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 عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها  أوجه الحد من ١٠الهدف 
ل األشخاص على نحو منظ م وآمن ومنتظم ومت سم بالمسؤولية، بطرق منها  تيسير الهجرة وتنق    ٧-١٠  الغاية

 تنفيذ سياسات الهجرة المخط ط لها والتي تت سم بحسن اإلدارة
 عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم أو أختفوا أثناء عملية الهجرة إلى وجهة دولية.:  ٣-٧- ١٠ رالمؤش  

 المعلومات المؤسسية

 :المنّظمة الراعية
 (IOM)للهجرة الدولية منظمة ال
 

 المفاهيم والتعاريف 

 :التعريف
الذين   القانوني( هموضععن  بمعزل  )معلومات حول المهاجرين  المفقودين المهاجرين مشروع بيانات  تشمل

وجهة دولية. يعتمد اختيار البيانات هذا على    إلىالهجرة    أثناءلقوا حتفهم على الحدود الخارجية للدول أو  
م  وقد   ،المصادر المتاحة حاليا   .  التي يسلكها هؤالء المهاجرون الطرقات    مدى أمانحول  بعض الشيء    رؤية  يقد 

الذين    عملية  شملتال   المهاجرين  عن  معلومات  البيانات  ي    يتوفون جمع  أو  فأو  المقصد  بلدان  في  قدون 
  ستثنى من وت  .  هممراكز احتجاز ومخيمات أو    المهاجرينفي مساكن    تقعالتي    حاالت الوفاة  وال عناإلقامة،  

ية إلى لعودة القسر أثناء الترحيل أو بعد ا  تقع التي    حاالت الوفاة   مشروع المهاجرين المفقودين كذلكبيانات  
جرين غير المستقر  بوضع المهاإلى حد ما  ، باإلضافة إلى الوفيات المرتبطة  بلد ثالث   إلى  موطن المهاجر أو

 لرعاية الصحية. خدمات ا  االفتقار إلىأو  ةملاالع اليد استغالل الناتجة عن  الوفيات ، مثل أو غير النظامي

 
 األساس المنطقي:

في شهر تشرين الثاني/ التي وقعت    أساةمال  عقب   مشروع المهاجرين المفقودين   إطار في  البحث    ت أعمالبدأ
األقل    368  ت وفي   حين،  2013أكتوبر   على  ا  المبيدوزا    جر اءشخص  جزيرة  من  بالقرب  سفينتين  حطام 

،  نجريعلى الظاهرة العالمية لوفيات المها  التأكيد إلى    مشروع المهاجرين المفقودينبيانات    تسعىاإليطالية.  
أن يساهم إحصاء واحتساب حاالت    ، على أملالمسألة  المعنية بهذهوهي قاعدة البيانات العالمية الوحيدة  
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النظامية في   غير  بالهجرة  معظمها  يرتبط  هذه التي  وعي  الوفيات  واألكاديميين  زيادة  صانعي السياسات 
 .المخاطر المرتبطة بالهجرة غير اآلمنة حول  ة الناسوعام  

األدنى  تقدير  الهذه البيانات    ت عد  ،  المتعلقة بالوفيات أثناء الهجرة  المصادر الرسمية للبيانات   قل ةفي ظل  و 
البيانات من  مشروع المهاجرين المفقودين  لعدد الحقيقي لوفيات المهاجرين في جميع أنحاء العالم. يجمع  ل

 يغط يها المشروع   بسبب المساحة الجغرافية الكبيرة التيمرور الوقت  غير مع  تت  مصادرمتنوعة من المجموعة  
النظامية،رة  ظاه  وتسييس   غير  المتو   الهجرة  البحر  في  واإلنقاذ  البحث  جهات  تجريم  سيما  وعلى  ال  سط 

،  وبالتالي.  في هذا اإلطارعلى الوصول إلى المعلومات  يؤثر    ، ماوالمكسيك  بين الواليات المتحدة الحدود  
ربوصفها  هذه البيانات    النظر إلىينبغي   ، وال ينبغي استخدامها حاالت وفاة المهاجرينلطبيعة العالمية لل  مؤش 

غالبا     ، حيث د بين الواليات المتحدة والمكسيكالحدو نطاق  مرور الوقت خارج  السائدة ب لتحديد االتجاهات  
 البيانات الرسمية مقارنة بالمناطق األخرى من العالم. تتوفر ما

 
 المفاهيم:

ل  ق  نت، يعكس الفهم العام للشخص الذي يير م عرَّف بموجب القانون الدوليغو   هو مصطلح شامل  –  مهاجرال
إقامته   مكان  عن  ا  أ  سواء  المعتاد،بعيد  بلد  داخل  ذلك  دولية  مأكان  حدود  دائمعبر  أو  مؤقت  بشكل   ، ،

ا مناألمتنوعة من    لمجموعةو  ا  سباب. يشمل المصطلح عدد  ال  ، مثل العم  الفئات القانونية المحددة جيد 
؛  بينكالمهاجرين المهر   ،بشكل قانونيتحركاتهم  بعض من طبيعة  األشخاص الذين تم تعريف و ؛  المهاجرين

د وكذلك الذين لم   الطالب الدوليين.ك الدولي،بموجب القانون لهم  وضعهم أو وسائل تنق   ي حد 

أو االتفاقيات   األنظمة خارج نطاق القوانين أو    تجري حركة األشخاص التي  تدل على    –   الهجرة غير النظامية
 الدخول أو الخروج من دولة المنشأ أو العبور أو المقصد.  ترعى عمليةالدولية التي 

