
 السلوكيات المتوقعة 
 من البالغين في عالم 
كرة القدم الأسترالية 

الطفل: شخص مشارك بكرة القدم بعمر 12 عام أو 
أصغر - عادًة ما يكون لاعباً ولكن يمكن أن يكون شقيق 

لاعب أو ابن شخص بالغ في النادي. 

الشاب: شخص مشارك بكرة القدم بعمر 13 إلى 18 عام 
- عادًة ما يكون لاعباً ولكن يمكن أن يكون حكماً أو شخص 

بوظيفة أخرى في النادي، أو شقيق أو ابن للاعب. 

 الشخص البالغ: شخص مشارك بكرة القدم بعمر 
 يزيد عن 18 عام - من الممكن أن يكون مدرباً أو مديراً 

أو مسؤولاً في النادي أو شخصاً بوظيفة أخرى أو موظفاً 
في دوري AFL أو متطوعاً أو/ و أحد الأهالي. 

التعريفات
ماهي السلوكيات المتوقعة من البالغين في عالم 

كرة القدم الأسترالية؟
في حين أن بعض البالغين في عالم كرة القدم ملزمون بسياسات 

وإجراءات وقواعد سلوك حماية الطفل، فمن المتوقع أن يلعب 
جميع البالغين، بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية، دورهم في 

الحفاظ على سلامة الأطفال والشباب في كرة القدم. 

ُيتوقع من جميع البالغين ضمان شعور الأطفال والشباب دائًما بالأمان والترحيب 
في عالم كرة القدم الأسترالية

أي سلوك من أحد الأهالي أو مقدمي الرعاية أو أحد أفراد 
الأسرة البالغين يعتبر غير آمن )وفي بعض الحالات غير 

 قانوني( سيتم معالجته من قبل AFL أو النادي أو الدوري 
أو الاتحاد أو حتى الشرطة.

ورقة المعلومات هذه ليست هنا فقط لتزويدك بدليل لكيفية 
 التصرف، ولكنها ُتعلمك أيًضا بالطريقة التي يجب أن يتصرف 

 بها الكبار الآخرون، لذلك إذا لاحظت شيًئا لا يبدو صحيًحا، 
يمكنك تسميته.

 تقع على عاتقك مسؤولية المساهمة في بيئة آمنة وشاملة 
لجميع الأطفال والشباب في كرة القدم، وليس فقط أطفالك.

تصرف عندما تلاحظ افعل ما هو صحيحاًاعرف ما هو مقبول
شيئاً ما
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التواصل

لمسة جسدية طبيعية لكرة القدم وتحدث أمام أشخاص آخرين 
وبموافقة الطفل أو الشاب. 

 يمكن أن يشمل ذلك التدخل، وإظهار المهارات والتقنيات، 
 ومنع الإصابة، أو الحفاظ على سلامتهم، أو التربيت على 

الكتف للاحتفال بالفوز. 

التواصل

إرشادات إيجابية ومفيدة وتركز على لعبة كرة القدم الخاصة 
بالطفل أو الشاب، وليس عليهم كشخص. 

أسلوب هادئ ولطيف ويمكن فهمه بسهولة. 

 الاتصال عبر الإنترنت الذي يشملك كوالد أو مقدم رعاية 
أو يتم استخدامه مع الفريق بأكمله. 

الحدود 

عندما يكون لدى الشخص حدود آمنة، هذا يعني: 

•  تأكدوا من فهم الأطفال والشباب لدورهم

يتصرفون بمهنية - ودود ولكن ليس صديًقا   •

يعاملون جميع أعضاء الفريق بعدل  •

 •  اتبع القواعد بأشياء مثل مشاركة المعلومات حول طفل 
 أو شاب، أو التقاط صور لهم فقط بعد الحصول على إذن 

منهم وإذنك، وعندما يتعلق الأمر بكرة القدم 

 •  تصرف دائًما بشكل مناسب عندما تكون مع الأطفال 
والشباب المسؤول عنهم. 

الإشراف

 يجب على البالغين المسؤولين عن مراقبة الأطفال والشباب 
في كرة القدم القيام بما يلي:

•  معرفة مكان وجود الأطفال والشباب في جميع الأوقات

•  منحهم الخصوصية لاستخدام الحمام أوغرف تغيير الملابس، 
ولكن التأكد من أنهم آمنون

الانتظار معهم حتى يحضر أهلهم لأخذهم  •

•  عرض توصيلهم فقط إذا كان لديهم رخصة وكانت سيارتهم 
مؤمنة، وتم تقديم موافقة خطية )حيثما أمكن ذلك( ويعرف 

شخص آخر من النادي بذلك.

ما هو غير مسموح بهنعم

التواصل
 أي لمسة لا يوافق عليها طفل أو شاب، أو تجعلهم يشعرون 

بعدم الارتياح.

 أي لمسة تبدو جنسية، تشمل الأعضاء التناسلية لطفل أو 
شاب، أو تحرجهم.

أي لمسة تحدث في مكان خاص مثل غرف التغيير أو السيارة. 

التواصل

أي أسلوب أو اتصال يجعل الطفل أو الشاب يشعر بعدم الارتياح 
أو القلق أو الخوف أو الحرج. 

