
 اسال منع اجلرمية لد
من  الرياسة

 امال  من اسال منع اجلرمية لد
الرياسية والتدي عل ااات اياية

رات واجلرمية، يف اإطار جهود الرامية اإىل دعم تنفيذ اإعالن الدوحة، الذي اعُتمد يف املوؤمتر  اأطل مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدِّ
الثالث ع�ضر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبادرة عاملية ملنع اجلرمية لدى ال�ضباب ت�ضتند اإىل قوة الريا�ضة كاأداة لتحقي ال�ضالم.

وتهدف املبادرة اإىل ت�ضجيع ار�ضة الريا�ضة واالأن�ضطة ذات ال�ضلة ملنع اجلرمية والبناء الفعال للمَنعة لدى ال�ضباب املعر�ضني 
للخطر. وُيَعد تعزيز املهارات احلياتية لدى ال�ضباب هدفًا اأ�ضا�ضيا من اأجل تقليل عوامل اطر اإىل احلد االأدنى وتعظيم العوامل 
رات  رات. ومن خالل تعزيز املعرفة باالثار املرتتبة على اجلرمية وتعاطي املخدِّ الوقائية املت�ضلة باجلرمية والعنف وتعاطي املخدِّ

وتطوير املهارات احلياتية، ت�ضعى املبادرة اإىل اإحداث تاأثري اإيجابي يف �ضلوك ومواقف ال�ضباب املعر�ضني للخطر ومنع ال�ضلوك املعادي 
للمجتمع واملحفوف باملخاطر.

Youth Crime Prevention
through Sports
 

Preventing youth crime through sports-based programmes 
and life skills training

Sports for development 
and crime prevention
 
The 2030 Agenda for Sustainable Development 
underlines the growing contribution of sports as 
a tool for peace in its promotion of tolerance and 
respect. It also highlights the contributions that 
sport can make to the empowerment of 
communities as a whole, to individuals 
(particularly women and young people) as well 
as to health, education and social inclusion.

More speci�cally, sports o�er an important 
opportunity for building life skills of at-risk youth
 that allow them to better cope with daily life
 challenges and move away from involvement in 
violence, crime or drug use.

Youth as agents of change
 
Through partnerships with Governments, sports 
organizations and civil society, UNODC will 
conduct national and regional youth-oriented 
initiatives to further promote civic values and 
disseminate the bene�ts of sport in keeping youth 
from becoming involved in crime and violence.

Youth will be placed at the centre of outreach 
activities as agents for change. By sharing their 
experiences on how sports helped them to stay away 
from crime, youth will engage and reach out to other 
at-risk youth.

Line Up Live Up
 
Line Up Live Up – UNODC’s evidence-informed 
and sports-based life skills training curriculum – 
has been designed as a unique tool that transfers 
the accumulated expertise of the United Nations 
and other partners in implementing life skills 
training for crime and drug use prevention to 
sport settings.  

Through the Line Up Live Up programme, sports 
coaches, teachers and others working with youth 
in sports settings can target valuable life skills, 
such as resisting social pressures to engage in 
delinquency, coping with anxiety and 
communicating e�ectively with peers, through a 
set of interactive and fun exercises.

The training programme will be implemented 
in a number of countries across the world, 
including those in Africa, Central Asia, the Middle 
East and South America.
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As part of its e�orts to support the implementation of the Doha Declaration, which was adopted at the 13th 
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, UNODC has launched a global youth crime 
prevention initiative that builds on the power of sports as a tool for peace.

The initiative aims to promote sports and related activities to prevent crime and to e�ectively build resilience of 
at-risk youth. Strengthening the life skills of youth is a key objective in order to minimize risk factors and 
maximize protective factors related to crime, violence and drug use. By enhancing knowledge of the 
consequences of crime and substance abuse and developing life skills, the initiative seeks to positively in�uence 
behaviour and attitudes of at-risk youth and prevent anti-social and risky behaviour. 

الرياسة من اأجل التنمية ومنع اجلرمية
توؤكد خطة التنمية امل�ضتدامة لعام  على تعام م�ضاهمة 

الريا�ضة بو�ضفها اأداًة لتحقي ال�ضالم بالنظر اإىل دورها يف 
ت�ضجيع الت�ضامح واالحرتام. كما ت�ضلط ال�ضوء على ما ميكن 

للريا�ضة اأن تقدم من م�ضاهمات يف متكني املجتمعات املحلية 
ككل، واالأفراد )وال �ضيما الن�ضاء وال�ضباب(، وكذلك يف جماالت 

ال�ضحة والتعليم واالندماج االجتماعي.

وب�ضكل اأك حتديدًا، تتيح الريا�ضة فر�ضة مهمة لبناء املهارات 
احلياتية لدى ال�ضباب املعر�ضني للخطر ا يتيح لهم التعامل 

على نحو اأف�ضل مع حتديات احلياة اليومية واالبتعاد عن 
رات. امل�ضاركة يف العنف اأو اجلرمية اأو تعاطي املخدِّ

يعوامل للت اسال
�ضيطل املكتب، من خالل اإقامة ال�ضراكات مع احلكومات 

واملنظمات الريا�ضية واملجتمع املد، مبادرات ريا�ضية 
وطنية واإقليمية الإذكاء الوعي لدى ال�ضباب بهدف موا�ضلة 

الرتويج للقيم املدنية ون�ضر فوائد الريا�ضة يف احليلولة دون 
انخرا ال�ضباب يف اجلرمية والعنف.

و�ضيكون ال�ضباب ور اأن�ضطة التوعية باعتبارهم عنا�ضر 
فاعلة من اأجل التغيري. و�ضيعمل ال�ضباب على التوا�ضل مع 

غريهم من ال�ضباب املعر�ضني للخطر، من خالل تبادل 
املعلومات عن جتاربهم املتعلقة بدور الريا�ضة والتدريب على 

املهارات احلياتية يف ابتعادهم عن االإجرام.

ارة برة
م برنامج احلركة بركة، وهو املنهج الذي و�ضع املكتب  مِّ �ضُ

للتدرب على املهارات احلياتية من خالل اال�ضرت�ضاد باالأدلة 
واالرتكا على االأن�ضطة الريا�ضية، كاأداة فريدة لنقل 

اربات املرتاكمة لدى االأمم املتحدة وال�ضركاء االخرين يف 
تنفيذ التدريب على املهارات احلياتية للوقاية من اجلرمية 

رات اإىل االأو�ضا الريا�ضية. وتعاطي املخدِّ

بني الريا�ضيني  ومن خالل برنامج احلركة بركة، ميكن للمدرِّ
 واملعلمني وغريهم من العاملني مع ال�ضباب يف االأو�ضا

الريا�ضية الرتكيز على املهارات احلياتية العالية القيمة، مثل 
مقاومة ال�ضغو االجتماعية التي تدفع اإىل اجلنوح والتعامل 

مع القل والتوا�ضل الفعال مع االأقران، من خالل جمموعة 
من التدريبات التفاعلية وامل�ضلِّية.

ذ هذا الربنامج التدريبي يف عدد من البلدان يف  و�ضوف ينفَّ
جميع اأنحاء العا، ومنها اأفريقيا وا�ضيا الو�ضطى وال�ضرق 

االأو�ضط واأمريكا اجلنوبية.