 
 القيود:التعليقات و 

م    المهاجرين، البيانات المتعلقة بوفيات    عنعالمية  و عامة    المهاجرين المفقودين لمحة مشروع  قاعدة بيانات    تقد 
ادر متنوعة مثل  ها تعتمد بشكل أساسي على مصادر ثانوية للمعلومات. يتم جمع المعلومات من مصلكن  

  مصادر أخرى واألطب اء الشرعيين، إضافة  إلى  خفر السواحل    عن طريقبما في ذلك    السجالت الرسمية،
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موثوقية    مقابالت مع المهاجرين. تختلفالو   والمسوح  ،والمنظمات غير الحكومية  ،مثل تقارير وسائل اإلعالم
يوضح   مرور الوقت.نطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ومع  من مإلى حد كبير  اكتمالها  مدى  البيانات و 

مشروع المهاجرين  ع الكبير للمصادر المستخدمة في قاعدة بيانات  التنو    في قسم المنهجية أدناه  1  رقم  الجدول
م، و المفقودين ، يتم جمع  فعلى سبيل المثالكل منها.  اإليجابيات والسلبيات المختلفة وراء    حول   رؤية  يقد 

المسوح عدد متزايد من    ءإجرا  أو من خالل  منهم  الناجين  من  ا، إم  عض البيانات مباشرة  من المهاجرينب
  شهود العيان التي يفيد بها  شهادات  الأو    /المسوح ومن    المستخلصة من البيانات    غير أن  لمهاجرين.  حول ا

نفسه  أبلغ المهاجرون عن الحادث  في حال يتم احتساب األشخاص مرتين ، وقد قد ال تمثل األعداد الفعلية
 أو اختفائه.  أحد المهاجرينا إذا كانوا على علم بوفاة عم    ألون حين ي س

 
   منهجيةال

 ساب: تحطريقة اال
كل إدخال في قاعدة   أن    أي ،  هو عبارة عن قاعدة بيانات قائمة على الحوادث   مشروع المهاجرين المفقودين 

أو على الحدود الدولية في   هجرتهمفرد أو مجموعة من األفراد أثناء    يتوفى خالله  ا   واحد ا  ل حدث البيانات يمث  
عددا    أن   إلى نظرا   ،الجثث هذا النهج بدال  من قاعدة البيانات القائمة على  ي ستخدمو  1مكان وزمان معينين. 

،  مثل البحر األبيض المتوسط البحار فيت فقد تلك التي   ما ال سي  ، قط ت سترجعلمهاجرين لم من جثث ا كبيرا  
 النائية مثل الصحراء الكبرى.  األراضيأو 

م قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين لمحة عامة وعالمية عن البيانات المتعلقة بوفيات المهاجرين،   تقد 
ل  لكن ها تعتمد بشكل أساسي على مصادر ثانوية للمعلومات. يتم جمع المعلومات من مصادر متنوعة مث

السجالت الرسمية، بما في ذلك عن طريق خفر السواحل واألطب اء الشرعيين، إضافة  إلى مصادر أخرى  
مثل تقارير وسائل اإلعالم، والمنظمات غير الحكومية، والمسوح والمقابالت مع المهاجرين. تختلف موثوقية  

يوضح   .ر ومع مرور الوقت البيانات ومدى اكتمالها إلى حد كبير من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخ
يلي    1رقم  الجدول   ما  المصادرفي  هذه  من  كل  وراء  المختلفة  والسلبيات  د و .  اإليجابيات  مجموعة   تحد 

  للتحميل قاعدة البيانات القابلة    كل إدخال فيالخاصة ب  در البيانات امصمشروع المهاجرين المفقودين  بيانات  
 mmp.iom.int/downloads. :الرابط التالي علىوالمتاحة 

 
 في بعض الحاالت، ال يتم تفصيل اإلحصاءات الرسمية بحسب الحوادث، فيُحّدد اإلدخال على أّنه "إجمالي تراكمي".  1

https://missingmigrants.iom.int/downloads
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 والضعف فيها ةقو : مصادر بيانات مشروع المهاجرين المفقودين ونقاط 1 رقم الجدول
مصادر  
 البيانات

توافر هذه  مكان  البيانات شكل
 المعلومات 

 نقاط الضعف  القوة نقاط

 :الحكومة
بيانات عن  

اإلعادة إلى  
 الوطن

قاعدة بيانات  
قائمة على  )

 (الجثث 

المكسيك، هندوراس،  
،  بنغالديش، غواتيماال

 السلفادور

، معلومات موثوقة •
ةتغطي    عد 

حاالت )وليس  
فقط الحوادث  

 الفردية(

من   ضئيللعدد  ةمتاح •
 البلدان

 تكون قديمة  قد  •
معلومات   سوى تضمن  ال ت  •

عن الجثث التي تم انتشالها  
األشخاص  وليس عن 

 المفقودين 

 :الحكومة
البيانات 

فية  االصح
والبيانات  

 الرسمية
 
 

تقارير   
 ادثو الح

بعض الدول في 
كا ير أوروبا وأم

 الجنوبية 

معلومات موثوقة  •
حول األحداث 

 الفردية

عدد قليل من  ل ةمتاح •
 معزولة األحداث ال

 تتطل ب المزيد منغالب ا ما  •
لة معلومات ال   المفص 

  سوى  عادة    ال تتضمن •
ي تم معلومات عن الجثث الت 

العثور عليها وليس عن  
 األشخاص المفقودين 

قد تقوم وسائل اإلعالم   •
باإلبالغ عن معظم الحاالت 

 فقط  لالهتمام المثيرة
قد تقوم وسائل اإلعالم   •

ن نفس  المختلفة باإلبالغ ع
ما قد يؤدي إلى  ،الحادثة

 مرتين  الجثة احتساب 
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 :الحكومة
سجل الوفيات 

