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   مقدمة

 1  2020  أبر�ل   ��  البشري   املستقبل   �جنة   أصدرت 
ً
   تقر�را

ً
��دف 21  القرن   ��   والّنجاح  بــ"البقاء  موسوما   ال��ديدات  رصد  " 

   ليس   ) COVID 19(19-�وفيد  ف��وس   أن  التقر�ر  وذكر  .ا�حياة   قيد  ع��   اإل�سان  بقاء  ع��  بقوة  املؤثرة  ال�ارثية  وا�خاطر
ّ
   إال

ً
  واحدا

 ال�ي   املناخية  للتغ��ات   حتمية   نتيجة  ��  وا�خاطر  ال��ديدات  فهذه  البشري،   ا�جنس  الستمرار  ا�حتملة  ال�ارثية  ال��ديدات  من

  للُقدرة   الس�ا�ي  النمو  تجاوز   و  البيولو��،  والتنوع   �املياه   الطبيعية  املوارد   واندثار  البيئية،  الّنظم  وا��يار   تدهور   ��  �سببت 

  فضال  الغذاء،  جودة  وضعف  الغذائي  األمن  ا�عدام  وتزايد  الكيمياوي،  والتلوث  العاملي،  ا�حراري   واالحتباس   لألرض،  االستيعابية

امل،  الّدمار  وأس�حة  النوو�ة  األس�حة  مخاطر  ع��
ّ

هور   للعالج،  القابلة  غ��  ا�جديدة  الو�ائية  واألمراض  الش
ُ
  جديدة   تكنولوجيا  وظ

 للرقابة.  خاضعة وغ�� �ةقو 

  ��   االنخراط  أجل   ومن   املنظور.  املستقبل  ��  بالغة  أهمية  املناخية  التغ��ات   لقضايا  ست�ون   التقر�ر  هذا   مضام�ن  ع��  بناء

 اندثار  �عد   السيما  وا�جتمعات،  الدول   ب�ن   العالقات  ��   نوعية  قضية  �ش�ل  ال�ي  البيئي   ال�جوء   (ظاهرة)   سنتناول   الدولية  السياقات

  الّنفوذ   خلق  نحو  صراع  من  انتقلت   إذ   الدولية  واملعطيات  القوة   مواز�ن  �غ��ت   حيث   ) 1991-1990(   العمالق�ن   ب�ن  الَباردة   ا�حرب

ب  صراع   إ��  والسياسية  اإليديولوجية  والهيمنة
ّ
ل

َ
  ُيفسر   ما  وهو   الدولية،  القرار   ملراكز   التبعية  مفهوم   وُ�كرس   االقتصادي   الُبعد   ُ�غ

 وصيانة  اإل�سان  حقوق   وحماية  �التنمية  ا�جتمعية  القضايا  إهمال  تم  ذلك   مقابل  ��   النامية.  الدول   ��   االستثمار  �سب  ب��ايد

روف  الّتعليم جودة  وتحس�ن  البيئة
ُ
َر  الشعوب، ورفاهية العامة وال�حة  العمل وظ

ّ
ث

َ
 الدو��.  ا�جتمع أولو�ات ��  كب�� �ش�ل ذلك  وأ

روف  تحس�ن  عن  الباحث  للفرد   مالزمة   كصفة  املنا��)  (أو  البيئي  ال�جوء  ع��  ال��ك��  املقالة،  هذه  ��  سنحاول، 
ُ
  معيشتھ  ظ

   آمن   م�ان  عن  املستمر  والبحث   اليومية
ً
.  اقتصاديا

ً
 الطبيعية  املوارد   وتدهور   املياه  بنقص  املرتبطة  القسر�ة  ال�جوء   فظاهرة  و�يئيا

   بالفعل  تتش�ل  بدأت  الفالحية  والتقلبات
ً
مارسة  ��  َصدى  ووجدت  والدراسات،  األبحاث  خالل  من  نظر�ا

ُ
 القارة   ��  العملية  امل

  البيئي  ال�جوء   ظاهرة  عناصر   تجميع   انتظار  ��  واندثارها،  الطبيعية  املوارد   لنقص   كنتيجة  الالجئ�ن   عدد  تزايد  بفعل   االفر�قية

تداخلة  األ�عاد   فهم  أجل  من   ك�ل  املوجودة  واملعطيات
ُ
ّم   ومن  البيئي  ل�جوء  امل

َ
  هذه  ملعا�جة  الكفيلة  والوسائل  الّسبل  إيجاد   ث

   الظاهرة.

  الزراعية،   ا�حاصيل  وُنقص  والفياضانات  والّزالزل   ا�َجَفاف   �سبب   متعددة   َ�َجرات   البشري   التار�خ  مستوى   ع��   ُوِجَدت 

ماطم  ومرض  ،1755  للعام  لشبونة  زلزال  نذكر  أن  و�كفي
ّ
   ازدادت  ال�جرات  هذه  لكن  .19  القرن   ��اية  إيرالندا  ��  الط

ً
   ثقال

ً
  ع��  وتأث��ا

َم   مما  الّراهن  وقتنا  ��  الدولية  السياسات
َ
اق

َ
اهرة  ف

َ
  حدود  ��  (أي  البلدان  داخل  التنمو�ة  الَفَجوات  �سبب  القسر�ة  ال�جرة  ظ

   البيئي   الال��  اكتسب  وقد  الدو��،   املستوى   ع��  واألقطاب  الدول   ب�ن  وما   السيا��ي)  باملفهوم  الوطنية  السيادة 
ً
   وضعا

