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األزمة المتفاقمة لألطفال
الالجئين والمهاجرين

الموجز التنفيذي
والنتائج األساسية

تُشير التقديرات ال ُمتحفّظة إلى أن ما يُقارب
من  50مليون طفل في جميع أرجاء العالم
وفر
عبروا الحدود أو شردوا بصورة قسريةّ .
نصف هذا العدد من الفتيان والفتيات هربًا من
العنف وانعدام األمن  -يبلغ
مجموعهم  28مليونًا.
قد يكون هؤالء األطفال الجئين أو مشردين
داخل بالدهم أو مهاجرين ،إال أنهم في النهاية
مجرد أطفال بصرف النظر عن من أين
جاءوا ومن هم ودون أي استثناء.
ال يتحمل األطفال أي مسؤولية عن القنابل
والرصاص وعنف الجماعات المسلحة
واالضطهاد والمحاصيل الذابلة واألجور
العائلية المتدنية التي تُخرجهم من منازلهم.إال
أنهم رغم ذلك أول من يتأثر دو ًما بالحروب
والصراعات والتغيرات المناخية والفقر.
وفي سياقات كهذه يُعتبر األطفال من بين
الفئات األكثر عرضة للمخاطر على األرض
وتزداد حالتهم سو ًءا.لقد زاد عدد األطفال
الالجئين بحسب والية مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين ( )UNHCRألكثر من
الضعف في غضون عشر سنوات فقط -
هذه اإلحصائية الصادمة غير مقبولة على
اإلطالق.
عالمهم ليس مكا ًنا لألطفال.
يتعرض األطفال المهاجرون والمشردين
ّ
لبعض من أسوأ أشكال االنتهاكات واألذى.
وغالبًا ما يعتمد ذلك على تهريب البشر ،حيث
يمكن أن يسقطوا بسهولة ضحايا للمهربين
والمجرمين اآلخرين.يتعرض الكثير منهم
ألشكال قاسية من االنتهاك والحرمان خالل
رحالتهم.

يجب أن تتوقف االنتهاكات.
عندما يصل هؤالء األطفال -إن حدث ذلك-
إلى بلدان المقصد  ،ال تختفي التهديدات التي
يواجهونها.برغم التدابير السخيّة واالستثنائية
لمساعدتهم في كثير من األماكن والمساعدات
التي يقدمها أشخاص ومنظمات كثيرة ،يكافح
األطفال وعوائلهم من أجل الحصول على
موطئ قدم لهم.ويعاني األطفال المهاجرون
والالجئون على نحو غير متناسب الفقر
واالستبعاد في وقت هم في أمس الحاجة إلى
الحماية والخدمات األساسية.
يُعد تقديم الدعم لألطفال للمه ّجرين والنازحين
في بالدهم األصلية وعلى مستوى العالم
مسؤولية مشتركة  -مشتركة ألنه؛ ليس منا
من هو بمنأى عن تأثيرات األزمات المتعددة
التي تجتاح العالم.

إنها أزمة األطفال.
يجب أن يُسمع ألصوات األطفال ويجب
أن تتصدر محن ومشكالت األطفال جداول
أعمال النقاشات الدولية حول الهجرة
والنزوح.
يقدّم هذا التقرير ألول مرة بيانات عالمية
شاملة عن هؤالء األطفال  -أين ولدوا وإلى
أين ينتقلون ويُشير إلى بعض المخاطر التي
يواجهونها في طريقهم .ويُلقي التقرير الضوء
على الطبيعة العالمية الصحيحة لنزوح
وهجرة األطفال مع إبراز التحديات الكبيرة
التي يواجهها الالجئون والمهاجرون من
األطفال في كل منطقة.

