
حقوقي ومسؤولياتي كشاب 
يشارك في أحداث كرة القدم

ما هي حقوقي في كرة القدم؟

كشاب، لك حقوق، الكثير من الحقوق. 
يطلق على هذه الحقوق اسم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 

الطفل، تحقق منها!
امتلاك الحقوق يضمن لك الأمان والحماية عند القيام بالأشياء التي 

تحبها، مثل لعب كرة القدم!
نريد أن يكون جميع الأطفال الذين يشاركون في كرة القدم آمنين 

ويشعرون بالأمان ويلعبون بأمان. فيما يلي بعض تلك الحقوق 
المتعلقة بكرة القدم: 

الحق بـ:
•  أن تتم معاملتك بشكل عادل، بغض النظر عن خلفيتك الثقافية 

أو جنسك أو حياتك الجنسية، أو إذا كنت تعاني من إعاقة
•  أن تكون في مأمن من الأذى أو الإساءة من زملائك أو من 

شخص بالغ في مجتمع كرة القدم
•  أن يكون لديك رأي في الأشياء التي تهمك، وأن تؤخذ على 

محمل الجد
•  التمتع بالخصوصية عند التغيير أو الاستحمام في المناسبات أو 

الرحلات أو بعد المباراة مباشرة
•  اختيار ما إذا كنت تريد التقاط صورتك أو مشاركتها على الإنترنت 

•  حماية معلوماتك الشخصية وعدم مشاركتها دون علمك 
أنت وعائلتك.
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التعريفات

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 
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. 
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ما هي مسؤولياتي في مجال كرة القدم؟ 

 مع الحقوق، تأتي المسؤوليات، لكن ربما سمعت ذلك من قبل. مثل المدرسة أو العمل، فأنت مسؤول عن سلوكك 
وكيف يؤثر على الآخرين من حولك. عندما يتعلق الأمر بالسلوك في كرة القدم، تذكر:

أظهر الاحترام لكل من حولك – الزملاء والمدربين والحكام.  اللعب بعدالة 

أعط الأولوية دائًما لسلامتك وسلامة الأشخاص من حولك.  اللعب بأمان 

كن شموليًا وصبوًرا ومرحًبّا، خاصة للقادمين الجدد.   العب بلطف  

الأمر ليس صعباً!؟

ماذا علّي أن أفعل؟
 إذا اتبعنا جميًعا القواعد، فسيكون الجميع على ما يرام، أليس كذلك؟ بالطبع! ولكن الحياة ليست بتلك السهولة. 

غالبًا ما يمر الشباب ببعض الأمور، ومن السهل نسيان القواعد في بعض الأحيان. 

فيما يلي ثلاث خطوات سهلة لإبقائك على اطلاع. 

تفقد نفسك  

 تحقق من أن سلوكك يتماشى مع مسؤولياتك وأنك لست 
 السبب وراء شعور شخص آخر بعدم الأمان أو عدم الراحة أو 

عدم الترحيب أو الإقصاء. 

قل شيئًا   
إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بسلامتك 
أو سلامة طفل أو شاب آخر، أو إذا رأيت 
أو سمعت شيئاً تعتقد أنه ليس بمقبول 

اكتب مخاوفك وأرسلها إلى ناديك أو من المهم أن تقول شيئاً.
جمعيتك عبر البريد الإلكتروني أو برسالة.
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تفقد صديقك  

تحقق من زملائك في الفريق وأصدقائك الآخرين في كرة القدم، 
وتأكد من أنهم بخير واعرض عليهم المساعدة حيثما أمكنك ذلك.

 هام - إذا كان سلوكك يؤثر على سلامة ورفاهية شخص آخر، وقد تمت مناقشته معك واستمر، أو إذا كان سلوكك خطيًرا حًقا، 
فقد تكون هنالك عواقب. يمكن أن يشمل ذلك تحذيرات من مدرب وصولاً إلى إخطار الشرطة. 

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.

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
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