
ما هو شكل الاساءة في 
عالم كرة القدم؟

يمكن أن تبدو الإساءة أو أثرها بشكل مختلف مع اختلاف 
الأشخاص. هناك أنواع مختلفة للإساءة، تحدث هذه الاساءات 

في بيئات متنوعة ويتأثر بها ناس مختلفون. تتضمن بعض الطرق 
والأماكن التي قد تحدث فيها الإساءة في الرياضة ما يلي:

 •  خلال لعب كرة القدم - في التدريب، خلال أو بعد المباراة 
أو في فعاليات النادي أو من خلال العلاقات في النادي

•  الذهاب إلى النادي - في السيارة أو الباص 

•  خلال المخيمات أو الكرنفالات أو رحلات كرة القدم المبيتية

من على الخطوط الجانبية.  •

من الممكن أن تحدث بين شخصين أو أكثر بمن فيهم: 
من طفل لطفل   •

من شاب لطفل  •

من شاب لشاب   •

من شخص بالغ لطفل  •

من شخص بالغ لشاب.  •

بالإضافة، من الممكن أن تحدث للطفل أو الشاب الاساءة في 
 مكان آخر ولكنه يشعر بالراحة بأن يخِبر شخصاً يثق به من النادي 

أو شخص من ناٍد آخر تعرف على الإشارات. 
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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 حكماً أو شخص بوظيفة 

أخرى في النادي، أو شقيق أو ابن للاعب. 

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

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

التعريفات
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أمثلة في كرة القدم 

•  مدرب يرسل رسائل شخصية على WhatsApp في وقت 
متأخر من الليل للاعبين بعمر 13 عاًما في فريقهم. 

•  المدير الذي يفرز باستمرار لاعبًا أمام بقية الفريق، ويعلق على 
أنه ليس جيًدا بما يكفي ليكون في الفريق ويجب أن يقلل من 

الدرجة.

•  قائد فريق تحت سن الـ 21 سنة الذي يخبر اللاعب الجديد البالغ 
من العمر 17 عاًما أنه يجب عليه دخول الفريق ويشجع اللاعبين 

الآخرين على "التعامل معه بقسوة" بعد التدريب.

•  أحد الوالدين الذي يساعد في رحلة بين الولايات ويعتقد أنه من 
الرائع عرض المواد الإباحية لفريق من هم في عمر أقل من 13 

عاًما في الفندق بعد المباراة. 

•  لاعب يبلغ من العمر 18 عاًما ينشر صوًرا 
عارية لصديقته مع زملائه في الفريق. 

•  أحد الأهالي المساعدين الذي يلمس 
جسد الطفل أكثر من اللازم عند تعليمهم 

كيفية أداء مهارة. 

الاعتداء الجسدي 
أي تصرف ُتسَتخدم فيه القوة الجسدية لأذية طفل أو شاب.

يشمل هذا الضرب والركل والهز والعض والخنق والحرق والتسميم.

الاعتداء الجنسي 
 أي سلوك جنسي أو تصرف يجعل الطفل أو الشاب يشعر 
بعدم الراحة أو التهديد أو الخوف أو أي تصرف غير قانوني.

يشمل هذا اللمس الجسدي أو التحدث عن الأشياء الخاصة 
شخصياً أو على الانترنت أو عرض فيديوهات أو صور جنسية 

 أو خاصة على أحد أو الطلب من شخص ارسال فيديوهات 
خاصة أو جنسية لشخص آخر.

الاستمالة
تشمل أنواع الاعتداء الجنسي:

•  التصرف بطريقة تميز الطفل أو الشاب 

•  أن تقضي وقًتا منفرداً مع طفل أو شاب 

 •  البحث عن طرق لقضاء وقت مع الطفل أو الشاب بعيداً 
عن باقي البالغين. 

 قد يحدث بين شخص بالغ وطفل أو شاب أو من زميل إلى آخر. 
قد يبدو الأمر وكأنه سلوك طبيعي لكنه لا يحدث للآخرين.

الإعتداء النفسي
استخدام الكلمات أو التصرفات التي من الممكن أن تجعل الطفل 

أو الشاب يشعر بالسوء أو الحزن أو الإحراج أو الاستبعاد أو القلق أو 
الارتباك أو الخزي أو التوتر أو التهديد. 