العمل لصالح األطفال ال يحتاج أي تأجيل
لقد وضعت منظمة اليونيسيف بنا ًء على نتائج التقرير وعملها على أرض الواقع ستة أهداف ومقترحات عملية لحماية الالجئين
والمهاجرين األطفال وبث روح األمل :فيهم نحو غ ٍد أفضل:
>>

حماية المهاجرين واألطفال الالجئين وخاصة األطفال غير المصحوبين بمرافق من االستغالل والعنف
اتخاذ تدابير لدعم أنظمة حماية األطفال بما في ذلك ،تدريب أخصائيي األطفال واإلخصائيين االجتماعيين والعمل مع المنظمات
غير الحكومية والمجموعات المهنية.وتضييق الخناق على االتجار بالبشر ليس فقط عبر إنفاذ القانون بل أيضًا بتوفير دعم أفضل
لألطفال المهاجرين من خالل تعيين منهجي ألوصياء مؤهلين؛ ّ
واطالع أفضل على المعلومات المتعلقة بوضعهم وإدارة قضاياهم
ُ
طور مبادئ توجيهية أكثر وضو ًحا للموظفين
وإمكانية الحصول على المساعدة القانونية لهم.ويجب على الحكومات أيضًا أن ت ّ
المسؤولين عن الملفات عند النظر في أوضاع هجرة األطفال لمنع عودة األطفال والعائالت إلى األوضاع التي تنطوي على
تهديد لألرواح أو يشوبها الخطر أو يتعرضون فيها الضطهاد ،بتطبيق مبدأ ʺمصلحة الطفل الفضلىʺ لتوجيه القائمين على اتخاذ
القرارات القانونية ذات الصلة في جميع القضايا

>>

وضع حد الحتجاز األطفال الذين يلتمسون اللجوء أو الهجرة
تطور الطفل.واألطفال
اتخاذ ترتيبات عملية بديلة لالحتجاز عند ّ
تورط األطفال (أو عوائلهم)ً ،
نظرا للتأثير السلبي لالحتجاز على ّ
على وجه الخصوص عرضة للعنف البدني والنفسي .ومن أمثلة الترتيبات البديلة لالحتجاز :تسليم جوازات السفر ومتطلبات
اإلبالغ المنتظم؛ الضامنون أو المؤتمنون الذين قد يكونون من أفراد العائلة أو من الداعمين المجتمعيين؛ كفالة الطفل وترتيبات
معيشية مستقلة بإشراف جهة مختصة لألطفال غير المصحوبين بمرافق والمنفصلين عن ذويهم؛ والتسجيل اإلجباري لدى
السلطات

>>

ل ّم شمل العائالت باعتبارها أفضل طريقة لحماية األطفال وإتاحة أوضاع قانونية سليمة لهم
وضع توجيهات سياسية واضحة تحافظ على عدم انفصال األطفال عن ذويهم خالل النظر في مسألة مراقبة الحدود والبت في أية
سرع من اإلجراءات وتسهلها لل ّم شمل األطفال مع أسرهم الموسّعة في
إجراءات قانونية تخص المهاجرين.يجب على الدول أن ت ُ ّ
بلدان المقصد.يجب على الدولة اتّباع كل التدابير العملية للم شمل األطفال مع عوائلهم.يحتاج األطفال المولودون آلباء مهاجرين
إلى هويات قانونية بغية تحسين رفاهيتهم المستقبلية.يجب على الحكومات توفير مستندات تسجيل مواليد و/أو مستندات الهوية
األخرى لتمكين األطفال من الحصول على الخدمات ومنع حالة انعدام الجنسية

>>

مواصلة تعليم كل األطفال المهاجرين والالجئين ومنحهم حق الحصول على الخدمات الصحية وخدمات الجودة األخرى
يجب على الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص بذل المزيد من الجهود الجماعية بغية تقديم الخدمات التعليمية والصحية
وتوفير المأوى والغذاء والماء والنظافة لألطفال وتمكينهم من الحصول على الدعم القانوني والنفسي الالزم .وهذا ليس من قبيل
ً
حاجزا أمام الحصول
المسؤولية التضامنية فحسب ،بل من المصالح المشتركة للمجتمعات كافة .يجب أال يمثل وضع هجرة الطفل
على الخدمات الضرورية

>>

الضغط التخاذ تدابير بشأن األسباب الرئيسية وراء عمليات النزوح واسعة النطاق لالجئين والمهاجرين
معالجة األسباب الجذرية للصراعات والعنف والفقر المدقع في البلدان األصلية.وهذا يجب أن يشمل زيادة إمكانيات الحصول
على التعليم والحماية االجتماعية؛ وتوسيع الفرص المتاحة أمام زيادة الدخل العائلي وتوظيف الشباب؛ وتعزيز الحكم القائم على
المساءلة والشفافية.ويجب على الحكومات تذليل العقبات أمام الحوار المجتمعي والمشاركة في تحقيق تسوية سلمية للمنازعات
وإرساء أسس التسامح والتشجيع على إقامة مجتمعات متكاملة؛ كما يجب أن تتخذ كافة التدابير الالزمة لمجابهة عنف الجماعات
المسلحة