 على الحدود 
 
 

قاعدة بيانات  
قائمة على  )

 (الجثث 

المقاطعات األمريكية  
 المتاخمة للمكسيك 

م ( تقد  قد ) •
 معلومات موثوقة

نظرا   ، التغطية غير معروفة •
عددا  كبيرا  من الذين  أن  إلى 
  التعر ف عليهميتم ال  توف وا

يتم  مهاجرين أو ال همعلى أن  
 عنهم   إبالغ القنصليات 

 بيانات الطب 
الشرعي )أي  

من  
الفاحصين  

  /الطبيين
  األطباء
 (ينالشرعي 

 
 

قاعدة بيانات  
قائمة على  )

( أو الجثث 
 أرقام موجزة 

مقاطعات الواليات 
 على الواقعة المتحدة

الواليات  بين حدود ال
المتحدة والمكسيك 

والدول األوروبية 
على سبيل   راجع)

قاعدة بيانات  المثال
جامعة فريجي  
أمستردام حول 

 الحدود( علىوفيات ال

معلومات موثوقة  •
صلة عن  ومف  

 الحوادث الفردية

نادر ا ما تتوفر البيانات   •
لة حسب وفيات  ب المفص 

المهاجرين )مثال واحد فقط: 
والية   مقاطعة بيما في

 أريزونا(
معلومات   ى و ستضمن  ال ت  •

عن الجثث التي تم العثور  
  األشخاص  عليها وليس

 المفقودين 
  يد عاملة مكث فةب تتطل   •

لطلب المعلومات وتحليل 
ما   غالبا  ؛ وبالتالي السجالت 

 تكون قديمة 

فر خ
السواحل/  

شرطة/ دورية 
 / الحدود 

المنظمات 
غير  

 الحكومية 

تقارير  
 الحادث

اليونان وإيطاليا  
وإسبانيا وتركيا وليبيا  

الواليات  الحدون بين و 
 المتحدة والمكسيك

 
 

معلومات موثوقة  •
 للحاالت الفردية

اكتمال التغطية غير    •
 معروف

غالب ا ما يتضمن فقط    •
معلومات عن الجثث التي تم 

العثور عليها وليس  
األشخاص المفقودين )مثل  
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تقارير خفر السواحل  
 اإلسبانية( 

شهادات 
الناجين من  
 حطام السفن 

تقارير  
 الحادث

البحر األبيض  منطقة 
المتوسط )المنظمة  

، الدولية للهجرة
األمم المتحدة  يةمفوض
ة لشؤون  السامي

 ، (الالجئين
خليج البنغال / بحر  

مفوضية  أندامان )
السامية  األمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين( 

م بيانات   • تقد 
  حين الإرشادية 

سوى   تتوفر
قليلة معلومات 

 أخرى  
مفيد لتقدير عدد  •

األشخاص  
المفقودين في  

 البحر

ة قالتحق   ال يمكن •   من صح 
م الناجون  قد يقد  ف، التقارير

 حول تقديرات ال مجموعة من 
األشخاص المفقودين  

مشروع المهاجرين )يستخدم 
  تقديرنسبة أقل  المفقودين

 (دائم ا

شهادات 
المهاجرين:  

 مسح  البرامج 

أرقام موجزة. 
غالب ا ما  

قاعدة   تتوفر
البيانات 

القائمة على  
الحوادث عند 

 الطلب

البحر األبيض  منطقة 
لمتوسط )المنظمة  ا

 ،ية للهجرة(الدول
المركز شمال إفريقيا )
ومركز   الكندي للهجرة

 ، ة(الهجرة المختلط
ب أفريقيا جنو 

الصحراء )مركز 
 ، الهجرة المختلطة(

آسيا )مركز الهجرة  
 المختلطة(

م بيانات   • تقد 
إرشادية حين ال  

تتوفر مصادر  
 وقد ، بيانات أخرى 

ألشخاص  يتحدث ا
الذين تمت  

مقابلتهم بصدق  
أكبر مع  

ورين الذين  المحا
يتكلمون لغتهم  

  الذين أو /األم و
ا   هم أيض 
 مهاجرون 

التحقق من صحة   ال يمكن •
يتم احتساب  وقد التقارير 

في حين  ، األشخاص مرتين
صغير وغير نة  حجم العي  أن  

 عام  تمثيلي بشكل  
 قد ت عيق فترات انقطاع •

 المقارنة  إجراء التمويل
غالب ا ما تكون تواريخ الوفاة   •

 يقة غير دق
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تقارير  
المنظمات 

غير  
 الحكومية 

األرقام  
غالب ا   الموجزة.

ما تتوفر  
قاعدة البيانات  

القائمة على  
الحوادث عند 

 الطلب

جنوب شرق آسيا  
)مفوضية األمم  
المتحدة السامية  

 ، ق اإلنسان(لحقو 
ة الشرق األوسط )عد  

منظمات غير  
 ،حكومية(

غرب البحر األبيض  
جمعية  المتوسط )

حقوق  الدفاع عن 
 (اإلنسان في األندلس

م قد( تقد  ) •
معلومات موثوقة 

النطاق   حول
 تشمل، المحلي
معرفة أحيان ا 

يتمت ع متخصصة 
  ن فيالعاملو بها 

المنظمات غير 
على  و الحكومية. 
  إصدارالرغم من 

رقام  األهذه 
سنوي ا،  موجزة ال
المنظمات   ن  فإ

حكومية  غير ال
 على استعداد 

بشكل عام لتقديم  
أساسية  بيانات 

 عند الطلب 

المناطق   ي سوى تغط  ال  •
 اإلقليمية أو المحلية  

صدر البيانات غالب ا ما ت   •
ال   ام موجزةرقأك بشكل سنوي 

  ،ق من صحتهاالتحق   يمكن
احتساب األشخاص   وقد يتم

 مرتين 
قد يختلف تعريف "وفاة   •

 فيها  المهاجرين"

