
السلطات المدرسية
 	 ، ي

و�ن لك�ت نت ومدونة القواعد السلوكية بشأن التنمر الإ ن�ت يجب وضع أو تحديث إرشادات السالمة عىل الإ
وإبالغها للطالب والآباء وأولياء الأمور.

نت للطالب وتعزيزها.	  ن�ت يجب المواظبة عىل تقديم خدمات المشورة ع�ب الإ
نت وكيفية اكتشاف عالمات التعرُّض للتهديدات ع�ب 	  ن�ت ن عىل إسداء المشورة ع�ب الإ يجب تدريب المعلم�ي

ل. ن ي الم�ن
همال �ن ي تنطوي عىل إساءة المعاملة أو الإ

نت والتجارب ال�ت ن�ت الإ

مقدمو خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية
ي ألعاب الفيديو، 	 

ي مشاهدة الشاشات والنخراط �ن
فراط �ن ن عىل الرعاية بخطر الإ يجب إبالغ الآباء والقائم�ي

وبكيفية اكتشاف ذلك ومنعه، وبالدعم المتوفر.

راسمو السياسات
ي تستهدف صغار السن.	 

ونية الضارة والمسيئة والإجرامية ال�ت لك�ت يجب تنفيذ اللوائح لمنع الأنشطة الإ
بالغ أو توسيع نطاقها من أجل تعزيز 	  يجب إنشاء خطوط المساعدة والخطوط الساخنة وآليات الرصد والإ

نت وتقديم الدعم لالآباء والأطفال. ن�ت سالمة الأطفال عند استخدامهم لالإ

كات التكنولوجيا الرقمية وألعاب الفيديو �ش
ونية.	  لك�ت ي الأنشطة والألعاب الإ

يجب ضمان إدراج تداب�ي السالمة وخصائص المراقبة الأبوية �ن
 	. ي

يجب تطوير برامج ألعاب تجذب صغار السن إىل ممارسة النشاط البد�ن

االآباء وأولياء االأمور
نت بأمان وكيفية التحىلي باليقظة.	  ن�ت عليك بتعليم الأطفال كيفية استخدام الإ
ضع قواعد واضحة لمشاهدة الشاشات.	 
عليك بتفعيل خصائص الرقابة الأبوية.	 
ي الطهي أو القراءة أو 	 

اك �ن عليك بالتشديد عىل الخيارات الأخرى المتاحة لقضاء وقت ممتع )مثل الش�ت
يُّض(. الألعاب اللوحية أو الفنون أو الحرف أو الرقص أو ال�ت

حافظ عىل عادات النوم المنتظمة لالأطفال.	 
عليك بالتشجيع عىل تناول طعام صحي.	 

ي 
ي مشاهدة الشاشات واالنخراط �ف

فراط �ف االإ
ألعاب الفيديو أثناء جائحة كوفيد- 19

ــف الأطفــال  ن هــؤلء صغــار الســن. وتوقَّ ي منازلهــم لحمايــة أنفســهم والوقايــة مــن انتشــار المــرض، ومــن بــ�ي
ي جميــع أنحــاء العالــم بالمكــوث �ن

ن مــن النــاس �ن أُلــزم مئــات الماليــ�ي
ىلي أو التواصــل 

ن ي إطــار التعليــم المــ�ن
نــت �ن ن�ت ي العديــد منهــم المزيــد مــن الوقــت أمــام الشاشــات لممارســة الأنشــطة عــ�ب الإ

عــن الذهــاب إىل مدارســهم، ونتيجــة لذلــك، قــد يقــ�ن
ن  نشــطة �ني الهــواء الطلــق بســبب حظــر الخــروج. ويمكــن أن يكــون صغــار الســن معرَّضــ�ي

أ
قــران أو النخــراط �ني ألعــاب الفيديــو نظــراً لفــرض القيــود عــىل مزاولــة ال

أ
الجتماعــي مــع ال

ي تتســم بقلــة الحركــة، أو 
ي ذلــك أنمــاط الحيــاة غــ�ي الصحيــة الــ�ت

ي ألعــاب الفيديــو، بمــا �ن
ي مشــاهدة الشاشــات والنخــراط �ن

فــراط �ن ار الناجمــة عــن الإ عــىل وجــه الخصــوص لــالأ�ن
صابــة بالضطــراب الناجــم عــن إدمــان ألعــاب الفيديــو، أو  ، أو الإ ي

و�ن لكــ�ت ــر الإ (، أو المعلومــات المغلوطــة عــن كوفيــد-19، أو التنمُّ التعــرُّض للمحتــوى الضــار )العنيــف أو الجنــ�ي
نــت.  ن�ت ي القمــار عــ�ب الإ

النخــراط �ن

ما يجب أن تفعله

نت  ن�ت يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سالمة صغار السن عند استخدامهم االإ
أثناء جائحة كوفيد-19 الحالية.
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