>>

تعزيز اإلجراءات لمكافحة كراهية األجانب والتفرقة العنصرية والتهميش في بلدان المرور العابر والمقصد
يجب على ائتالفات المنظمات غير الحكومية الوطنية والقطاع الخاص والمجموعات الدينية والقادة السياسيين االضطالع
بمسؤولياتهم تجاه التأثير على الرأي العام لمنع زيادة حدة كراهية األجانب والتفرقة العنصرية التي تمارس على الالجئين

المنظور العالمي
إن قصة المهاجرين والالجئين من األطفال قصة عالمية ال تقتصر على منطقة واحدة.

تقريبا

 1في 200

طفل في العالم هو الالجئ
الطفل

األطفال الالجئين
>

يعيش  31مليون طفل بعيدًا عن بالد مولدهم بما في
ذلك 11 ،مليون طفل الجئ وملتمس لجوء .و ُ
ش ّرد
 17مليون طفل آخر بسبب النزاعات والعنف الدائر في
بالدهم

>

حوالي واحد من كل ثالث أطفال يعيش بعيدًا عن بلد
مولده هو الجئ ،بالنسبة إلى البالغين ,تقل النسبة بحس
والية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أقل
من  1لكل 20

>

في عام  ،2015تستأثر دولتان فقط -سوريا
وأفغانستان -بحسب والية مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين بما يقارب نصف كل األطفال الالجئين؛ ويأتي
ثالثة أرباع األطفال الالجئين بحسب والية مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين من عشر دول فقط

>

اليوم ،حوالي  1من كل  200طفل في العالم هو
طفل الجئ.ولقد زاد عدد األطفال الالجئين في الفترة
ما بين عام  2005و 2015بحسب والية مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أكثر من الضعف.
وخالل الفترة نفسها ،ارتفع العدد اإلجمالي لكل األطفال
الالجئين إلى  21بالمائة

>

يُستضاف حوالي  10ماليين طفل الجئ في جميع أنحاء
العالم وبالدرجة األولى داخل المناطق التي ولدوا فيها

>

تُمثّل نسب الفتيات والفتيان بالتساوي بين الالجئين
ال ُمسجلين على الرغم من أن خطورة تعرض األطفال
النتهاكات خاصة تتعلق بالحماية  -مثل التجنيد من قِبل
القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو العنف الجنسي
والعنف القائم على أساس نوع الجنس  -قد تختلف بين
الفتيات والفتيان

>

وبوحه عام ،فإن مجموع الالجئين أصغر بكثير من
المهاجرين .بينما في الوقت الذي تُمثل فيه نسبة البالغين
من المهاجرين عالميًا أغلبية واضحة ،فإن األطفال
يُمثلون نصف عدد كل الالجئين

>

تقع العشر دول التي تستضيف أكبر أعداد من الالجئين
في آسيا وإفريقيا وتستضيف تركيا حتى اآلن أكبر
عدد إجمالي من الالجئين بحسب والية مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين .وعلى الرغم من عدم توافر
بيانات كاملة ُمصنّفة حسب السن لالجئين في تركيا فإن
حصتها الكبيرة من إجمالي عدد الالجئين يجعل منها
على األرجح أكبر مستضيف لالجئين األطفال عالميًا