ً
  ��   متم��ا

 .2الظاهرة لهذه االهتمام  الدول  إيالء  عدم  رغم العل�ي والبحث الدولية املمارسة

َمان  ��  العيش  ع��  الَقاِدر  غ��   الَفرد   )Environmental refugee(  البيئي  بالال��  ُيقصد
َ
  ظواهر  �سبب  ُسكناه  َمَقّر   ��  أ

�بة،  وانجراف  ا�َجَفاف،  مثل  طبيعية
ّ
اَبات  و�زالة  الّت�حر  ال�

َ
َزامن  أخرى   بيئية  ومشا�ل   الغ

َ
َسّببات  هذه  وت

ُ
  الّضغوط   مع  امل

دقع.  والفقر الّديمغرافية
ُ
 امل

 
1The Commission for The Human Future. Survival and thriving in the 21 st century 

(http://www.humansforsurvival.org/about),accessed April, 2020. 
2 Norman Myers. Environmental refugees: an emergent security issue, 13 th economic forum, Prague, 23-27 May 2005 

(https://www.osce.org/eea/14851?download=true), p.1 (adapted).   

http://www.humansforsurvival.org/about
https://www.osce.org/eea/14851?download=true
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 األسا��ي   فالّتوجھ  املطروحة،  للتحديات  االستجابة  أجل  من  لإل�سان  ا�جوهري   الّسبيل   هو  آخر  إ��  م�ان  من3االنتقال  إن

   تحكمھ  للمهاجر
ً
 املناطق   من   االنتقال  ��   َيَتَحّدد  الدولية  لل�جرة   األسا��ي  النظام   لكن  واالجتماعية،  االقتصادية  العوامل  أساسا

روف  املالئم  العمل  عن  يبحثون   فاألفراد   نفسها،  الدول   داخل  ا�حضر�ة  املناطق  إ��   (القرو�ة)  الر�فية
ّ
ُهم  املناسبة  املعيشية  والظ

َ
 ل

 وألسرهم.

ّص   فيما
ُ

وَجد   البيئي،  الال��   �عر�ف  َيخ
ُ
َعاب��  ت

َ
بيعية  املوارد   تدهور   �سبب  بال�جوء  املتعلقة  االستعماالت  ��   ُمَتَعّددة   �

ّ
  الط

  الّتغ��   �سبب  والال��  اإلي�ولو��،  والال��   ال�وارث،  �سبب  والال��  املناخ،  �سبب  والال��  البيئي،  الال��  م��ا:  املنا��  والّتغ��

َهاجر)  والال��  املنا��،
ُ
نا��، (امل

ُ
َهاجر امل

ُ
هاجر  اإلي�ولو��، وامل

ُ
تنقل  البيئي،  وامل

ُ
دهور  �سبب  والال��   املناخ، �سبب وامل

َ
   املوارد.  ت

واهر  أو   البيئية،  األحداث   �عض  تؤدي   وقد
ّ
   وت�ون   ال�جرة   إ��   الظ

ً
  ذكر   و�مكن   ال�جوء،  تصنيف  أجل   من   للباحث  مرتكزا

 للصراعات،  �وقود  أو   كنتيجة   البيئي  واالندثار  املوارد،  ع��  البيئي   والّصراع  الُفجائي،  وغ��  الّتدر���  البيئي  الّتدهور   :4�عضها

   Bhopalبوفال  (كحادث�ي  الّصناعية  وا�َحَوادث  الّسُدود)،   (كبناء  التنمو�ة  واملشاريع  عل��ا،  وا�حافظة  البيئة   وصيانة

ق  (البيئي)  املنا��  الّتغ��  ب�ن  الّرابطة  العالقة  �سبب  مستو�ات  عّدة  ع��5نقاشات  توجد  لذلك   ).Chernobylو�ش��نو�يل
ّ
  وتدف

هاجر�ن،
ُ
�اع   أو  املنا��  الّتغ��  �سبب   الال��  حماية  أجل  من  املؤّسساتية  اآللية  أو  القانو�ي  املفهوم   َ�ِغيب  لكن   امل

ّ
  املوارد  ع��   الن

   الطبيعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Edited by Christopher B. Fied, Vincente R. Barros. Climate change 2014. Impacts, adaptation and vulnerability. Part A: Global and sectoral 

aspects. (IPCC: Cambridge University Press, 2014), P.770.  
4 Susana Borràs Pentinat . Environmental Refugees: Problems and challenges for international law (Colloque d’Aix- en- Provence, Société 

Française pour le droit international (Paris: Ed Pedone, 2010), p.322. (Adapted). 
5Karen Elizabeth McNamara. ”Conceptualizing discourses on environmental refugees at the United Nations“, Population and Environment, Vol. 

