٍو واضح.

ــط إعــدادات  ــال، وضب ي يســتخدمها االأطف
ــىت ــزة( ال ــاز )االأجه وســات عــى الجه ــج مكافحــة الف�ي ــات وبرام مجي ــات ال�ب ــت آخــر تحديث •  تثبي

ات المراقبــة االأبويــة وال ســّيما لصغــار  ن الخصوصيــة عــى المســتوى »مرتفــع«، وتفعيــل َمــ�ي
االأطفــال.

ي تتطلــب 
ي ذلــك لعــب ألعــاب الفيديــو الــىت

•  تشــجيع االأطفــال عــى ممارســة االأنشــطة، بمــا �ن
ي حيثمــا أمكــن.

ممارســة النشــاط البــد�ن
نــت همــا أحــد الخيــارات  ن�ت •  تذكــ�ي أطفالــك بــأن مشــاهدة التلفــاز وممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
ي يمكنهــم االســتمتاع بهــا مثــل: الطبــخ 

لقضــاء الوقــت، والتأكيــد عــى الخيــارات االأخــرى الــىت
معــاً والقــراءة وألعــاب الطاولــة والفنــون والِحــرَف والرقــص وممارســة الرياضة.

•  توضيــح ســبب تخفيــف القيــود المفروضــة عــى قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو ممارســة 
ــت،  ــر مؤق ــام الشاشــات هــو أم ي أم

ــت إضــا�ن ــت، وأن قضــاء أي وق ن ن�ت ــ�ب االإ االأنشــطة ع
وســوف تُســتأنف االأعمــال الروتينيــة الطبيعيــة بمجــرد انتهــاء العــزل أو الحجــر الصحــي أو 

حظــر الخــروج.
، وكيفية الحصول عى الدعم عند مواجهة هذه المشاكل. ي

و�ن لك�ت • توعية االأطفال بتوّخي الحذر من االحتيال االإ
• الحفاظ عى العادات المنتظمة الخاصة بالنوم للأطفال، وتشجيع تناول الطعام الصحي.

الأطفال المصابون بالضطراب الناجم عن إدمان ألعاب الفيديو
إذا كان قــد ســبق تشــخيص طفلــك بأنــه مصــاب باالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو، فمــن المهــم مواصلــة العــلج، إن أمكــن، 
ل، يجــب أن تظــل عــى اتصــال بالمعاِلــج المتابــع  ن ي حــال الحجــر الصحــي أو العــزل أو حظــر الخــروج مــن المــ�ن

أثنــاء هــذه الجائحــة. و�ن
ي أو الهاتــف أو غــ�ي ذلــك مــن طــرق االتصــال عــن بُعــد.

و�ن لكــ�ت يــد االإ مــي الرعايــة الطبيــة عــن طريــق ال�ب ه مــن مقدِّ لحالــة طفلــك أو غــ�ي

ي
و�ف لك�ت ر الإ التنمُّ

ي )تشــمل المنصــات: الهواتــف والتطبيقــات ووســائل التواصــل االجتماعــي 
و�ن لكــ�ت ــر االإ ــة التنمُّ يمكــن أن تشــهد مختلــف المنصــات الرقمي

ي قــد تظهــر عــى 
ي الــىت

و�ن لكــ�ت ــر االإ نــت، ومــا إىل ذلــك(. لــذا، ينبغــي االنتبــاه إىل العلمــات التحذيريــة للتنمُّ ن�ت واالألعــاب التفاعليــة عــ�ب االإ
أطفالــك مثــل: اســتخدام أجهزتهــم عــى نحــٍو أكــ�ش أو أقــل مــن ذي قبــل، أو االنعــزال أو القلــق أو االكتئــاب.

ف ألعاب الفيديو والِقمار عدم وضوح الحدود الفاصلة ب�ي
ايد. ن ن ألعاب الفيديو والقمار أصبحت غ�ي واضحة عى نحٍو م�ت ينبغي أن يدرك االآباء واالأوصياء أن الحدود الفاصلة ب�ي

ــم والمعامــلت  ــق الغنائ ــال صنادي ــد )عــى ســبيل المث اي ن ــار عــى نحــٍو م�ت ــا� شــبيهة بالقم ــت تتضمــن عن ن ن�ت ــت االألعــاب عــ�ب االإ وبات
ــس. ــس بالعك ة( والعك ــ�ي الصغ

وقــد زاد تســويق ألعــاب الفيديــو بصــورٍة ملحوظــة تزامنــاً مــع جائحــة كوفيــد- 19، ويتضمــن بعضهــا أفــكاراً متعلقــة بالقمــار. وقــد يكــون 
قبــال عــى القمــار. ي تحتــوي عــى عنــا� شــبيهة بالقمــار عواقــب ماليــة وربمــا تزيــد مــن خطــر االإ

للألعــاب الــىت

السلطات المدرسية
: ينبغي للسلطات المدرسية االضطلع بما يىي

•  إعــداد أو مراجعــة وتحديــث مبــادئ توجيهيــة حــول الســلمة فيمــا يتعلــق باســتخدام 
ــاء  ــلع االآب ــت، وإط ن ن�ت ــ�ب االإ ىلي ع

ن ــ�ن ــم الم ي التعلي
ن �ن ل�ي ــجَّ ــال المس ــة االأطف ــت لحماي ن ن�ت االإ

ــة. ــادئ التوجيهي ــذه المب ــى ه ــة ع ــى الرعاي ن ع ــ�ي ــاء والقائم واالأوصي
نــت، بمــا فيهــا السياســات والقواعــد  ن�ت •  إطــلع الطــلب عــى مدونــة قواعــد الســلوك عــى االإ