الاهمال
عندما لا يوفر البالغ لطفل أو شاب الاحتياجات الأساسية مثل 

الطعام أو الماء أو المأوى أو اللباس الملائم أو الاشراف أو امكانية 
التعليم أو الحصول على خدمات الصحة.

التنمر
يشمل التنمر الاستخدام غير المناسب للقوة من قبل شخص أو 

أكثر على شخص آخر أقل قوة، وهو بشكل عام فعل يتكرر بمرور 
الوقت. قد يشمل التنمر:

التنمر اللفظي )اطلاق الأسماء، الاهانة، التهديد(   •

•  التنمر الجسدي )الضرب، اللكم، الركل، الخدش، التعثر والبصق( 

اجتماعي )التجاهل، الاقصاء، الاستبعاد( و/أو   •

 •  التنمر النفسي )نشر الشائعات، المطاردة، النظرات القذرة، 
إخفاء الممتلكات أو إتلافها(.

أنواع الاساءة المختلفة 
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سلوكيات لرفاقك تثير قلقك

•  الانعزال والهدوء أو التغيب الغير معتاد

العدوانية والعنف  •

 •  عدم الرغبة في الذهاب إلى المنزل أو عدم الرغبة بالذهاب
إلى نادي كرة القدم

كدمات أو إصابات أخرى  •

 •  تجنب المشاركة أو عدم الرغبة في أن تكون وحيًدا مع 
شخص معين

 •  قضاء وقت أكثر من غيره مع شخص معين أثناء كرة القدم 
أو خارجها.

قد تخبرك هذه السلوكيات بأنهم يعانون من

 •  التعرض للإساءة أو الإهمال من قبل شخص ما في نادي 
أو فريق كرة القدم

التعرض للتنمر أو المضايقة خلال التدريب أو في المباراة  •

 •  التعرض للاعتداء أو الإهمال في المنزل أو في مكان 
آخر مثل المدرسة

الحاجة لدعم الصحة الجسدية أو النفسية  •

 •  صعوبة في المشاركة بسبب الشعور بعدم الأمان 
ثقافيًا أو الافتقار إلى الشمولية أو صعوبة التعلم أو الإعاقة.

السلوكيات لدى البالغين التي قد تثير قلقك في 
كرة القدم

•  التكتم أو الطلب منك أو من زملائك في الفريق الاحتفاظ بالأسرار 

•  تفرد اللاعبين - تفضيل أطفال أو شباب معينين

•  عرض المساعدة أكثر من المعتاد - التوصيل من المنزل، 
التدريب الفردي

•  التواصل معك أو مع رفاقك في الفريق بخصوص أمور لا علاقة 
لها بكرة القدم

 •  التودد لأهلك وإيجاد طرق لقضاء وقت معك لوحدك أو مع 
أحد أعضاء فريقك

 •  تجاهل أو التقاضي عن القواعد أو التوقعات البسيطة، 
والحدود الفضفاضة

•  اخبار نكات جنسية وطرح أسئلة عن العلاقات أو العرض عليهم 
أو الطلب منهم صوراً خاصة 

•  خلق سيناريوهات تتطلب اللمس الجسدي، بعيًدا عن الاتصال 
العادي المرتبط بكرة القدم.
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قل شيئًا

إذا كانت لديك مخاوف تتعلق 
بسلامتك أو سلامة طفل أو شاب 

آخر، أو إذا رأيت أو سمعت شيئاً 
تعتقد أنه ليس بمقبول من المهم 

أن تقول شيئاً.

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

لأية استفسارات عن ارشادات الحماية ابعث ببريد إلكتروني على 
childsafety@afl.com.au

اتصل بخط مساعدة الأطفال Kids helpline على الرقم 1800 55 1800 
www.kidshelpline.com.au اتصال مجاني( أو قم بزيارة(

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

اكتب مخاوفك وأرسلها إلى ناديك أو 
جمعيتك عبر البريد الإلكتروني أو برسالة.

استخدم رمز 
الاستجابة السريع 

QR لطرح أي 
 مخاوف لديك مع

 .AFL الـ

تحدث إلى أحد الأهالي أو مقدمي الرعاية 
أو أفراد العائلة أو شخص بالغ تثق به مثل 
المدرب أو مدير الفريق أو حكم أو مسؤول 

أو ممثل عن النادي.

هذه السلوكيات غير مقبولة. 
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