 :اإلعالم
تقارير  ال

عالمية  اإل
 التقليدية 

 
 

  حول تقارير
 الحادث

  كا الوسطىير أم تغط ي
بين والواليات   والحدود 

المتحدة والمكسيك 
إلى درجة و  وأوروبا،

آسيا  كل من أقل 
 وأفريقيا 

م معلومات  قد  ت •
حديثة عن  

األحداث التي قد 
ال يتم اإلبالغ  

عنها بطريقة  
 أخرى 

تتضمن  قد   •
سياقية  مات معلو 

تختلف جودة البيانات بشكل  •
، وقد تكون المعلومات كبير

 غير كاملة أو غير دقيقة 
  تقارير متابعة يلحقهاال  •

بشكل عام )على سبيل  
حادث   نتائج وقوع المثال

 سيارة( ال
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التي ال تظهر في  
مجموعات  

 البيانات 

األخبار   تغطيةتم ت قد  •
ال يتم  وبالتالي ،فقط "الكبيرة"

ث  اإلبالغ عن الحواد 
ء ا  الصغيرة التي ليست جز 

 ما  أزمة"من "
 /البيانات  استخراجب تطل  ت •

بشكل   البحث عن المصادر
 متكرر

 :اإلعالم
وسائل  

التواصل 
 االجتماعي 

  حول تقارير
 الحادث

كا ير الشرق األوسط وأم
منطقة  الوسطى و 

البحر األبيض  
 المتوسط

م أحدث  ( قد ) • تقد 
المعلومات حول  

وقد  ،  الحوادث 
 تعزز التواصل

بين مصادر  
البيانات )مثل  

المنظمة الدولية 
والمنظمات للهجرة 

غير الحكومية  
م ،المحلية(   وتقد 

معلومات حول 
الحاالت التي لم  
يتم اإلبالغ عنها  

نشرات  في 
األخبار )مثل 

  مراقبةالتقارير 
وسائل   عبر

التواصل 

م • قليلة نسبة من   تقد 
تكون غير  قد معلومات ال

 كاملة أو غير دقيقة 
  يستحيل /صعب قد ي  •

للحصول على مزيد  المتابعة
 أو التحقق  /من المعلومات و

 منها 
تنتقل المعلومات الخاطئة  قد  •

 بسرعة 
تتطل ب استخراج البيانات/   •

البحث عن المصادر بشكل  
 متكرر
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االجتماعي  
  األسبوعية

  الصادرة عن
األوروبي  لمكتب ا
 دعم اللجوء(ل

 
 تفصيل: 

م   وعلى    قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين. تشملهاالمتغيرات التي ب قائمة  أدناه      2  رقم  الجدوليقد 
ضرورة   من  الالزمة  الرغم  المدخالت  المتغي  توفر  هذه  من  المسجلةفي  رات  لكل  الحوادث    تبي ن ،  جميع 

توف ر أدنى  حد  تسجيل الحوادث يتطل ب ك  غير أن  .  نا  أحيا ذلك  صعوبة القيام بالتحديات الموضحة أعاله  
وفي حال لم  الوفاة.    وقوع   ، ومكان وقوع الحادث، وعدد القتلى و/ أو عدد المفقودينتاريخ    معلومات حول

في الجدول    على النحو المبي ن ،  "غير معروف"  ت مأل بعبارةفارغة أو    الخانة ، ت ترك  هذه المعلومات   تتوفر
 .التالي

 : المتغيرات الواردة في قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين 2 رقم الجدول 
 

 الوصف  ر اسم المتغيّ 
 ي ستخدم لتحديد كل إدخال في مجموعة البيانات. و  ا  رقم يتم إنشاؤه تلقائي اإللكتروني  رقم التعريف

 الحادث وقوع منطقة
اإلقليم التصنيفات  حول  المعلومات  من  لمزيد  الحادث.  فيها  وقع  التي  ية المنطقة 

 . هنااضغط ، المستخدمة في مجموعة البيانات 

 غ عنهالتاريخ المبلّ 

، يشير هذا المتغير فيها تاريخ الوفاة  ال ي عرف  ر للوفاة. في الحاالت التيالتاريخ المقد  
في الحاالت التي يتم فيها استخالص   أم ا  إلى تاريخ العثور على الجثة أو الجثث.

فيشير هذا المتغير  البيانات من الناجين المهاجرين أو الشهود أو المقابالت األخرى،  
  سنة الشهر و اليتم تسجيل  و    الشخص الذي تمت مقابلته.   بحسب إفادةتاريخ الوفاة  إلى  

بحسب الحادث، اإلحصاءات الرسمية    تفصيل ، ال يتم  في بعض الحاالت و   على األقل،
التي  أي   للوفيات  إجمالي  كعدد  البيانات  عن  اإلبالغ  فترة    وقعت يتم  زمنية خالل 
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ل  وي سجَّ ،  اإلدخال على أنه "إجمالي تراكمي"  د ي حدَّ ،  في مثل هذه الحاالت و نة.  معي  
د ، خ لوقوع الوفاةأحدث تاري  .المالحظات  خانة التواريخ الكاملة في وت حد 

 السنة التي وقع فيها الحادث. السنة المبلغ عنها 
 الشهر الذي وقع فيه الحادث. الشهر المبلغ عنه 