29, No. 1 (Sep., 2007), P.13.  
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.
ً
  القانونية  ا�حماية عن والبحث البيئي لال�� الدو��  القانو�ي النظام أوال

 للعام   جنيف  اتفاقية  من  األولـــى  املادة  تتحّدث  :الالجئ�ن  وضع  حول   1951  للعام  جنيف  اتفاقية .1

 علـى: الجـئ لفظة تنطبق االتفاقية،  هذه  ألغراض ي��: ما  عن 1951

   اعت��  �خص   �ل -
ً
  28  اتفاقي�ي  بمقت��ى   أو   1928  يونيو  30و  ،1926  مايو  12  ترتيبات   بمقت��ى  الجئا

 ما  والَيُحول   لالجئ�ن.   الدولية  املنظمة  دستور   بمقت��ى   أو  ،1939  شتن��   14  و�روتو�ول   1938  ف��اير   10  َو   ، 1933  أكتو�ر 

  ف��م   تتوفر  ملن   الصفة  هذه  منح   ُدون   ال��  لصفة   األهلية  �عدم  مقّررات  من  والي��ا  أثناء  لالجئ�ن  الدولية  املنظمة  اتخذتھ

روط
ّ

 الفرع؛ هذا   من  2  الفقرة فـــي عل��ا املنصوص الش

  الّتعرض   من   ي�ّ�ره  ما  لھ  خوف  و�سبب  ،1951  يناير  فاتح   قبل  وقعت  أحداث  نتيجة   ُيوَجد،  �خص  �ّل  -

  والَ�ستطيع   جنسيتھ،   بلد  خارج  السياسية،  آرائھ  أو  معّينة  فئة   إلـــى  انتمائھ  أو   جنسيتھ  أو  دينھ  أو  عرقھ  لالضطهاد �سبب

  إقامتھ  بلد  خارج  وُ�وَجد  جنسية  اليملك  �خص  �ّل   أو  البلد،  ذلك  بحماية  �ستظل  أن  ا�خوف،  ذلك  �سبب   الُيِر�د  أو

ْعتادة
ُ
  فإذا  البلد.  ذلك  إلـى  �عود   أن  ا�خوف،   ذلك   �سبب   ذلك  ُير�د  ال  أو  �ستطيع،  وال  األحداث  تلك   مثل   نتيجة  الّسابق   امل

خص  �ان
ّ

   جنسيتھ"  "بلد  عبارة  �ع�ي  جنسية،  من  أك��  يحمل  ال�
ّ
   �عت��  وال  جنسي��ا.  يحمل  ال�ي  البلدان  من  كال

ً
  محروما

  يحمل   ال�ي  الُبلدان  من  واحد  حماية  يطلب  لم  ي�ّ�ره،  ما  لھ  خوف   إلـى  �ستند  مقبول   سبب  أي   دون   �ان،  إذا  بلد  حماية  من

   جنسي��ا.

  نطاق  توسيع  أجل   من   محاوالت  وظهرت  السيا��ي،  الال��  حماية  هو   1951  للعام   جنيف  اتفاقية  من  األسا��ي  الهدف   �ان

 الداخلية  الشؤون   ��  التدخل  وعدم  الوطنية  السيادة   قضايا  لكن   والبيئي�ن.   االقتصادي�ن  الالجئ�ن   �شمل   أن  اجل  من   االتفاقية

  ��  ا�حماية  و"حق"  خلالتد  "حق"  أن  كما  الكالسي�ي،  الدو��   القانون   عماد   و��  الدول   ب�ن  نوعية  حساسية  ذات  قضايا  تظل

   استقاللها. من  والنيل   النامية الدول  خ��ات ع�� السيطرة أجل  من  الك��ى  الدول  �ستعملها وسائل

 اإلقليمية واالتفاقيات 1967  بروتوكول   .2

ّم 
َ
  أن   أجل  من  الالتينية  وأمر��ا  اإلفر�قية  القارة  ��  اإلقليمية  واالتفاقيات  1967  بروتو�ول   قبل  من  الال��  مفهوم  توسيع  ت

  تقر�ر   ��  1985  العام  ��  البيئي  الال��  إدماج  وتم  ُبلدا��م.  ��  الُعنف  أو   ا�حروب  و�الت  من  الَهار��ن  األ�خاص  املفهوم   يتضّمن

   املصر�ة. الوطنية البحوث مركز من  ا�حيناوي  عصام  األستاذ  بلوره الذي )UNEP( للبيئة املتحدة األمم ل��نامج 

،
ً
  إذ   الوطنية.  والسيادة   الوطنية  با�ُحدود  املفهوم  ارتباط  عدم   أو   �ارتباط6أخرى   مشا�ل   الال��  مفهوم   استعمال   ُيث��  إجماال

وجد
ُ
؛  ��ا  املع��ف   ل�حدود   كعابر   الال��   تصنيف   إ��   ��دف  كث��ة   محاوالت   ت

ً
  السيادة  ُحُدود  داخل  الالجئ�ن   �عض  يتنقل  بينما  دوليا

َساءل  أن  حّقنا  ومن  الوط�ي).  (القانون   الوط�ي  اإلقليم  ُحدود   ��  يتّم   التنقل  أن   أي  الوطنية،
َ
ت

َ
 �سياجات  �ع��ف  املنا��  التغ��  هل  ن

ستعمر؟ وضعها ال�ي االعتباطية وا�حدود  7األسوار 
ُ
   امل

 

 
6 International Organization for migration. Migration and Climate Change, IOM Migration Research Series (IOM: 2008), Box 1: Refugee or 

migrant?, p.13.  
7 Chougrani Elhoucine. Climate Change and the cost of border walls   

(https://www.academia.edu/24950134/Chougrani_Climate_Change_and_the_Cost_of_Border_Walls_), accessed June 05,  2020. 

https://www.academia.edu/24950134/Chougrani_Climate_Change_and_the_Cost_of_Border_Walls_
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 )UNHCR( لالجئ�ن الّسامية األممية  املفوضية .3

قدمھ  الذي   التعر�ف   إن
ُ
،  يبقى 8لالجئ�ن  السامية  املفوضية  ت

ً
  الّتعر�ف.   هذا  ضمن   البيئي   الال��   ُيدمج  ال   ألنھ  محدودا

خص  هو  فقط  الال��   ُ�عت��  الّسامية  املفوضية  فتعر�ف
ّ

  �سبب   ) International borders(  الدولية  ل�حدود   والَعاِبر  الَهاِرب  ال�

   االضطهاد   من   ا�خوف
ً
   البيئي   الال��   تحديد   عدم   ��   أساسية  وكنتيجة  نوعھ.  �ان   أّيا

ً
   تحديدا

ً
فوضية  قبل  من   دقيقا

ُ
  الّسامية   امل

 لالجئ�ن. 

