
مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة 
الدولية للهجرة

توثيق حاالت الوفاة واالختفاء أثناء الهجرة

ةالمنظمة الدولية للهجر

الهجرة العالمية

مركز تحليل البيانات

مشروع

المهاجرين

نالمفقودي



ملية عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم أو أختفوا أثناء ع
الهجرة إلى وجهة دولية

.عن هذا المؤشروطنيةمشروع المهاجرين المفقودين، وال توجد تقارير من بيانات االبالغ مباشرة 

٣-٧-١٠مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

مشروع

المهاجرين

المفقودين



نظرة عامة على الموضوعات 
التي تمت مناقشتها

وفيات المهاجرين واختفائهم: السياق

األرقام العالمية•

أرقام المنطقة العربية•

ية مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدول
للهجرة

المنهجية•

مصادرال•

٣-٧-١٠مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

تعاريفال•

التفصيل•

مصادر البيانات•

مثال



السياق

العالم والمنطقة العربية



وفيات المهاجرين واختفائهم حسب المنطقة

49,155
تسجيل وفيات واختفاء 

۲٠١٤مهاجرين منذ ال

مشروع المهاجرين المفقودين: المصدر

حزيران/يونيو٣٠تم تحديث البيانات في 
۲٠۲۲



السياق في المنطقة العربية

ط اتجاهات وفيات المهاجرين في منطقة الشرق األوس
(MENA)وشمال إفريقيا 

يقرب وسط البحر األبيض المتوسط ، تم تسجيل ما•
الطريق . ۲٠١٤حالة وفاة منذ عام ۲٠٠٠٠من 

.األكثر دموية على اإلطالق

الوفيات منذ الطريق إلى جزر الكناري، ازداد عدد•
.۲٠١٩عام 

حالة ٥٥٠٠معابر الصحراء الكبرى، تم تسجيل •
وفاة ولكن من الصعب للغاية توثيقها، ومن 
المفترض أن يكون هناك العديد من الوفيات

ر معبر القرن األفريقي واليمن، حطام سفن خطي•
للغاية وغير مرئي

مشروع

المهاجرين

المفقودين



ي التالخمسمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا دول 

:وفياتأعلى مستوى احرزت

(١٨٠١٩)ليبيا 1.

۲٠١٩عام اتجاه تصاعدي منذ( ١٩٨٥)المغرب 2.

۲٠١٦حطام سفينة كبيرة عام ( ١٤٠٦)مصر 3.

، ۲٠١٩اتجاه تصاعدي منذ عام ( ١٣٠٨)تونس 4.

۲٠۲١أكثر األعوام دموية في عام 

-۲٠١٥خالل عام ةكبيرحوادث( ١١٧٨)السودان 5.

۲٠١٨

السياق في المنطقة العربية
مشروع

المهاجرين

المفقودين



منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا دول 
لألشخاص أعلى عدد التي احرزتالخمس

:الذين لقوا حتفهم أثناء الهجرة حول العالم

اتجاه -( ٩٧٣)الجمهورية العربية السورية 1.
، طرق جديدة۲٠١٩تنازلي منذ عام 

۲٠١٩عام اتجاه تصاعدي-( ٥٦٠)المغرب 2.

اتجاه تصاعدي عام -( ٥٥٠)الجزائر 3.
۲٠١٩-۲٠۲٠

(۲٧۲)تونس 4.

(۲٥۲)العراق 5.

السياق في المنطقة العربية
مشروع

المهاجرين

المفقودين



مشروع المهاجرين المفقودين

المنهجية والمصادر



قاعدة بيانات 
داخلية

المنهجية ومصادر البيانات

العامةقاعدة البيانات 

لمشروع المهاجرين 
المفقودين

الجهات الحكومية

مكاتب المنظمة الدولية 
للهجرة

المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني

وسائل اإلعالم 
االجتماعية واألخبار

التحقق من قبل 

فريق مركز 

تحليل بيانات 

الهجرة 

العالمية

المنظمات / األمم المتحدة 
الحكومية الدولية األخرى

م البيانات التي ت

جمعها من قبل 

رصد البيانات 

اإلقليمية



مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
٣-٧-١٠

التعاريف والتفصيل ومصادر البيانات



التعاريف

أثناء عملية الهجرة إلى وجهة دوليةأختفواأو لقوا حتفهم عدد األشخاص الذين 

حدث عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء وقوع حادث أو بعده مباشرة كنتيجة مباشرة ل: الوفاة•
.خطير

اص ويشمل األشخ. عدد األشخاص الذين لم يُعرف مكان وجودهم منذ وقوع الحدث الخطير: االختفاء•
.الذين يُفترض أنهم ماتوا، وال يوجد دليل مادي عليهم مثل الجثة

الشخص إقامتهم، على عكس الوقت الذي تم فيه تأسيسدولةعن ةمختلفدولةمدة رحلتهم إلى : العبور•
.ةإقامته السابقدولةعن ةمختلفدولةبالفعل في 