 الوفيات عدد 
أي عدد الجثث   ،واحد   حادث وفاتهم في    تم التأك د منالعدد اإلجمالي لألشخاص الذين  

ما  ، كهم ماتواداد المفقودين ويفترض أن  إذا كان المهاجرون في عو   التي تم انتشالها.
 . هذه الخانة ال ت مأل، هو الحال في حاالت حطام السفن

 المفقودين  عدد

ل  ي سج     في عداد األموات.  هم فترض أن  ي    نشخاص المفقودين الذيالعدد اإلجمالي لأل
ب عدد المفقودين  تسح ي    تشمل حطام السفن،حوادث  بعد وقوع  هذا المتغير بشكل عام  

من إجمالي    ،طرح عدد الجثث التي تم انتشالها من حطام السفينة وعدد الناجين  عبر
اإلبالغ أن يتم  يمكن  و   بالغ عن وجودهم على متن القارب.عدد المهاجرين الذين تم اإل 

 عدم ، وفي حالعلى الحادث  أو الشهود الناجين رين المهاج خاللعن هذا الرقم من 
 . ال ت مأل هذه الخانة، اإلبالغ عن أي شخص مفقود 

 الوفيات عدد مجموع
 والمفقودين 

 ". المفقودينعدد الوفيات" و"عدد ن " ري  المتغي  مجموع 

 عدد الناجين 
كل فرد من الناجين   عمرل  سج  ي  .  توف رإذا    ،عدد المهاجرين الذين نجوا من الحادث 

كانت   أم ا في حال  .ع رفت   في حال "  المالحظات "خانة  في  المنشأ    هبلد جنس و نوع الو 
 . ال ت مأل هذه الخانة، غير معروفة

 ناثعدد اإل 
، غير معروف  في حال كان العدد .  أو مفقودات   أموات تبي ن أن هن    اللواتيعدد اإلناث  

 ال ت مأل هذه الخانة. 

 عدد الذكور 
ن. في حال كان العدد غير معروف،  و أو مفقود   أموات الذين تبي ن أن هم  عدد الذكور  

 ال ت مأل هذه الخانة. 

 عدد االطفال
في حال  ن.  أو مفقودو   أموات بي ن أن هم  ت و عام ا    18عدد األفراد الذين تقل أعمارهم عن  

 كان العدد غير معروف، ال ت مأل هذه الخانة. 
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 العمر
كان العمر غير  في حال    أم ا  ة.فئة عمرية تقديريل  ت سج  )المتوفين(.    ىعمر المتوف

 ، فال ت مأل هذه الخانة. معروف نهائيا  

 بلد المنشأ

لد فيهبلد  ال بعبارة "غير    في حال كان غير معروف، ت مأل هذه الخانة  .ىالمتوف  الذي و 
 . معروف"

 تتوفر  ، لكن حماية البيانات لغرض  هذا المتغير في مجموعة البيانات العامة    ال يرد 
 أرقام موجزة عند الطلب.

 منطقة المنشأ

ت مأل هذه  ، قد  ن(. في بعض الحوادث توفى )المتوفو الم  منها  ينحدرالتي    منشأالمنطقة  
 إلى   المهاجرين الذين سافروا  أن    ب ت ث    ما  ( إذاP)الرمز  " أو  افتراضيالخانة بعبارة "

فت مأل ،  غير معروف  كان ذلك  أم ا في حال   هذا الموقع ينحدرون من منطقة معينة.
 "غير معروف". الخانة بعبارة

ال يرد هذا المتغير في مجموعة البيانات العامة لغرض حماية البيانات، لكن تتوفر 
 أرقام موجزة عند الطلب.

 الوفاة سبب 

.  ألحقته بإصابة قاتلة   التي، أي ظروف الحدث  إلى وفاة المهاجرت  الظروف التي أد  
د ،  في حال كانت غير معروفة . على سبيل  حيثما أمكن  معرفتهاوراء عدم    سبب ال  ي حدَّ

  في الحاالت التي   بقايا هيكل عظمي فقط"  –"غير معروف  تستخدم العبارة  ،  المثال
 على الهيكل العظمي للمتوفى.فيها سوى  تم العثور ي  ال

 وصف الموقع 
ل على الجثة أو الجثث.  فيه    الوفاة أو تم العثور  حادثة  فيه  وقعت المكان الذي     ت سج 

ذلك. أمكن  حيثما  المجاورة  الحدود  أو  المدن  أو  حين   البلدات  عن    أم ا  اإلبالغ  يتم 
 . في ذكر ذلك، غير محدد  موقعحوادث في 

 إحداثيات الموقع 

في كثير .  الوفاة أو تم العثور فيه على الجثة أو الجثث المكان الذي وقعت فيه حادثة  
ر  اإلحداثيات الجغرافيةال تتوفر    من األحيان، ة  في  على أن ها مواقع دقيقة    التي ت قد  عد 

 دائم ا مقارنة وصف   من الضروري .  البحر األبيض المتوسط  منطقة  ، وأبرزهامناطق
 إحداثيات الموقع. بالموقع 

 الهجرة مسار/طريق
أم ا في حال  ، إذا كان معروف ا.  المسلوك خالل الهجرة الذي وقع فيه الحادث   طريقال

 كان غير معروف، فال ت مأل هذه الخانة. 
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  المجموعة الجغرافية
شعبة  بحسب 

اإلحصاءات في األمم  
 المتحدة

 الصادر عن   الجغرافي مخط ط  الاستنادا  إلى  ،  الجغرافية التي وقع فيها الحادث   المنطقة
ية لمزيد من المعلومات حول التصنيفات اإلقليم ألمم المتحدة.  في ا   ات شعبة اإلحصاء