 )IMO( لل�جرة العاملية  املنظمة .4

خص  هو  البيئي  الال��  :9التا��  الّتعر�ف  لل�جرة  العاملية  املنظمة  تق��ُح 
ّ

 قسر�ة  ألسباب  األ�خاص،  من  مجموعة  أو  ال�

  حياة  ع��   املؤثرة  املناخية  التغ��ات  أو  البيئة  ��  تحصل  ال�ي  املستمرة  التغ��ات  نتيجة  باستمرار  يتنقلون   أو  مفاجئة  بصفة  يتنقلون 

  داخل  دائمة  أو  مؤقتة  بصفة  املغادرة  يختارون  أو  األص��   بلدهم  ُمغادرة  إ��   هؤالء  معها  يضطّر   وال�ي  األ�خاص.  هؤالء  وظروف

�اب
ّ
ارجھ أو الوط�ي ال�

َ
.  خ

ً
   معا

  مفاهيم  ع��  ال��ك��  حاولت  إذ   التقليدي؛  املفهوم  تجاوز   إ��   َ��دف  لل�جرة  العاملية  املنظمة  أن  التعر�ف  هذا  من  يتب�ن

جوء، القسر�ة �األسباب أساسية
ّ

روف  ل�
ُ
تنقل�ن  وظ

ُ
   الوطنية. ا�ُحدود  داخل بالتنقل  االكتفاء وعدم امل

  واملفوضية  لل�جرة  الدولية  واملنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  خالل  من  ،10دو��  كتنظيم  املتحدة  األمم  منظمة  حاولت

  العمل   كفاية  وعدم  ا�حالية،  التدخل  وسائل  مالئمة  وعدم  املنا��  ال�جوء  قضايا  است�جالية  ع��   التأكيد  لالجئ�ن  السامية

ث�� االستجابة أجل من املوجود  ا�حماية  ونمط االستبا��
ُ
   املستقبل. �� املنا�� ال�جوء ألزمة امل

.
ً
جوء حول  تقديرات ثانيا

ّ
نا��  ال�

ُ
 املستقبل �� امل

 البيئي وال�جوء املعرفية ا�حقول  .1

   البيئي؛  بال�جوء  فقط  ��تم  مدارس  ُوُجود  عن   ا�حديث   يصعب  املتواضع،   علمنا  ُحدود  ��
ّ
  ��   الباحث�ن   وُجهود   إسهامات  أن  إال

  أو   وا�جغرافيا،  االجتماع  وعلم  السياسية  وعلم  الدولية  والعالقات  الدو��   والقانون   االقتصاد   كمجاالت  املتعددة   املعرفية  ا�حقول 

مولية   بالّدراسات  ُ�س�ى  ما
ّ

  وتداخل   ا�جتمعية  والتفاعالت  الدولية  السياسات  تقاطعات  بفهم  لنا  �سمح   )Global studies(  الش

 سنوات   ��  الفت  �ش�ل  املنا��  الال��  مفهوم  ظهور   أن  كما  البيئي.  ال�جوء  "ظاهرة"  تفرز   ال�ي  والدولية  والوطنية  ا�حلية  القضايا

  َدّق   الدولية،  املنظمات  وتقار�ر  )Tanks Think(  البحثية   املراكز   تقار�ر  ��  السيما  املقبلة  والن�اعات  للّصراعات  كمصدر   200011

 املس�حة. والن�اعات البيئية العوامل ب�ن الّرابط توضيح  و"ُصُعو�ة"  ال�جرة ��  ا�ختص�ن حذر رغم ا�خطر ناقوس

 
8 Terence Epule Epule, Changhui Peng, Laurent Lepage. ”Environmental refugees in sub-Saharan Africa: a review of perspectives on the trends, 

causes, challenges and way forward“, Geo Journal, Vol. 80, No. 1 (2015), p.80. 
9 IOM, “Discussion note: Migration and the Environment:, Ninety-fourth session, MC/ INF/288, 2007, p. 1-2. 

(https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/2007%20MC_INF_288_EN.IOM%20Migration%20and%20Environment%20Discus

sion%20Note.pdf), accessed October 30, 2019. 
10 Donatien Garnier. Les réfugiés de l’environnement, In Sous la direction de Bertrand Badie et Dominique Vidal. Le Grand Tournant ? 5 idées- 

forces pour comprendre l’état du monde (Paris: Ed La Découverte, 2009),  P.210. 
11 Daniel Compagnon. L’environnement dans les relations internationales, In Sous la direction de Thierry Balzacq et Frédéric Ramel : Traité de 

relations internationales (Paris: Sciences Po. Les Presses, 2013), pp.1021-1022. 

https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/2007%20MC_INF_288_EN.IOM%20Migration%20and%20Environment%20Discussion%20Note.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/2007%20MC_INF_288_EN.IOM%20Migration%20and%20Environment%20Discussion%20Note.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/2007%20MC_INF_288_EN.IOM%20Migration%20and%20Environment%20Discussion%20Note.pdf
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؛
ً
  الدولية  والّدراسات  ا�جغرافية  كحقول 12واإل�سانية  االجتماعية  ا�حقول   ُمختلف  ��  ومفاهيم  �عاب��  �ستعمل  عموما

ْون   ع��  اتفاق  يقع  وَ��اد   البيئي.  الال��  �شأن  السياسية  والّدراسات
َ
   املدفوع  الفرد   ُهو  البيئي  الال��  أن  �

ً
  عّدة   بتوفر   لل�جرة  قسرا

  مضّرة   وعمليات  مسارات  مع  البيئي   التغ��  وترافق  والسياسية  واملؤسساتية  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل13أن  كما  عوامل.