تقريبا

 1في 3
األطفال الذين يعيشون خارج بلدانهم
األصلية هي اجئين

2x

من األطفال الالجئين* في عام
 2015مقارنة بعام 2005
2015
2005

البيانات المتوفرة حول األطفال ضرورية في صنع القرار إال أنها غير
مكتملة
يُحال األطفال في الغالب إلى هوامش المناقشات العالمية التي تدو
ر بشأن الهجرة والنزوح.ومن أسباب ذلك نقص البيانات واألرقام
القطعية لدعم قضية األطفال.ومن دون بيانات موثوق بها ،تُعرقل
عملية صنع السياسات والمناقشات القائمة على األدلة.
التقديرات العالمية غير مكتملة وال تُطلعنا على القصة الكاملة.نحن ال
نعرف أين ُولد جميع المهاجرين والالجئين من األطفال على مستوى
العالم أو كم يبلغون من العمر أو إذا ما كانت هجرتهم هجرة قسرية
أم طواعية.كما أن هناك عددًا قليل من المؤشرات الشاملة والقابلة
للمقارنة حول طريقة عيش المهاجرين األطفال في بالدهم األصلية
وبالد المرور العابر وبالد المقصد.
صا لجمع أفضل قدر متاح من البيانات إال
يُعد هذا التقرير جهدًا خال ً
أن معالجة حقوق واحتياجات األطفال بفاعلية يتطلب تضافر الجهود
لسد بقية الفجوات.

*Under UNHCR’s mandate

المهاجرين األطفال
>	يعيش على مستوى العالم ثالثة من كل خمسة أطفال
مهاجرين في آسيا أو إفريقيا
>	لقد ظلت نسبة األطفال المهاجرين على الصعيد الدولي
منذ عام  1990مستقرة بزيادة  1بالمائة فقط ،إال
أن ارتفاع عدد سكان العالم يعني أن العدد المطلق
للمهاجرين األطفال زاد زيادة كبيرة على مدار الخمس
والعشرين سنة الماضية
>	اليوم ،يعيش  1من كل  70طفالً حول العالم يعيش
بعيدًا عن بلد مولده .يُهاجر معظم من يقرر ترك
بلده من األطفال في األساس إلى بلدان تقع في محيط
مناطقهم الجغرافية تما ًما كما يفعل البالغون
>	عندما يعبر الفتيات والفتيان الحدود الدولية ،يقومون
بذلك بأعداد متساوية تقريبًا .ويتناقض هذا النمط مع
هجرة البالغين حيث توجد اختالفات واضحة في نسبة
المهاجرين من الرجال والنساء حسب المنطقة

واحد من كل 8
مهاجرين حول العالم طفل

 28مليون

طفل حول العالم تم تشريدهم قسريا

وهناك

 20مليون

طفل مهاجرون آخرون

>	يعيش نصف إجمالي عدد المهاجرين األطفال على
مستوى العالم في  15دولة فقط تتصدرهم الواليات
المتحدة األمريكية والتي تعتبر موطنًا لحوالي
 3.7ماليين طفل مهاجر

المنظور اإلقليمي
تأخذ هجرة األطفال والنزوح منحى مختل ًفا في كل إقليم على مستوى العالم
تُشكل تحركات الهجرة داخل األقاليم أكثر من نصف إجمالي عدد حاالت الهجرة وتتم أكبر ثالثة تحركات هجرة في العالم بين األقاليم
وبعضها .تتركز تحركات اللجوء بقدر كبير داخل األقاليم مقارنة بالهجرة العامة
إفريقيا
>

يجد  68بالمائة من الالجئين األفارقة ضالتهم في اللجوء إلى دول إفريقية أخرى

>

ترجع أصول  5.4ماليين الجئ إلى بالد إفريقية ويُمثل األطفال على نحو غير
متناسب بينهم

>

يُشكل األطفال حوالي نصف عدد الالجئين األفارقة  -ما يُقارب ثالثة ماليين
مريرا.تشكل
طفل أجبروا على الخروج من بيوتهم ويواجهون اآلن واقعًا عالميًا
ً
نسبة هجرة األطفال في إفريقيا أقل نسبة على مستوى العالم حيث يعيش  1من
كل ً 90
طفل إفريقيًا بعيدًا عن بلد مولده

>

في الوقت الذي تنخفض فيه إجمالي نسب المهاجرين ،فإن نسبة األطفال
المهاجرين األفارقة هي األكبر مقارنة بأي إقليم.تبلغ نسبة األطفال األفارفة
المهاجرين واحدًا من كل ثالثة مهاجرين وهي نسبة تزيد عن ضعف المتوسط
العالمي

 1في 3

المهاجرون األفارقة هو طفل

األمريكتان

األمريكتين هي موطن

 6.3مليون

المهاجرين األطفال 1/5 ،من اإلجمالي العالمي

>

يعيش أربعة من كل خمسة أطفال مهاجرين من األمريكتين في ثالث
دول فقط :الواليات المتحدة والمكسيك وكندا

