
 

  سالمة ورفاه األطفال في مراكز االحتجاز في ليبيا عرضة للخطر

امرأة   1000حذرت اليونيسف اليوم من أن سالمة ورفاه ما ال يقل عن  –  2021تشرين األول / أكتوبر   12طرابلس، 

المحتجزين في مراكز االحتجاز في من  –على األقل رضيعًا  30بما في ذلك خمسة أطفال غير مصحوبين بذويهم و -وطفل 

 في خطر فوري. طرابلس

االعتقاالت الجماعية ضمن طفالً من بين آالف المهاجرين وطالبي اللجوء تم القبض عليهم  255امرأة و  751ما يقرب من 

 األخيرة.

الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا: "ال يزال األطفال المهاجرون القائمة بأعمال يولو، ج وقالت السيدة كريستينا برو

قوق الطفل، بما في ذلك االحتجاز التعسفي. يتم احتجاز األطفال في ظل والالجئون في ليبيا يواجهون انتهاكات جسيمة لح 

ما أن العدد الفعلي لألطفال المحتجزين قد يكون أعلى مافتراض وغير إنسانية في مراكز االحتجاز. يمكننا صعبة ظروف 

 مع ذكور بالغين ".احتجاز  غرفيوضعون في األوالد  حيث ورد أن العديد من  ،بكثيرذُكر 

المباني" مركز يضم أكبر مركز احتجاز في ليبيا "، حيث قبل مراكز االحتجاز أعداداً أكبر بكثير من طاقتها االستيعابيةتستو

تم نقل الـ كما امرأة.   300طفل و  100  هؤالء من بين -أربعة أضعاف سعته الرسمية وهذا الرقم  – شخص  5000أكثر من 

 "عين زارة". -مركز االحتجازنساء إلى من ال 106طفالً و  43الباقين، بينهم  محتجزاً  1772

الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى السلطات الليبية على حماية األطفال ومنع فصلهم عن والديهم  معها تحث اليونيسف و

 .همومقدمي الرعاية وعائالت

 ء ليبيا.تدعو اليونيسف إلى اإلفراج الفوري عن جميع األطفال في مراكز االحتجاز في جميع أنحا 

البديلة : "اليونيسف مستعدة مع شركائها لتقديم الدعم الفني بما في ذلك ترتيبات رعاية األطفال أن يولوج بروالسيدة وتضيف 

 المحتجزين".لألطفال 

 

 ======النهاية ======

 

ي االتصال اإلعالم  
  salmarani@unicef.org  218912508648+: سعاد المران 

 aalmsri@unicef.org 4182 9118 218+المرصي  ءال   
 

 ليبياحول اليونيسف 

ي 2012منذ عام 
ي جميع أنحاء البالد ، عززت اليونيسف حقوق ورفاهية األطفال وأرسهم ف 

كائنا، نعمل ف  ليبيا. جنًبا إىل جنب مع رسر

للوصول إىل األطفال وأرسهم من خالل التدخالت الصحية والتغذية والمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم وحماية 

ي وبرامج التنمية، ونركز 
ا خاصة عىل الوصول إىل األطفال الطفل واالستجابة للطوارئ. ونحن نعزز الروابط بي   العمل اإلنسان 

ً
جهود

ي جميع أنحاء ليبيا. 
اع، لصالح جميع األطفال ف  رين من الث   ا والمترص 

ً
 األكثر تهميش
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