
  

 بيان صحفي

  لألحداثيطلقون برنامج جديد لتعزيز نظام عدالة مالئم  والشركاء الدوليينالسلطات الليبية 

 في ليبيا 

األوروبي،    واالتحادوزارة الشؤون االجتماعية،  ووزارة الداخلية،  وبالشراكة مع وزارة العدل،  – طرابلس، ليبيا 2022/مايو/08

المتحدة للطفولة )اليونيسف(، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات صندوق األمم  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا،  و

 البرنامج المشترك "تطوير عدالة األحداث في ليبيا".  إطالق اليوم تم ،والجريمة

، كما هو الحال القضائية االجراءاتأو كأطراف في  أمام القانون شهودأو  ضحايابصفتهم النظام القضائي  ن معوالقاصر يتعامل

بعيدًا عن السجن ويضعهم يشهد تقدماً واضحاً حيث يبقي األطفال . في الماضي، كان نظام عدالة األحداث في ليبيا أثناء االحتجاز

 تأثر هذا النظام بشكل كبير.  عقد من الصراع وعدم االستقرار، عنفي مؤسسات رعاية خارج نظام السجون. بعد ما يقرب 

، أمام القانونتطوير عدالة األحداث في ليبيا" إلى إتاحة سبل وصول مالئمة إلى جميع األطفال في ليبيا  المشروع المشترك " يهدف  

القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء والمحرومون من حريتهم، وفقاً التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل،    ذلك  في  ابم

  القانونية الدولية ذات الصلة.  واألدوات(، بكين)قواعد األحداث 

تخيل كيف يمكن التعامل  فتتاحية: "رئيس اللجنة العليا للطفولة في ليبيا خالل كلمته اال قال السيد محمود الشريف المراسم،خالل 

سنة وساءت تربيته، هذا سوف يتعرض للخطر ويعرضه لغيره لهذا وجب وجود   11مع طفل كان قد ترك دراسته األساسية منذ 

مؤسسات او مشاريع تضمن وتحمي مثل هذه الفئة. حانت فرصة البداية اليوم. الكل متحمس لالنطالق وهدفنا االساسي هو انقاذ 

 .لة من العديد من المشاكل وتقديم المصلحة الفضلى لهم"الطفو

سيادة القانون هي أحد المبادئ التي  بأن”ساندرا جوفين، رئيسة قسم العمليات في بعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا    السيدة  وأكدت

توجه العمل الخارجي لالتحاد األوروبي. وينبغي لجميع السلطات العامة أن تتصرف دائما في إطار القيود المنصوص عليها في 

ع القانون، وفقا لقيم الديمقراطية والحقوق األساسية، وتحت سيطرة محاكم مستقلة ونزيهة. من خالل المشروع المشترك الموق

االتحاد األوروبي أن تتاح له إمكانية دعم جهود السلطات الليبية، بالشراكة مع األمم المتحدة، لتحسين احترام سيادة   يتشرفاليوم،  

 ." األحداث لعدالةالقانون وتطبيق المعايير الدولية 

األحداث    عدالةاف الرئيسية لتطوير نظام  تمثل األهد ":  كريستوفر اليكر  وصرح نائب الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

في ليبيا في الحفاظ على السالمة العامة، ودعم األطفال في ليبيا بتنمية المهارات، والتأهيل، وإعادة التأهيل، وتلبية االحتياجات  

ت الليبية واالتحاد األوروبي  العالجية، وإعادة اإلدماج الناجح في المجتمع. يفخر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشراكته مع السلطا

 " للمساعدة في تعزيز سالمة األطفال ونمائهم في ليبيا.

يعد إطالق برنامج تطوير عدالة األحداث في ليبيا تتويًجا لجهود مكثفة من قبل الحكومة الليبية وأصحاب المصلحة بما في ذلك   ”

كريستينا   وأضافت السيدة“ الدوليةفي البالد يتماشى مع المعايير  الوكاالت الشقيقة لألمم المتحدة لبناء نظام قوي لقضاء األحداث  

الممثلة الخاصة لليونيسف   اليونيسف بإمكانية وصول كل طفل إلى العدالة، وأود أن أشكر االتحاد    تؤمن  ”،باإلنابةبروغيولو، 

  .“ االعتقاداألوروبي في ليبيا على مشاركته هذا 
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 :” بولياك أوك سيري رئيس مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا حول أهمية المشروع  ومن جهته أفاد السيد

األساسية،   االحتياجات  توفير  الحتياجاتهم من خالل  وفقاً  األحداث مصمماً  لعدالة  مالئماً  نظاماً  يستحقون  ليبيا  في  األطفال  إن 

األطفال والزيارات األسرية، وتوفير برامج إعادة اإلدماج والتأهيل، وإعطائهم   وتدريب الموظفين المعنيين، وتعزيز حيز معيشة

الصلة    فرص ذات  الحكومية  ليبيا والمنظمات غير  دولة  بالتعاون مع  المشترك  ذلك من خالل مشروعنا  أخرى وأكثر. وسيتم 

 “والشركاء

  االحتجاز، فيأمام القانون وأولئك رهن  لدعم األطفال  األوروبي    االتحادمن قبل    ممول ”ليبياتطوير عدالة األحداث في  ع "مشرو

طرابلس الكبرى وفي مواقع أخرى مختارة، للوصول لنظام عدالة مالئم لألطفال. وستركز بعض أهداف المشروع على دعم  

وضع السياسات ذات الصلة والتنسيق على الصعيد الوطني، وتحسين إمكانية حصول األسر واألطفال على الخدمات المصممة 

 .اجهم، وتعزيز برامج التخطيط والمساعدة قبل اإلفراج عنهمخصيصا للتعجيل بإعادة تأهيل األطفال وإعادة إدم

 

***************** 

 أو اللقاءات الصحفية يرجى التواصل مع:  المعلومات،للمزيد من 

رمين عبد الحميد، مسؤولة  ين -  أفريقيامكتب األمم المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال 

  التواصل واالعالم

nermine.abdelhamid@un.org  

  اإلعالم والتواصل باإلنابةاالء المصري، رئيس قسم -  مكتب اليونيسف في ليبيا

00218911484182 - Aalmsri@unicef.org 

 Media.ly@undp.org -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا 

https://drive.google.com/drive/folders/1MbXjo3cKIn8K-للصور يرجى زيارة: 

tl7bMybxCe1i1xt7Xd-  
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