>

تعتبر األمريكتين موطنًا لحوالي  6.3مليون طفل مهاجر -
 21بالمائة من اإلجمالي العالمي

>

تبلغ نسبة األطفال المهاجرين واحدًا من كل عشرة ،إال أن هذا
المتوسط يخفي حقيقتين واضحتين:يُشكل األطفال نسبة صغيرة نسبيًا
من المهاجرين الذين يعيشون في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية
ومنطقة البحر الكاريبي ( 8و 15و 15بالمائة على التوالي)؛ ويُشكل
األطفال حوالي  43بالمائة من كل المهاجرين الذين يعيشون في
أمريكا الوسطى

>

يتحركون بأنفسهم داخل
يرتفع عدد األطفال المعرضين للخطر الذين
ّ
األمريكتين  -يفرون غالبًا من العنف الدائر في منازلهم ومجتمعاتهم

>

تعكس الزيادة الكبيرة في عدد األطفال الذين يُلقى القبض عليهم من
قِبل سلطات الهجرة على الحدود الجنوبية للواليات المتحدة األمريكية
التحديات األساسية التي يواجهها األطفال في بالدهم األصلية ويؤكد
على أهمية قرارات اإلنفاذ والسياسة والتشريعات المتعلقة بالهجرة
التي تسنها الواليات المتحدة بالنسبة إلى األطفال في المنطقة بكاملها

آسيا
>

يعيش حوالي  12مليون طفل مهاجر على مستوى العالم في آسيا.تمثل هذه
النسبة  39بالمائة من المهاجرين األطفال على مستوى العالم ،وهي نسبة
أقل بكثير من نسبة آسيا البالغة  56بالمائة من عدد السكان من األطفال على
مستوى العالم

>

ونتيجة لعدد سكانها الكلي الكبير ،تعتبر آسيا موطنًا إلجمالي أكبر عدد من
األطفال المهاجرين عبر العالم.ومع ذلك ،فهي تُش ّكل نسبة ضعيفة نسبيًا من
األطفال المهاجرين :يعيش فقط  1من كل  110أطفال آسيويين بعيدًا عن بلد
مولده

>

تستضيف المملكة العربية السعودية أكبر عدد من األطفال المهاجرين من
آسيا وثاني أكبر عدد من األطفال المهاجرين في العالم

>

تستضيف بلدان آسيوية أخرى أعدادًا كبيرة من األطفال المهاجرين  -من
بينها األردن ولبنان وباكستان وتركيا  -وتستضيف جميعها أعدادًا كبيرة من
األطفال الالجئين.وهذا يعكس التأثيرات المتزايدة للصراعات بدالً من االتجاه
نحو الحركة الطوعية لألطفال

>

تقع المقاطعات والبلدان الخمسة الكبرى التي تستضيف أكبر أعداد من
الالجئين في العالم في آسيا

>

في  ،2015حوالي  45بالمائة من كل األطفال المهاجرين بحسب والية
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لهم أصول تعود إلى الجمهورية
العربية السورية وأفغانستان

آسيا هي موطن

في

من األطفال المهاجرين
في العالم

أوروبا
>

بنهاية عام  2015استضافت أوروبا ما يُقارب من واحد من كل تسعة
من كل الالجئين بحسب والية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
بإجمالي  1.8مليون شخص .وكان يوجد أيضًا  1مليون ملتمس لجوء
إلى أوروبا بانتظار نتيجة طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

>

كبيرا في جميع أنحاء المنطقة
يتنوع تصنيف ووفرة البيانات تنوعًا
ً
.ومن بين البلدان األوروبية التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الالجئين،
ال تُقدّم سوى ألمانيا وصربيا تقارير علنية عن األعداد الشاملة ونسب
األطفال بين إجمالي عدد الالجئين.

>

تقدّم أكثر من ضعفي عدد األطفال بطلبات لجوء داخل االتحاد
األوروبي ومنطقة التنقل الحر في عام  2015مقارنة بعام 2014؛
في النصف األول من عام  ،2016حوالي  70بالمائة من األطفال
الساعين للجوء داخل االتحاد األوروبي ومنطقة التنقل اآلمن كانوا
يفرون من الصراع الدائر في سوريا وأفغانستان والعراق.