 . هنا اضغط، المستخدمة في مجموعة البيانات 

 تحديد الموقع الجغرافي 
ل وقع  تمثيل  الذي  الفعلي  الحادث لموقع  اإل  فيه  من  حداثيات.  باستخدام  الرغم  على 

في كثير فإن  اإلحداثيات قد تكون تقريبية ، في جميع الحوادث الموقع الجغرافي  توفر
 نائية(. الحادث في البحر أو في مناطق   عند وقوع )خاصة   الحاالت من 

 مصدر المعلومات 
بالنسبة  أم ا  الحادث.    حول  لتقرير ا  المستخدمة لصياغة  مصدر )مصادر( المعلومات 

د ، المنشورة عبر اإلنترنت لمقاالت إلى ا  على حدى.   هاوعنوانالصفحة رابط  في حد 

 جودة المصدر 

الحوادث  صن  ت   مصدر  عالمات    5و  1  بين  يتراوح   مقياس   باستخدامف  على  بناء  
الحوادث   تستند  المتاحة.  المعلومات  إلى   1المستوى    ضمنفة  المصن  )مصادر( 

من   إعالممعلومات  حينواحد   وسيلة  في  فقط،  المصن    ة  الحوادث    ضمن فة  تستند 
مؤك    2المستوى   غير  عيان  شهود  روايات  من  معلومات  بيانات  إلى  أو  مها دة    يقد 
علومات  إلى مفتستند    3المستوى    ضمن الحوادث المصنفة    أم ا  .المسوحن في  المشاركو 

من   دةمستخلصة  متعد  إعالمية  حين،  تقارير  المستوى    في  حوادث  إلى   4تستند 
منظمة   من  أو  واحدة  معلومات  األقل  دوليةغير حكومية على  حكومية  أو   منظمة 

تستند الحوادث  و الحادث.  معلومات حول    تملكفي المجال اإلنساني  أخرى    جهة فاعلة
باء الشرعيين أو إلى معلومات من مصادر رسمية مثل األط   5المصنفة في المستوى  

عد   أو  الحكوميين  المسؤولين  أو  الطبيين  فاعلة  الفاحصين  جهات  المجال ة  في 
 . اإلنساني

 المالحظات
، معلومات إضافية  عدم توفر  في حال   حقائق إضافية عن الوفاة.وصف موجز يروي  

 . ال ت مأل هذه الخانة
 
 

 :الناقصةمعالجة القيم 
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 البلد مستوى على  •
، بما في ذلك البلد الذي وقع فيه بيانات مشروع المهاجرين المفقودين إلى موقع الوفاة بعدة طرق   تشير

 تقع   الحوادث،  عدد منفي  ف.  من أهداف التنمية المستدامة٧.2- ١٠ ر  مؤش  ال  بهدف رصد   ، وذلكالحادث 
أو في البحر خارج  على الحدود الدولية  مشروع المهاجرين المفقودين  في قاعدة بيانات    لسج  تي ت  الوفيات ال

ر البلد. تتوفر بيانات تحديد متغي  تحديد  بلد المغادرة لفي مثل هذه الحاالت  ستخدم  ت  ،  ، وبالتاليالمياه الوطنية
، على missingmigrants.iom.int/downloads  عبر الرابط التاليالموقع الجغرافي لجميع الحوادث  

لالتي  للحاالت  تقريبية  كون ها هذا قد تالرغم من أن    مثل الصحاري. النائية األراضيفي البحر أو في   ت سج 
 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

ر    في مجموعة بيانات بيانات على المستوى اإلقليمي  تتوفر     التنمية المستدامة  من أهداف  ٧.2- ١٠المؤش 
شعبة اإلحصاءات وفقا  للمخطط الجغرافي الصادر عن    ، وذلكسنة اإلبالغ الحالية  حتى  2014للسنوات  

عبر الرابط    ميلهامشروع المهاجرين المفقودين األصلية التي يمكن تحفي بيانات  أم ا  في األمم المتحدة.  
بناء  على    ،ة طرق بعد    حوادث اليتم تصنيف موقع  ف ،  missingmigrants.iom.int/downloads  التالي

حسب المناطق الفرعية  ب  ف هذه المواقعصن  . أوال ، ت  تم اإلبالغ عن وقوع الحادث فيهالموقع الفعلي الذي  
ل    ،اإلحصاءات لشعبة  الجغرافية الواردة في المخطط الجغرافي   وبشكل  إحصائية.  غراض أكاديمية و أل وت سج 

ل هذه الحاالت ،  المهاجرون في البحر  ي فقد   حين يتوفى أو ،  عام المسط ح  المنطقة األقرب إلى    ضمن  ت سج 
  ضمن منطقة في خليج البنغال    التي تقع  ، يتم تصنيف الوفيات فيه. على سبيل المثال  وقعت الذي    المائي

على الحدود مع العديد فتقع  ،  مثل البحر األبيض المتوسط  بعض المسطحات المائيةأم ا  جنوب شرق آسيا.  
 الوفيات في هذه المناطق.  ال ت صن ف، وبالتالي ن المناطق الفرعية لألمم المتحدةم
 

  تصنيف الحوادثإلى    بيانات مشروع المهاجرين المفقودين والقائمة على الحوادث لالكاملة  مجموعة  ال  ترتكز
مة بحسب مجموعة من المناطق الجغرافية    ضمن ات أنماط الهجرة الحالية واالستخدام المعاصر للغ  مقس 

