
إثارة مخاوف السلامة في 
عالم كرة القدم الأسترالية

ماهو نوع المخاوف التي قد يثيرها شخص ما معك؟ 

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
هل يمكنني أن أثير أي شيء له علاقة بكرة القدم؟
بإمكانك إثارة أي مخاوف متعلقة بكرة القدم. قد يكون الأمر جدياً 

 مثل سلامة طفل أو شاب مشارك بكرة القدم ويمكن أن يكون 
 أمراً متعلقاً بالمباراة أو المرافق أو شيء آخر. لك الحق بالحديث 

عن السلوك السيء وأخذه على محمل الجد.

من الممكن أن يكون شيئاً لاحظته بنفسك أو قد يكون أمراً أثاره 
شخص آخر معك. 

 بصفتك والًدا مشاركًا في مجتمع لكرة القدم، قد تكّون علاقات مع الأطفال أو الشباب المرتبطين بفريق طفلك أو النادي. قد يعني 
هذا أنهم ينظرون إليك كشخص بالغ موثوق به ويمكن أن يكشفوا لك عن معلومات حول مخاوفهم من السلوك غير المناسب أو سوء 

المعاملة، سواء في المنزل أو حول كرة القدم أو في مكان آخر.

من الممكن أن يخبروك بأنهم يعانون من:

لفهم السلوك غير اللائق بشكل أفضل وما عليك الانتباه له، تفقد ورقة الحقائق: ما هو شكل الاساءة في عالم كرة القدم الأسترالية؟

ليس دورك التحقيق أو تحديد الإفشاء أو الادعاءات. كل ما هو مطلوب منك هو الاستماع والدعم والرد على مخاوفهم. في بعض 
الحالات، عليك الإبلاغ عّما تعرفه للسلطات. 

الاعتداء الجسدي  •

الإعتداء النفسي  •

الهدف من هذا الدليل الإرشادي هو تزويدك بالأدوات المناسبة حتى تتمكن من الاستجابة لهذه اللحظات بثقة وبشكل مناسب. 

الاعتداء الجنسي  •

الاهمال  •

التنمر أو المضايقة أو  •

مشاكل الصحة النفسية.  •
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كيف سأعرف؟

ادعاءات
عندما يخبرك طفل أو شاب أو 

أي شخص آخر عن حادثة حدثت 
لشخص آخر، أو أن شخًصا آخر 

متورط بشكل مباشر فيه. 

يثيرون مخاوفهم معك.

الشكوك
 عندما يكون لديك سبب للاشتباه 

 في وقوع حادث اعتداء على طفل 
أو شاب، بناًء على الملاحظات، 
والشعور الغريزي أو ملاحظاتك، 

والسلوكيات والمؤشرات.

لديك قلق. 

قل شيئًا
حتى وإن لم تتحدث لطفل أو 

شاب بشكل مباشر ولكن لديك 
شك بأن شيئاً ما يحدث، من 

المهم أن تقول شيئاً.

كيف تتصرف عندها

 إذا جاء إليك طفل أو شاب ليفصحوا لك عن شيء أو ليخبروك بادعاءات، فما تقوم بفعله عند معرفة هذه المعلومات وكيف تتصرف 
 مهم جداً. العناوين الثلاثة أدناه طريقة سهلة لتذكر ما عليك فعله عندها. لا ينبغي أن تكون محترفاً أو خبيراً في التعامل مع هذه الأمور، 

هم يريدون منك فقط أن تكون بالغاً آمناً وحساساً. 

اعرف 
معرفة متى يكون الطفل أو الشاب في 
خطر. تعرف على العلامات والمؤشرات 
والعلامات الحمراء. استمع لما يقوله لك 
طفل أو شاب. ابحث عن الإفصاحات أو 

الادعاءات أو الشكوك. 

تصرف
تجاوب بهدوء وحساسية مع الطفل أو الشاب إذا أخبرك 

بشيء حدث لهم. صدقهم، استمع لهم، طمئنهم وخذهم 
على محمل الجد. 

تجنب طرح الأسئلة الموجهة. تأكد من أنهم آمنين وأعلمهم 
بأنك ستقوم بفعل شيء ما لمساعدتهم. 

بّلغ عن
عليك قول شيء. قم 
باتباع الخطوات أدناه.

إفصاحات
عندما يخبرك طفل أو شاب 

عن حادثة وقعت معهم أو كانوا 
مشاركين بها بشكل مباشر. 

يثيرون مخاوفهم معك.

ماعليك فعله بعدها

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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ماذا لو أخبرني طفل أو شاب بشيء ما ولكن لا يريدني أن أخبر أحدًا؟

بناء الثقة أمر مهم، خاصة إذا كان الطفل أو الشاب يعاني من شيء يجعله يشعر بعدم الأمان. يمكنك تشجيعهم على التحدث، وبناء ثقتهم، 
وتقديم الدعم لهم وطمأنتهم. 

هل يمكنني إثارة المخاوف دون الكشف عن هويتي؟

نعم، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بوحدة النزاهة 
Integrity Unit في AFL، ومع ذلك، يرجى تذكر أنه إذا لم 
تعطنا اسمك، فلن نتمكن من العودة إليك للحصول على مزيد 

من المعلومات أو لإطلاعك على ما سنفعله.

هل أحتاج إلى دليل؟

كلا، لا تحتاج لدليل أو اثبات. 

•  إذا قال لك أحدهم أن شيئاً حدث، قل شيئاً.

•  إذا ظننت أن شيئاً حدث بناًء على ما رأيته أو سمعته أو شعرت 
به وكان لديك “اعتقاد معقول” أن شيئاً ما حدث، قل شيئاً. 

أسئلة وأجوبة شائعة لمساعدتك في فهم الموضوع...

هام – بصفتك شخًصا بالًغا، ُيطلب منك في معظم الحالات، بموجب قانون الولاية وقانون الكومنولث، الإبلاغ عن أي مخاوف 
بشأن سلامة طفل أو شاب إلى السلطات المختصة، بما في ذلك حماية الطفل Child Protection و / أو الشرطة. 

ومع ذلك، حتى عندما لا يطلب منك القانون، لا يزال بإمكانك الإبلاغ، ويجب عليك ذلك.

هل سيفقد طفلي مكانه في الفريق إذا أثرت مخاوفي؟ 

يجب عدم معاملتك أنت وطفلك بشكل غير عادل بسبب إثارة مخاوفك. 

للمزيد من المعلومات عن كيفية الاستجابة لإفصاحات أو ادعاءات، قم بزيارة المعهد الأسترالي للدراسات الأسرية 
 Australian Institute of Family Studies: الاستجابة لإفصاح الأطفال والشباب عن إساءة المعاملة 

أو قم بمشاهدة فيديو الاستجابة للإفصاحات 

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
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