>

ال تمثل نسبة الـ  5.4ماليين طفل مهاجر في أوروبا سوى  7بالمائة
فقط من كل المهاجرين في المنطقة .وهذه تعتبر أقل نسبة أطفال
مهاجرين من بين إجمالي عدد السكان المهاجرين في أية منطقة يعيش
حوالي واحد من كل ستة أطفال مهاجرين على مستوى العالم في
أوروبا.

في

أطفال طالبي اللجوء في أوروبا * في عام 2016
يفرون الصراع في سوريا وأفغانستان والعراق

االتحاد األوروبي ومنطقة التنقل الحر منطقة*

أوقيانوسيا
>

يُشكل األطفال المهاجرون نسبة عالية من كل أطفال أوقيانوسيا.
تبلغ نسبة األطفال المهاجرين في منطقة أوقيانوسيا ستة من
كل .100

>

يمثل عدد األطفال المهاجرين البالغ  670.000طفل في منطقة
أوقيانوسيا  2بالمائة من المهاجرين في العالم.

>

يُمثل األطفال نسبة صغيرة نسبيًا من عدد المهاجرين في منطقة
أوقيانوسيا حيث ال تُش ّكل أعدادهم سوى ثمانية بالمائة من كل
المهاجرين في المنطقة.

>

ارتفع إجمالي عدد األطفال المهاجرين في منطقة أوقيانوسيا في
الفترة ما بين عام  1990وعام  2015من  430.000إلى
 ،670.000إال أن أعداد المهاجرين زادت في مجملها زيادة
سريعة وهذا يعني أن األطفال باتوا يشكلون اآلن نسبة أصغر قليالً
من عدد السكان المهاجرين مقارنة بما كان عليه الوضع
قبل  25عا ًما.

>

يعيش ما يزيد عن  48.000في منطقة أوقيانوسيا .في الوقت
صلة عن إجمالي أعداد األطفال،
الذي ال تتوفر فيه بيانات مف ّ
تُشير التقارير األخيرة إلى أن األطفال ملتمسي اللجوء في المنطقة
خطرا محدقًا أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ
يواجهون
ً
األكثر أمانًا.

أوقيانوسيا هي الوجهة منذ ما يقرب من

 7ماليين

المهاجرين من خارج
المنطقة

ُتشير التقديرات ال ُمتح ّفظة إلى أن ما ُيقارب من  50مليون
طفل في جميع أرجاء العالم عبروا الحدود أو شردوا بصورة
قسرية.وفر نصف هذا العدد من الفتيان والفتيات هر ًبا من
ّ
العنف وانعدام األمن  -يبلغ مجموعهم  28مليو ًنا

قد يكون هؤالء األطفال الجئين أو مشردين داخل بالدهم أو
مهاجرين ،إال أنهم في النهاية مجرد أطفال بصرف النظر عن
من أين جاءوا ومن هم ودون أي استثناء
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شهرا
صورة الغالف :يمسك أديس بطفله التو البالغ من العمر ثالثين
ً
ويجلس في زنزانة داخل أحد مراكز اعتقال ʺالجويةʺ في مدينة
القربولي الساحلية الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.يضم
مرفق االحتجاز مهاجرين أُلقي القبض عليهم أثناء خوضهم رحلة
بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر األبيض المتوسط للوصول
إلى أوروبا.أديس من إريتريا هو اآلن والد لطفل وحيد.كان قد قرر
هو وزوجته الخروج من وطنهما عقب والدة التو وقضت العائلة
عامين في السودان حيث كان يعمل سائقًا.ويقول أديسʺ :قررنا بعد
ذلك الذهاب إلى طرابلس حيث يعمل أخي في أحد المتاجرʺ.توفيت
زوجته أثناء الرحلة ،صدمتها شاحنة في الطريق بين السودان وليبيا.
وبمساعدة رجل آخر كان معه في رحلته دفن أديس زوجته تحت
الرمال.ويضيفʺ :أنا اآلن في مركز اعتقال ألننا بعدما كنا على بعد
 200كيلو متر فقط عن طرابلس ،ألقت الشرطة القبض علينا عند
إحدى نقاط التفتيش.ال أزال أحلم أن ألحق بأخي في طرابلس وأن
أحصل على وظيفة أوفّر بها حياة كريمة لولديʺ.
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