بأشكال  لمتحدة الجغرافي  تختلف عن مخطط األمم اهي  ، و هذه المناطق  التاليةالخريطة    تبي ن  المشتركة.
ة    غي رت لقد  أوال  ،  .  مختلفة التي الدول  ت صنَّف في هذه الخريطة  ،  وجه التحديد   علىأي    ،اسمهامناطق  عد 

،  "الشرق األوسط". ثاني ا  أن ها جزء من منطقةعلى   "غرب آسيا" ضمن منطقة األمم المتحدة  مخطط دهايحد  
  تتأل ف ،  ، فعلى سبيل المثالمتشابهة فيها من حيث الهجرةأنماط  وجود    نظرا  إلىجمع بعض المناطق  يتم  
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بين الواليات المتحدة والمكسيك    الحدود   ت عد  ،  دال  من أربعة. باإلضافة إلى ذلكمنطقة واحدة بمن    أوروبا
وفاة واختفاء المهاجرين،  حاالت    من حيث هجرة  خاص للسياق    تنطوي علىنظرا  إلى أن ها  ،  منطقة بحد ذاتها

التقسيم    يختلف  في هذه القائمة للسبب نفسه.  واحدة  منطقة جغرافيةعد البحر األبيض المتوسط كذلك  وي  
ا ع   هنا  اإلقليمي ألفريقيا هجرة    اتجاهات   تشهد التي  المناطق    جمع  فيتم بالتالي،  ن مخطط األمم المتحدةأيض 

الهجرة     حركةأن    في حين،  د ذاتهابحمنطقة  ي عد القرن األفريقي  ،  متشابهة في ما بينها. على سبيل المثال
التي  شمال وشرق إفريقيا  مناطق  تدفقات الهجرة في    عن  تختلففي إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا  

المتحدة.   األمم  ذلك،حددتها  غرار  جميع  منطقة   تشمل  وعلى  إفريقيا   تشهدها التي    الوفاة  حاالت   شمال 
الواقعة في القرن  دول شرق إفريقيا غير    ويتم جمعشمال غرب إفريقيا وجزر الكناري.  و   الصحراء الكبرى 

"أفريقيا جنوب    لت سم ى بذلك،  في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية األفريقية  الواقعة  مع تلك،  األفريقي
 .هاتسجيل عدد قليل نسبي ا من الوفيات في  ، نظرا  إلىالصحراء الكبرى"

 
 

 الشكل:ترجمة 
 المناطق: 

 أميركا الشمالية 
 الحدود بين الواليات المتحدة والمكسيك

 أميركا الوسطى
 جزر الكاريبي 

 البحر األبيض المتوسط 
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 شمال أفريقيا 
 القرن األفريقي 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
 الشرق األوسط

 آسيا الجنوبية 
 آسيا الوسطى 

 شرق آسيا 
 جنوب شرق آسيا 

 أوقيانيا 

 المجاميع اإلقليمية:
حسب المخطط  ب،  في منطقة معي نة  للمهاجرين المسج  ا  من  وفيات العدد    مجموعل المجاميع اإلقليمية  تمث  

 . سابقا  الجغرافي لألمم المتحدة والتصنيفات التي تمت مناقشتها 
 

 :التباينمصادر 
، على البيانات الرسمية بشكل حصري ال تعتمد  مشروع المهاجرين المفقودين  مجموعة بيانات    أن  إلى    ا  نظر 
القائمة على الحوادث،  مجموعة البيانات الكاملة    تحميلالتقارير الحكومية. يمكن    في  تبرز أوجه تباين فقد  

ا بهدف  المصادر،  جميع  ذلك  في  والتحققبما  التالي:   عبر  ،منها  لمقارنة    الرابط 
Missmigrants.iom.int/downloads . 

 
 الوطني:  الصعيدتجميع البيانات على المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن 

موضوع البيانات المتعلقة بوفيات    حولمعروفة  معي نة و أو مبادئ توجيهية دولية    /ما من توصيات و •
 المهاجرين. 

 
 :ضمان الجودة 
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مصادر    في ظل • د  بيانات  تعد  مجموعة  المهاجرين المفقودينالبيانات الواردة في    يتول ى ،  مشروع 
ق من جميع  التحق    مهم ة  التابع للمنظمة الدولية للهجرة  ةفريق في مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي

 : من أن   التأك د  لأجمن  ، وذلكالبيانات 
o   مشروع المهاجرين  الوفاة أثناء الهجرة بحسب    مفهوم   غ عنه يتوافق مع تعريف الحادث المبل

   المفقودين
o  المعلومات الواردة في التقرير دقيقة وكاملة 
تحتوي على معلومات   ،نفسهالحادث    حولمن البحث عن تقارير منفصلة    عادة    الثانيةالعملية    تتأل ف
شير متغير "جودة  يو .  منها عند اإلمكاند  االتصال بالسلطات المختصة للتأك    ، بما في ذلكمماثلة

 (. لالط الع على التفاصيل 2 رقم الجدول راجعالمصدر" إلى موثوقية المعلومات المبلغ عنها )
 

 مصادر البيانات 

 الوصف:
تفاصيل حول مصادر البيانات المستخدمة في قاعدة بيانات  العلى    لالط الع  أعاله  1  الرقم  الجدول  راجع

ل.  مشروع المهاجرين المفقودين  ر "مصدر المعلومات" لكل  متغي    ضمنالمصدر المحدد للمعلومات    ي سج 
ل مسج  ذلكرابط للتقرير  إليه    وي ضاف ،  حادث  حال توف ر  البيانات  ويتوفر  ،  في  مجموعة  التي يمكن  في 

 mmp.iom.int/downloads. الرابط التالي:عبر   تحميلها
 

 :جمع البياناتعملية 
موظفو المنظمة الدولية للهجرة في مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية التابع للمنظمة ومكاتبها    يضطلع 

ي المعلومات من مصادر ( تلق  1من )  ن هذه العمليةتكو  بشكل مستمر. وتجمع البيانات  عملية  باإلقليمية  
صل  مراقبة األخبار عبر اإلنترنت ووسائل التواو (  2؛ )الحاجةعند    عالهأ   1  رقم  الجدولالبيانات المدرجة في  

في قسم    على النحو المبي نق من جميع الحوادث  التحق  و (  3)  االجتماعي الستخالص التقارير ذات الصلة؛
 "ضمان الجودة" أعاله. 

