
:الوقایة من اخطار لعب االطفال :وسم اللعــب : النصوص القانونیة 

:یتضمن وسم اللعب على البیانات االجباریة التالیة 25/02/2009المؤرخ في 09/03القانون رقم 
.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 

:المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیدي رقم 
المتعلق بمراقبة الجودة و قمع31/01/1990

.الغش 

:المؤرخ في 97/494المرسوم التنفیدي رقم 
المتعلق بالوقایة من األخطار 21/12/1997

.الناجمة عن استعمال اللعب 

:تعریف اللعبة 

ھي كل منتوج مصمم او موجھ لغرض لعب االطفال
سنة ، استعمالھا یكون حسب14في سن اقل من 

.المواصفات و التوجیھات التي یقدمھا الصانع

:انواع االخطار الناجمة عن اللعب :شروط تسویق اللعب 

اتـــمتطلب(مطابقة اللعب للمواصفات القانونیة 
) .السالمة

رض ـــال یسمح بتسویق اللعب اال اذا كانت ال تع
.سالمة المستعملین و صحتھم للخطرمتى استعملت 

او المستورد ان یحدد السن / یجب على الصانع و
.ب ـــاالذنى او معدل السن بالنسبة لمستعملي اللع

.ضرورة استعمال اللعب تحت مراقبة شخص بالغ 

.تسمیة البیع
.عنوان الصانعاالسم او العنوان التجاري او 

.طریقة االستعمال
.التحذیرات و االحتیاطات عند االستعمال 

.السن المالئم الستعمال لللعب
كل ھذه البیانات البد ان تحرر باللغة العربیة اضافة الى 

.لغة اخرى 

:االخطار ترتبط ب 

تصمیم اللعب

طریقة استعمالھا 

تكوین اللعب

تركیب اللعبة

ةـالخاصاألخـطار

زیائیة فيأخطار
و میكانیكیة

أخطار
الحریق

أخطار
كھربائیة

أخطار
النظافةكیمیائیة

 الوقایة من االخطار الفیزیائیة و المیكانیكیة
یجب ان تكون االجزاء المكونة للعبة متینة و :

مستقرة و تقاوم كل انواع الضغط و الكسور 
.المتسببة في الجروح 

یجب ان تكون كل الخیوط و االعمدة و 
التثبیتات البارزة في اللعبة المصممة بطریقة 

.ال تسمح لھا بحدوث جروح عند مالمستھا 

یجب ان تكون اللعب و االجزاء القابلة 
لالنفصال الموجھة لالطفال اللذین تقل 

شھرا باحجام تمنع 36اعمارھم عن 
) .االختناق(ابتالعھا 

یجب ان یكون جھاز االستعالم سھل و بدون 
.خطورة على المستعمل 

:یجب أن تصنع اللعب بطریقة مؤمنة من 

.الحروق عند مالمستھا 

یجب ان ال تتضمن اللعب على عنصر خطیر 
.االلتھاب و سریع 

و ال یجب ان تحتوي اللعب على مواد 
مستحضرات كیمیائیة یمكن ان تشكل خطرا 
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:حذیراتالت

 اإلستعمال جیدا خاصةقراءة الوسم أو دلیل
لألطفال الذین تقل أعمارھماللعب  الموجھة

ال تالئم األطفال"عبارة (شھرا 36عن 

.)سنوات03األقل من 

 الوقایة منحذاري  ال تستعمل "یجب أن تكتب عبارة
األخطـــــاربالنسبة للعب " إال بمراقبة شخص بالغ 

النــاجــمة) .السیارات الصغیرة ذات محرك(المتحركة 
 ضرورة استعمال اللعب تحت مراقبة شخص

.بالغ 

عن استعمال:المنتجات التي ال تعد لعبة 

 اللـعـبالتجھیزات الموجھة لإلستعمال جماعیا
.في المالعب 

 نمادج مقلدة لألسلحة الناریة الحقیقیة.
 المصاصات الخاصة بتربیة األطفال.
 لعب اآلالت البخاریة.
 السھام ذات األطراف المعدنیة .
اللعب اإلحترافیة الموجودة في األماكن

.العامة
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