 الس�ان. وترحال  لتنقل حقيقية أسباب ��  والفقر األهلية  �ا�حرب البشر�ة ل�حياة ومشينة

  عل�ي  مؤتمر  ��  )Nicolas stern(  ست��ن   ني�والس  ال��يطا�ي  االقتصادي   أو�ح  ،2009  العام  من  مارس  12  و��

Norman (  ميار  نورمن   لنا  قّدم  جهتھ  من  املناخ.  �سبب  املالي�ن  مئات  تنقل  نتيجة  هو  الدولية  الن�اعات  ُعمق  أن14ب�و���اغن

Myers(15ق  ال�ي   مليون   200  َو   150  ماب�ن  دراساتھ  حسب   و��  البيئي�ن   لالجئ�ن   مستقبلية   تقديرات
َ
َتَواف

َ
 ني�والس   أورده   ما   مع  ت

ّدي  مما  2050  العام  ��  16مليار  إ��  يصل  قد  الذي  البيئي�ن  الالجئ�ن   تقديرعدد   هو  للّسؤال  إثارة  األرقام  أك��  ومن  ست��ن.
َ

  إ��  ُيؤ

ق  األرقام  هذه  ُمراجعة   ضرورة
ْ
  وليس   والوطنية  الدراسة)  هذه  ��  االفر�قية  (�القارة  واإلقليمية  الدولية  واملستجدات  املتغ��ات  ِوف

   الّنمذجة.  (متغ��ات)  وفق

 )IPCC( املناخية للتغ��ات ا�حكومية ماب�ن الهيئة .2

  األك��   التأث��  أن  املتحدة]  األمم  ملنظمة  [التا�عةIPCC(17(  املناخية  للتغ��ات  ا�ح�ومية  ب�نما  الهيئة  رأت  ، 1990  العام  ��

 والفياضانات  ال��بة،  انجراف   �سبب   املتنقل�ن   األفراد   من   املالي�ن   ُوجود   مع   البشري   ال�جوء   مستوى   ع��   سي�ون   املناخية  للتغ��ات 

   املناخية.  التقلبات  �سبب  الفالحية  املواسم  واضطراب  البحار)  مستو�ات  ارتفاع  (أي  الّساحلية
ً
  من  التسعينيات  حقبة  من  وانطالقا

  يتم   ال�ي  األرقام  ومن  املناخية،  التغ��ات  �سبب  البشر�ة  الّتدفقات  عدد   تقدير  حاولت  ال�ي  الدراسات  توالت  العشر�ن،  القرن 

  معطيات   ع��  االعتماد   ��  ُصُعو�ة  سيجد   الباحث  لكن  .2050  العام  خالل  مليون   200  َيُفوق   أو  يقرب   ما  باستمرار  تداولها

   )اإلفر�قية  القارة  ��  (السيما  البيئي  ال�جوء  �شأن  دقيقة  و�حصائيات
ً
 واقتصادية  سياسية  قضايا  مع  ال�جوء  تداخل  لطبيعة  نظرا

  االقتصادي   ال�جوء  ب�ن  وأنواعھ  أنماطھ  وتنوع   أو��  جهة  من   األجن�ي   والتدخل   بالعوملة  املرتبطة   اإل�سا�ي  األمن   و�ش�االت  وثقافية

  ثانية. جهة من  الطبيعية املوارد  ع�� والن�اعات  والتوترات السيا��ي وال�جوء

شار   املناخية  للتغ��ات  ا�ح�ومية  ماب�ن  الهيئة  ر�طت  ،2001  العام   و��
ُ
)  إل��ا  (امل

ً
�اعات   القسر�ة  ال�جرة  ب�ن  سابقا

ّ
  والن

  املياه   وكمية  )IPCC 2001(  للموارد   املكثف   االستغالل   �شأن  املستعمل�ن  مختلف  ب�ن  قائمة  تبقى  الدو��  الّتنازع  فإم�انيات  ا�حتملة.

تاحة
ُ
 االستوائية  افر�قيا  ��  الّسافانا  ��  ا�جافة  شبھ  املناطق  ��  املتوفرة  املياه  كميات  تناقص  ُوُجود   إ��  التقر�ر  وأشار  لالستغالل.  امل

 ). IPCC 2001( والفالح�ن الّرعاة ب�ن نزاعات إ�� الكميات هذه تناقص ُيؤدي  أن املمكن  ومن 

 

 
12  Karen Elizabeth McNamara. ”Conceptualizing Discourses on Environmental Refugees at the United Nations“, Population and Environment, 

Vol. 29, No. 1 (Sep., 2007), P.14.  
13Ibid, p.14. 
14 Nils Petter Gleditsch and Ragnhild Nordås. ”Climate Change and Conflict: A Critical Overview“, Die Friedens-Warte, Sonderausgabe (2010), 

p.13.  
15  Nils Petter Gleditsch and Ragnhild Nordås. ”Climate Change and Conflict: A Critical Overview“, Die Friedens-Warte, Sonderausgabe (2010), 

p.13.  
16 Donatien Garnier. Les réfugiés de l’environnement, op, cit, p.211.  
17 Norman Myers. ENVIRONMENTAL REFUGEES: AN EMERGENT SECURITY ISSUE, 13th Economic Forum, Prague, 23-27 May 2005 

(https://www.osce.org/eea/14851?download=true), p.2.  

https://www.osce.org/eea/14851?download=true
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  اإلفر�قية ا�حالة  املس�حة: والن�اعات الغذائي األمن ب�ن البيئي ال�جوء ثالثا.