 
 فر البيانات اتو 

https://missingmigrants.iom.int/downloads
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 الوصف:

غير  جميع مناطق العالم.  يقوم بجمع البيانات من  لذا، إن مشروع المهاجرين المفقودين هو مشروع عالمي
بالنسبة إلى    وبالتالي،،  موثوقة بقدر موثوقية مصادر البيانات المتاحة  سابقا  ر  كذ  بيانات المشروع كما    أن  

المشروع    يغط ي وبشكل عام،  .  ال تتوفر نسبة كبيرة من البيانات   ،غرافية النائية والبلدان الناميةالمناطق الج
في حين ت عد  هذه ،  أكثر من غيرها  د بين الواليات المتحدة والمكسيكلبحر األبيض المتوسط والحدو ا  منطقة

الحال في    هيكما  ف،  مقارنة التغطية بجودة البيانات ال ينبغي    لكن.  التغطية ضعيفة في باقي أنحاء العالم
البيانات المتعلقة    ال تكتمللي  ، وبالتاكبير من الجثث   د ي فقد عد ،  ل المثالعلى سبي  البحر األبيض المتوسط

 بنوع الجنس والعمر إلى حد كبير. 
 

 : التسلسل الزمني
   (مستمر لبيانات ا)جمع  حتى اليوم 2014العام 

 
 الجدول الزمني 

  :جمع البيانات
 مرتين أسبوعيا (  ا)يتم تحديثه حتى اآلن مستمر

 
 البيانات: إصدار

في  ،  أسبوعي ا  missingmigrants.iom.intموقع    يتم تحديث البيانات على أساس مستمر وتحميلها على 
 يومي االثنين والخميس. العادة

 
 لبياناتالجهات المزّودة ل

ل ال   أي بلد    حاليا  يعمل  ، وال  البيانات على مستوى الدولة  المفقودين وع المهاجرين  ر مشمجموعة بيانات    تفص 
دة مزو  أم ا الجهات األخرى الواإلبالغ عنها.    ضمن أراضيهالوفيات أثناء الهجرة    حولجمع بيانات  على  

https://missingmigrants.iom.int/downloads
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مع الناجين ومصادر أخرى،   والمسوحبما في ذلك السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية    للبيانات،
 .أعاله 1 رقم الجدولفي  كرت ذ  فقد 

 
 لبياناتالجهات المجمعة ل

 (IOM) المنظمة الدولية للهجرة
 

 المراجع

 
 missingmigrants.iom.intالروابط: 

 
 المراجع
•  Measuring unsafe Singleton, A., F. Laczko and J. Black (2017) 

. migration: the challenge of collecting accurate data on migrant fatalities
In Migration Policy Practice VII:4-9. 

 mmp.iom.int/publications. عبر الرابط التاليالكاملة المنشورات قائمة  راجع •
 

 صلة مؤشرات ذات 

على    بما في ذلك  المستدامة ذات الصلة،داف التنمية  رات أهمن مؤش    لعدد   مكمال    ٧.2- ١٠ر  المؤش  ي عد   
 سبيل الذكر ال الحصر: 

التواتر في معدالت إصابات العمل المميتة وغير المميتة، بحسب نوع  "  8.8.1ر  المؤش    •
 ؛ جنس المهاجرين ووضعهم"

مسـتوى امتثال البلــدان لحقوق العمل )حريــة تكوين الجمعيات والمفاوضـة "  8.8.2ر  المؤش    •
تنادا  إلى نصـوص منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، بحسب الجنس  ( اسالجماعية

 ؛ "ووضع المهاجرين

https://missingmigrants.iom.int/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_policy_practice_journal_30.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_policy_practice_journal_30.pdf
https://missingmigrants.iom.int/publications
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ة من اإليرادات السنوية  ــبتكـاليف التوظيف التي يتحملهـا الموظف كنس" ٧.1- ١٠ ر  المؤش    •
 ؛في بلد المقصد"

 " المبالغ المحولة"تكاليف التحويالت المالية كنسبة من  1.ج.10ر المؤش   •
 

األخرى    أيضا  مكمال     2٧.- ١٠ر  المؤش  وي عد    الوطنية  العمل  الهجرةألطر  بمراقبة  ذلك المعنية    ، بما في 
رات حوكمة الهجرة كإطار مرجعي للسياسة    الهجرةحوكمة  ر  يعمل مؤش    . لمنظمة الدولية للهجرةالتابعة    مؤش 

ة التي يمكن أن تستخدمها البلدان لمواصلة تطوير حوكمة الهجرة  يالسياسالضغط  م رؤى حول أدوات  ويقد  
ر  يحتوي و لديها.   مة إلى  ،ياسات الهجرة الوطنية للبلدانس ب  يتعل ق  سؤال  90  حوالىعلى    المؤش  نفس    مقس 

 .٧.2- ١٠ر المؤش   شملها يالتي  المجاالت الستة 
 

https://migrationdataportal.org/overviews/mgi
https://migrationdataportal.org/overviews/mgi