أي تعليق عبر الإنترنت أو شخصيًا يكون جنسيًا أو خاًصا.

 أي اتصال معك يحدث خارج الأنشطة المتعلقة بكرة القدم 
)مثل في وقت متأخر من الليل(، عبر منصات الدردشة الخاصة 

)مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية(، يكون مبالًغا 
فيه أو مفرًطا، أو يتعلق بأمور شخصية، ولا علاقة له بكرة القدم.

الحدود 

عندما يكون لدى شخص ما حدود غير آمنة أو سيئة، فهذا يعني أنه:

يقوم بتفضل أو عزل أو استبعاد شخص واحد  •

 •  قبول الهدايا أو تقديمها للأطفال أو الشباب أو عائلاتهم ما 
لم يتم توزيعها بشكل عادل والحصول على الموافقة المسبقة

•  الاتصال بطفل أو شاب و / أو عائلاتهم )أو لاعبين سابقين( 
خارج أنشطة كرة القدم، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي ما لم تكن هناك علاقة ثابتة )العائلة أو الأصدقاء( 
ولم يتم تجاوز أي حدود كجزء من هذا الاتصال

•  عرض مساعدة طفل أو شاب أو أسرته بأشياء خارجة عن 
دورهم )المساعدة حول المنزل / المال / شراء أشياء لهم(

•  شرب الكحول أو تعاطي المخدرات أو الشتم أو التدخين أمام 
الشباب في عالم كرة القدم.

الإشراف

يجب على البالغين المسؤولين عن الإشراف على الأطفال 
والشباب في كرة القدم ألا يقوموا بما يلي:

يتم تشتيت انتباههم عن طريق هواتفهم أو أشخاص آخرين   •

 •  ترك الأطفال الصغار يستخدمون الحمام دون التأكد من 
عدم وجود مخاطر أولاً

•  ترك الطفل أو الشاب لوحدهم حتى وإن تأخر الأهل أو مقدم 
الرعاية في الحضور لأخذهم 

•  قيادة الشباب لسيارتهم بتهور أو تحت تأثير الكحول أو 
المخدرات أو بدون إذن.
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البيئة 

تبدو البيئة الآمنة للأطفال والشباب في عالم كرة القدم كما يلي:

•  مساحة يمكن للأشخاص من خلفيات وقدرات مختلفة الوصول 
إليها ويسهل الوصول إليها براحة 

•  رحلات كرة القدم الممتعة والآمنة للأطفال والشباب لحضورها

 •  المخيمات حيث يتم منح الأطفال والشباب الخصوصية، 
والشعور بالترحيب والقدرة على التواصل مع عائلاتهم عندما 

يحتاجون إلى ذلك 

•  تغيير المرافق في الأسس المناسبة لأي جنس 

•  مساحات عبر الإنترنت حيث يكون الاتصال مفتوًحا وشفاًفا 
ويمكن للبالغين الآخرين مراقبته. 

ما هو غير مسموح بهنعم

البيئة 

تبدو البيئة غير الآمنة للأطفال والشباب في كرة القدم كما يلي:

•  مساحة يصعب على الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة 
الوصول إليها أو يشعر فيها الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة 

بأنهم مهملون

•  رحلات كرة القدم أو الفعاليات التي تشمل الكحول أو المخدرات 
والتي تخرج عن السيطرة بسهولة مع عدم وجود بالغين يراقبون 

الأطفال والشباب

 •  المخيمات حيث يتم معاقبة الأطفال والشباب أو إذلالهم
أو جعلهم يشعرون بالحنين إلى المنزل وعدم الراحة 

•  تغيير المرافق في الأماكن التي لا توجد فيها خصوصية ويشعر 
الأطفال والشباب وأولئك الذين يعرفون عن انفسهم على أنهم 

متحولون جنسياً أو غير ثنائيي الجنس بعدم الأمان

•  مساحات عبر الإنترنت حيث يكون الاتصال بين شخص وآخر 
ويستخدم لمشاركة مواد غير لائقة لا علاقة لها بكرة القدم. 

تذكر، نريد أن يكون جميع الأطفال والشباب في كرة القدم آمنين، وأن يشعروا بالأمان، ويلعبوا بأمان.

لأية استفسارات عن حماية البريد الإلكتروني 
childsafety@afl.com.au

كالعادة اذا كان أي شخص في خطر مباشر اتصل 
بالشرطة على 000

قل شيئًا

 حتى وإن لم تتحدث لطفل 
 أو شاب بشكل مباشر ولكن 

لديك شك بأن شيئاً ما يحدث، 
من المهم أن تقول شيئاً.

كتابة مخاوفك و إرسالها إلى ناديك أو 
جمعيتك عبر البريد الإلكتروني أو برسالة.

استخدم رمز 
الاستجابة السريع 

QR لطرح أي 
 مخاوف لديك مع 

 .AFL الـ

التحدث مباشرة مع شخص تثق به في 
عالم كرة القدم مثل المدرب أو مدير الفريق 

أو الحكم أو المسؤول أو ممثل النادي. 

بإمكانك:
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