ل صعو�ات .1
ّ
 اإلفر�قية القارة ��  بھ واالع��اف  البيئي ال�جوء �ش�

  والتغ��  ال�جرة  أنماط  ب�ن  الّتداخل   لكن  وا�حة؛  بصورة  وال�جوء  املنا��   والتغ��  املناخ  علم18اإلفر�قية  القارة  ��   يتداخل 

ناقشات  إ��  �عد   يرق   لم  املنا��
ُ
   امل

ّ
.   إال

ً
  250  َو    75  ب�ن  ما   وجود   IPCC(19(  املناخية  للتغ��ات   ا�ح�ومية   ماب�ن  الهيئة  توقعت  وقد   نادرا

  َو   350  ماب�ن  االفر�قية  القارة  ��  وسيعيش  ؛2020  العام  من  بدءا  املياه  لنقص  سيتعرضون   هؤالء  أن  التأكيد  مع   إفر�قي  ال��  مليون 

 . 2050 العام �� الهشاشة حالة �خص مليون  600

 الغذائي  األمن  ومطرقة ا�جفاف موجات  ِسندان ب�ن اإلفر�قية القارة �� البيئي �جوءال .2

  مليون   25  و�جل  املا��ي.  القرن   من  الثمانينيات  و�داية  الّسبعينيات  أواخر  ا�َجَفاف  ملوجات20اإلفر�قية  القارة  �عّرضت

 الّ�حراء،   جنوب  ودول   اإلفر�قي  القرن   ��  مالي�ن  وأر�عة  ،اإلفر�قي  الّساحل  دول   ��  ال��  مالي�ن  خمسة  م��م  العالم،  ��  بيئي  ال��

   منازلهم  غادروا   فرد   مالي�ن  وسبعة
ً
   البيئية.   اإلكراهات  نتيجة  1995  العام   ��  آمنة  مواقع  عن  بحثا

ً
  من21الّساحل  منطقة  عانت  وفعال

ساقطات  ��  َحادّ   ُنقص
ّ
  تطو�ر   أجل  من  لضغوط  ا�حليون   الس�ان  �عّرض  و�ذلك  وزحفها،  الّ�حراء  وانتشار  املطر�ة  الت

  واملؤّسسات(ا�حلية).  ا�حقوق   حماية  ذلك   و�عد   عيشهم،  وُسُبل  الكفاف   (اقتصاد)   ع��  ل�حفاظ  للتكيف  جديدة  اس��اتيجيات

  تكّدس   إ��  أدى   مما  للبقاء  األساسية  املوارد   حماية  �غرض  الك��ى   املدن  نحو  الس�ان  نقل   ��   للدول   األساسية  االس��اتيجية  وتمثلت

 األمراض. وانتشار ا�جاعة أخطار  ومن  املوارد  �� حادّ  نقص من عانوا فقد الر�في ا�جال �� بقوا الذين للس�ان و�النسبة الس�ان.

ؤكد  ومن
ُ
   ترتبط22اإلفر�قية  االقتصاديات  أن  امل

ً
   ارتباطا

ً
 �ساقطات   ِبِنَسب  األفارقة  الس�ان  معيشة  وترتبط  بالفالحة،  شديدا

 فاألمن   لذلك  الفالحية.  التقلبات  من  مباشر  غ��  أو  ُمباشر   �ش�ل  تتضّرر   بالفالحة  �عمل  ال  ال�ي  اإلفر�قية  الّساكنة  وح�ى  األمطار.

 لم  إذا   برم��ا  اإلفر�قية   القارة  سيواجھ  تحّد   أك��  ي�ون   وقد   املنا��  التغ��  �سبب   األخطر  الّ��ديد   �ش�ل  اإلفر�قية  القارة   ��23الغذائي

ش��  أن  األهمية  ومن   الّتحدي.  هذا  عن  ا�حديث   ألوانھ  الّسابق   من  يكن
ُ
 و�م�انية  الغذاء،  توافر  :24عوامل  �شمل  الغذائي  األمن  أن  �

   .اإلفر�قية القارة �� تتوافر ال قد وخصائص  مم��ات  و��  الغذاء. ت�اليف تحمل  ع��  والُقدرة الغذاء، ع�� ا�حصول 

ش�ل  25اإلفر�قية  القارة  والزالت
ُ
  عشر   أر�عة  حوا��  اإلفر�قية  بالقارة  ُيوجد  إذ   بامتياز،  سياسية  ونزاعات  اضطرابات  منطقة  �

  املناخية.   والتغ��ات  التقلبات   ع��  ُيركزون  وا�خ��اء  الباحث�ن  لكن  ا�حروب.   وضراوة  السياسية  االضطرابات  �سبب  مهاجر  مليون 