مشروع

المهاجرين

المفقودين



التفصيل المرغوب فيه

كيف؟

وصف سبب الوفاة

الوفاةسبب تصنيف

أين؟ متى؟

سنةال

الشهر

تاريخ الحادث

العوامل 
االجتماعية 
والديموغرافية

منطقة الحادث

الحادثدولة

موقع الحادث

حداثياتاإل

طريق الهجرة

األرقام

حاالت الوفاةعدد

ختفاءاالحاالت عدد

(ر، الكباراالقص)العمر 

الجنس

منطقة المنشأ

بلد المنشأ



مصادر البيانات الرسمية

بيانات الوفيات
o التعرف على البقايا البشرية التي تم العثور عليها كمهاجرين أثناء العبورمعاييرتحديد

oمكتب مقاطعة بيما للفاحص الطبي في أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية: الممارسة الجيدة

لتحديد البقايا البشرية كمهاجرين عابرينمعايير ٦•

مكان المنشأ،1.

لقب،الالنسب، بما في ذلك / العرق 2.

حيازة عنوان أمريكي دائم أو رقم ضمان اجتماعي،3.

،(بما في ذلك العمالت األجنبية وبطاقات الهوية)المالبس أو األمتعة الشخصية 4.

االرتباط بمجموعة من المهاجرين غير المصرح لهم،5.

الموقع الجغرافي لالكتشاف6.

oالهوية بعد الدفنبتحديدبسجالت األشخاص غير المعروفين التي تسمح ظاحتفالاتعامل مع البقايا باحترام، ال

o (بما في ذلك العائالت)للجهات الفاعلة التي تسعى إلى تحديد المهاجرين المفقودين إتاحة البيانات

مشروع

المهاجرين

المفقودين



البحث واإلنقاذبيانات 
o بالدوريات وعند مواجهة حادثالقيام البحر، في:

الناجينتسجيل•

مقابل عدد الناجين والمتوفينالمركبةعلى متن عدد الركاب تحديد •

المركبةالذين كانوا على متن لإلبالغ عن المفقودين من األقارب واألصدقاء الناجين والوسائل الداعمة شهاداتجمع •

جمع معلومات الطب الشرعي عن البقايا المسترجعة في البحر أو غسلها على الشاطئ ، للسماح بتحديد الهوية•

o ،بالدوريات وعند مواجهة حادثالقيامفي البر:

الناجينتسجيل•

لإلبالغ عن المفقودين من األقارب واألصدقاءالناجين والوسائل الداعمة شهاداتجمع •

عند اكتشاف بقايا بشريةالتسجيل•

عن البقايا مجهولة الهوية، للسماح بتحديد الهويةمعلومات الطب الشرعي جمع •

مصادر البيانات الرسمية
مشروع

المهاجرين

المفقودين



تقارير شهود العيان للسلطات

oمن قبل شاهد عيان، بغض النظر عن حالة الهجرة( للشرطة، شرطة الحدود، إلخ)كلما تم إبالغها باستمرارحالة الوفاة توثيق

oبما في ذلك سياق الوفاة، ملف تعريف المهاجر المتوفى

oتأكد من أن الشخص الذي شهد الموت يحصل على الدعم النفسي واالجتماعيال

وبالتالي إلعالم السياسة ، ٣-٧-١٠هناك حاجة إلى تنسيق قوي ومبسط بين المؤسسات لإلبالغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

.العامة لمنع وفيات المهاجرين ومساعدة األسر التي فقدت أحبائها

مصادر البيانات الرسمية
مشروع

المهاجرين

المفقودين



٣-٧-١٠نسخة تجريبية من المكسيك إلصدار : مثال

سجالت الوفيات•
حسب الجنسيةتصنيف•

تم اختيار غير مكسيكيين•

سجالت احتجاز األجانب الذين يسافرون عبر المكسيك بشكل غير نظامي•
.اص المحتجزينسجالت الوفيات لغير المكسيكيين حسب الجنسيات األكثر شيوًعا لألشختصنيفتم •

خريطة الطرق ومسارات القطارات•
سجالت الوفيات لغير المكسيكيين حسب موقع الوفاةتصنيفتم •

مشروع الهجرة المكسيكية لتصنيف سبب الوفيات•
دة بيانات مشروع سجالت الوفيات لغير المكسيكيين حسب األسباب الشائعة للوفاة في قاعتصنيفتم •

الهجرة المكسيكية

مشروع

المهاجرين

المفقودين



Andrea Garcia Borja
agarciaborja@iom.int

التابع للمنظمة الدولية للهجرة (GMDAC)مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي 

برلين، ألمانيا

Twitter: @IOM_GMDAC | @MissingMigrants
Website: gmdac.iom.int | missingmigrants.iom.int

مشروع

المهاجرين

نالمفقودي
ةالمنظمة الدولية للهجر

الهجرة العالمية

مركز تحليل البيانات
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