، والتعامــل معــه عــى الفــور َوفقــاً لهــذه القواعــد. ي
و�ن لكــ�ت ــر االإ المتعلقــة بالتنمُّ

نت للطلب وتعزيزها. ن�ت • المواظبة عى تقديم خدمات إسداء المشورة ع�ب االإ
نــت، وكيفيــة اكتشــاف علمــات  ن�ت ن عــى إســداء المشــورة عــ�ب االإ •  تقديــم التدريــب للمعلمــ�ي

ل. ن ي المــ�ن
همــال �ن ي تنطــوي عــى إســاءة المعاملــة أو االإ

نــت والتجــارب الــىت ن�ت التعــرُّض للتهديــدات عــ�ب االإ

مقدمو خدمات الرعاية الصحية والجتماعية
: ينبغي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية االضطلع بما يىي

ي ألعــاب الفيديــو، وكيفيــة الوقايــة مــن 
ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن

فــراط �ن ن االأَُ� عــن خطــر االإ •  نــ�ش المعلومــات بــ�ي
ذلــك الخطــر.

ي تقييماتهم، 
ة، وإدراج ذلــك �ن ي ألعــاب الفيديــو خلل هــذه الفــ�ت

ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات أو االنخــراط �ن
فــراط �ن ــظ الحتمــال االإ •  التيقُّ



. ن ال ســّيما بالنســبة للأطفــال والمراهق�ي
نــت، مــىت أمكــن، للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات الناجمــة عــن إدمــان  ن�ت •  تقديــم دورات الدعــم النفــ�ي وإســداء المشــورة عــ�ب االإ

ألعــاب الفيديــو والقمــار.
بــلغ عنــه،  ــه، وإذا لــزم االأمــر، االإ نــت والتصــدي ل ن�ت ــة بشــأن كيفيــة اكتشــاف المحتــوى الضــار عــ�ب االإ ن عــى الرعاي ــاء والقائمــ�ي •  إرشــاد االآب

ــاح. ــة بالدعــم المت ــات المتعلق وتزويدهــم بالمعلوم

كات التكنولوجيا الرقمية وألعاب الفيديو �ش
: كات التكنولوجيا الرقمية وألعاب الفيديو االضطلع بما يىي ينبغي ل�ش

نت. ن�ت ي االأنشطة واالألعاب ع�ب االإ
ات المراقبة االأبوية �ن ن • ضمان إدراج تداب�ي السلمة وم�ي

. ي
• تطوير برامج ألعاب تجذب صغار السن إىل ممارسة النشاط البد�ن

راسمو السياسات
: ينبغي لراسمي السياسات االضطلع بما يىي

ي قــد يتعــرَّض لهــا صغــار الســن أثنــاء هــذه 
نــت الــىت ن�ت ايــدة عــى شــبكة االإ ن •  االنتبــاه إىل المخاطــر الم�ت

الجائحة.
نــت  ن�ت ــة عــى االإ ــع االأنشــطة الضــارة والمســيئة واالإجرامي ــة من ــح بُْغي ــذ اللوائ ــز الرصــد وتنفي •  تعزي

ي تســتهدف صغــار الســن.
الــىت

ي قضــاء الوقــت 
فــراط �ن ار الناجمــة عــن االإ •  دعــم إعــداد المــواد التثقيفيــة لعمــوم النــاس حــول االأ�ن

نــت بمــا فيهــا ألعــاب الفيديــو والقمــار وال ســّيما أثنــاء  ن�ت أمــام الشاشــات وممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
ــة كوفيد- 19. جائح

ار  ــلأ�ن ــاً ل ــن تقييم ــث تتضمَّ ــي بحي ــة بشــأن الدعــم النفــ�ي االجتماع ــادئ التوجيهي ــث المب •  تحدي
ي 

نــت، بمــا �ن ن�ت ي قضــاء الوقــت أمــام الشاشــات وممارســة االأنشــطة عــ�ب االإ
فــراط �ن الناجمــة عــن االإ

ذلــك االضطرابــات الناجمــة عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو والقمــار.
ي 

ي مجــال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة بشــأن التأثــ�ي المحتمــل لمــرض كوفيــد- 19 عــى رفــاه صغــار الســن بمــا �ن
ن �ن •  تقديــم التدريــب للعاملــ�ي

نــت، وكيفيــة تقييــم هــذه المخاطــر وتحديدهــا والتعامــل معهــا. ن�ت ذلــك زيــادة المخاطــر عــ�ب االإ
ي االأنشــطة واالألعــاب عــ�ب 

ات المراقبــة االأبويــة �ن ن كات التكنولوجيــا الرقميــة وألعــاب الفيديــو لضمــان إدراج تدابــ�ي الســلمة ومــ�ي •  التعــاون مــع �ش
. ي

ي تجــذب صغــار الســن إىل ممارســة النشــاط البــد�ن
مــكان لتطويــر برامــج االألعــاب الــىت نــت، وتقديــم الدعــم عنــد االإ ن�ت االإ

نــت  ن�ت بــلغ وخطــوط المســاعدة والخطــوط الســاخنة أو توســيع نطاقهــا لتعزيــز ســلمة االأطفــال عنــد اســتخدامهم للإ •  بنــاء قــدرات آليــات االإ
وتقديــم الدعــم للآبــاء واالأطفــال.
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