  خارج   ال��   �خص   مالي�ن  10  حوا��   يوجد   إذ  آخر،  إ��   م�ان   من   اإلفر�قية  القارة   ��   التنقل  أزمات  إ��   تؤدي   املناخية  فالتغ��ات

 
18 John R. Wennersten and Denise Robbins.Rising tides. Climate Refugees in the Twenty-First Century (INDIANA UNIVERSITY PRESS , 2017), 

p.130. 
19 John R. Wennersten and Denise Robbins.Rising tides. Climate Refugees in the Twenty-First Century (INDIANA UNIVERSITY PRESS , 2017), 

p.130.  
20 Terence Epule Epule, Changhui Peng, Laurent Lepage. ”Environmental refugees in sub-Saharan Africa: a review of perspectives on the trends, 

causes, challenges and way forward“, Geo Journal, Vol. 80, No. 1 (2015), pp.82-83. 
21Amélie Mayoussier. Les déplacements de population dus au changement climatique (Paris: Ed L’Harmattan, 2013), p. 13. 
22 John R. Wennersten and Denise Robbins.Rising tides. Climate Refugees in the Twenty-First Century (INDIANA UNIVERSITY PRESS , 2017), 

p.131. 
23Ibid, p.131. 

 والفنون   للثقافة  الوط�ي  ا�جلس  (ال�و�ت:  465  العدد  املعرفة،  عالم  سليمان،  أشرف  ترجمة  العر�ية،  الدول   ��  الغذائية  للسيادة  السيا��ي  االقتصاد  هاريغان.  ج�ن24

 . 23 ص. )،2018 أكتو�ر واآلداب،
25  John R. Wennersten and Denise Robbins.Rising tides. Climate Refugees in the Twenty-First Century , op, cit, p.132.  
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ساقطات،  و�سب   مستوى   أو  البحار،  مستو�ات  ارتفاع  نتيجة  االعتيادية  سكناهم
ّ
  األرا��ي   ع��  الّرمال  زحف  (أي   الت�حر   أو  الت

خرى  ُمناخية أنماط أو ا�خصبة)،
ُ
 ا�حلي�ن.  الس�ان  ع�� التأث�� شديدة أ

 اإلفر�قية  القارة  �� والن�اعات ال�جرة نزوع .3

وَجد
ُ
َوّجهات  (وصف)  ��  ُمتعددة  تقييمات  ت

َ
َزَعات  ت

َ
َتائجها.  ��  ُمتناقضة  و��26اإلفر�قية  القارة  ��   ال�جرة  ون

َ
  �عض   �عتمد  إذ   ن

  وال�جرة  البيئي   التغ��  ب�ن   ا�جمع   ��   الّنظر  وُمحاولة  .اإلفر�قي   السياق  ع��   بال��ك��  املستقبل  ��  ال�جرة   إم�انات  تقييم  ع��   املقار�ات

خرى   والتوجهات  األنماط  مع  واالرتباط  بي��ما  تفاعل  وجود   ُمستو�ات  وتحليل
ُ
  اس��اتيجيات  ضمن  ال�جرة  ودور   ال�جرة،   من   األ

   و(املناخية). البيئية ال�جرات لرصد �احتمالية نوعية  مجموعات  تحديد ع�� االعتماد  عوض  التكيف

  �سبب  للمتنقل�ن  ُمحتمل   وارتفاع  أو��،  جهة  من  2050  العام  ��  مليار  2  أفق  ��  27األفارقة   الس�ان  ُمَضاَعفة  حالة  ��  وح�ى

  املستقبلية   الصورة  تب�ن  ا�حديثة  فالّدراسات  أخرى؛  جهة  من  والت�حر)  وا�جفاف  (�الفياضانات،  القصوى   املناخية  األحداث 

تعددة  للُمحر�ات  الّسابقة  التقييمات  من  ومتشابكة  معّقدة  كصورة  لال�� 
ُ
  والّتغ��   ا�ح�امة،  ومستوى   الّنمو،  كمعدالت  لال��  امل

   املنا��.

  �جرة   أفرز   ا�جفاف   �سبب   الر�فية   املناطق  ��   السيما  ز�مبابوي   ��28مثال  االقتصادية  والتقلبات  السياسية  األزمات  فتعّدد 

�اعات  �سبب  تضييقات  وتوجد  .2000  العام  منذ  افر�قيا  جنوب  دولة  إ��  فرد   مليون�ن  إ��  مليون   1.5  ماب�ن
ّ
  إذ  السياسية،  السيما  الن

 دولة  ذلك   ومثال  سياسية-السوسيو  �العوامل   عديدة  عوامل   بفعل  األص��،  بالده  أو   موطنھ  و���ك  ،29ُ�َ�اجر  أن   فرد   �ل   �ستطيع   ال

�اعات  ضيقت   حيث  هشة   دولة  و��   الصومال
ّ
  ، 30اثيو�يا  و��   نوعھ.   �ان  أي   ال�جوء  حركية  مجال  من  الّسلطة  ع��   والّتناحر   الن

اهرة �� الزراعية ا�حاصيل وُنقص املياه  اندثار ساهم الشمالية ُمرتفعا��ا �� السيما
َ
 ال�جوء.  ظ

  ��   60  ��  تن�انيا   ��  بالفالحة  املهتمة  الس�ان  فنسبة  ،31االفر�قية  القارة  ��  والفالحة  الس�ان  �سب   ب�ن  عضوي   ارتباط  وُ�وجد

