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منع اجلرمية لد السا من  الام
الرياسية والتدي عل ااات اياية

باملخدرات واجلرمية ،يف اإطار جهود الرامية اإىل دعم تنفيذ اإعالن الدوحة ،الذي اعتُمد يف املوؤمتر
اأطل مكتب االأمم املتحدة املعني
ِّ
As part of its effort
الثالث ع�ضر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،مبادرة عاملية ملنع اجلرمية لدى ال�ضباب ت�ضتند اإىل قوة الريا�ضة كاأداة لتحقي ال�ضالم.
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وتهدف املبادرة اإىل ت�ضجيع ار�ضة الريا�ضة واالأن�ضطة ذات ال�ضلة ملنع اجلرمية والبناء الفعال للمنَعة لدى ال�ضباب املعر�ضني
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وتطوير املهارات احلياتية ،ت�ضعى املبادرة اإىل اإحداث تاأثري اإيجابي يف �ضلوك ومواقف ال�ضباب املعر�ضني للخطر ومنع ال�ضلوك املعادي
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ارة برة
ُ�ض ِّمم برنامج احلركة بركة ،وهو املنهج الذي و�ضع املكتب
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
املخدرات اإىل االأو�ضا الريا�ضية.
وتعاطي ِّ
ومن خالل برنامج احلركة بركة ،ميكن للمد ِّربني الريا�ضيني
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�ض ِّلية.
و�ضوف ينفَّذ هذا الربنامج التدريبي يف عدد من البلدان يف
جميع اأنحاء العا ،ومنها اأفريقيا وا�ضيا الو�ضطى وال�ضرق
االأو�ضط واأمريكا اجلنوبية.