،  مرتفعة   الس�انية  النسب   وهذه   أثيو�يا.  ��  املائة  ��   73  َو   وأوغندا؛   رواندا  دول�ي   ��  املائة  ��   70و  املائة؛
ً
  وجود  حالة  ��   إذ  جّدا

�اعات
ّ
�اعات  ستنشب  املاء  ع��  �الصراع  الطبيعية  للموارد   املكثف  واالستغالل  السياسية  واالضطرابات  الن

ّ
  املوارد  ُمستعم��  ب�ن  الن

بيعية.
ّ
   الط

  نفس  و��   املتنوعة.   وأ�شط��ا  بالفالحة  �شتغل  الساكنة   هذه   وأغلبية  مليون،  290  بــ  الساكنة  تقدر   ،32اإلفر�قي  الغرب  و��

 األرا��ي   ت�ون   [وقد  وتجز���ا  األرا��ي  كُندرة33كث��ة  عوامل  ساهمت  وقد  الفال��.  لإلنتاج  األسا��ي  العامل  ��  األرض  فإن  السياق

نا��   والتقلب   الس�ا�ي  الّنمو  حسب   ا�حجم]  وصغ��ة   ُمتفتتة
ُ
  تقو�ض   ��  البيئي؛   والتدهور   واندثارها،  البيئية  األنظمة  وهشاشة  امل

هور   إ��  أّدى   مما  واسع   نطاق  ع��  الفال��  اإلنتاج
ُ
  توجد   لكن  .اإلفر�قية  القارة  من  األقاليم  �عض  ��  الغذائي  األمن  وا�عدام  الفقر  ظ

 
26 Niang, I., O.C. Ruppel and others. Africa: In Climate change 2014. Impacts, adaptation, and vulnerability. Part B : Regional aspects. Contribution 

of working Group II to the Fifth Assessment Report of the IPCC (Cambridge University Press, 2014), p. 1239.  
27 Niang, I., O.C. Ruppel and others. Africa: In Climate change 2014. Impacts, adaptation, and vulnerability. Part B, op, cit, p. 1239.  
28 Richard Black, Stephen R. G. Bennett , John R. Beddington. Migration as adaptation, (Macmillan Publishers Limited, 2011), p.448.  
29 Ibid, p.448. 
30 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. GROUNDSWELL. Preparing for internal climate migration (2018) 

Introduction, p. xxii.  
31  Ibid, p.78.  
32  Migration, Environment and Climate Change:Policy Brief Series, Issue 3 ,Vol. 1  (June 2015),  p.2.  
33 Ibid, p.2. (adapted).  
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  لتحس�ن   القليل  سوى   املرتفع  الزرا��  النمو  يحقق  لم  34مثال  تن�انيا  ففي  ا�ح��؛  واالس��الك  ا�ح��  الزرا��   النمو  ب�ن  وطيدة  عالقة

   الفقراء. يزرعها ما  نادرا ال�ي التصدير بمحاصيل مدفوعا �ان ألنھ التغذية

 35ال�جرة  وتمثل 
ً
  األرا��ي   عن  البحث  سبيل  ��  ا�جتمعات  ملعظم  اقتصادية-السوسيو  الديناميات  عناصر  ضمن  عنصرا

تاحة.  االقتصادية  والُفرص  ا�خصبة
ُ
  من  وُمستدام  مستمر  بحث  ��  والفرد   االقتصادية؛  ا�حياة   دورة  من  أسا��ي  ُجزء  فال�جرة  امل

 وتخر�ب   تدم��   وألن  صعو�ة،  أك��  "أصبحت   ا�خيارات  هذه   لكن  ال�جرة،   ��ا  �سمح   ال�ي  وا�خيارات   الفوائد  ع��  ا�حصول   أجل

 والولوج   الطبيعية  املوارد  حساب   ع��   الّتدم��   ي�ون   وألن  ،36ورفاهي��ا"  البشر�ة  تواجھ  ال�ي   األخطار  أك��   من   ُ�عت��  ا�حيوي   ا�حيط 

نصف 
ُ
  .∗واملقبلة ا�حالية  األجيال ب�ن لالستفادة امل

ش��   أن   األهمية   من   ،اإلفر�قية  القارة   عن   نتحدث  دمنا  وما
ُ
  ��  كما  املغرب   ��   البيئية   بال�جرة   ا�خاصة   األرقام  �عض   إ��   �

 التا��:  ا�جدول  �� ُمو�حة

 املغرب  �� البيئية واألضرار  الطبيعية" "العوامل  :1 رقم ا�جدول 

 الس�ان  عدد الوفيات  عدد السنة  الضرر   نوع

 117.000 --- 2014 العواصف

 --- 47 2014 الفياضانات

 75.000 --- 2014 الفياضانات

 --- 628 2004 الزالزل 

 --- 80 2002 الفياضانات

 275.000  1999 ا�جفاف 

 60.000 --- 1996 الفياضانات

 35.000 ---- 1995 الفياضانات

 --- 730 1995 الفياضانات

Source: Migration, Environment and Climate Change: Policy Brief Series, Issue 3, Vol.2 (March 2016), p.2. 

ش ب�ن   وغ��ها،   األرقام  هذه   أن   كال 
ُ
  حساب   ع��  الت�حر   وزحف  ا�جفاف  دورات   كز�ادة   الطبيعية  العوامل  أن  بوضوح  ت

   تؤثر  املهولة  والفياضانات  ا�خصبة  الزراعية  األرا��ي
ً
   تأث��ا

ً
  قد   العوامل  هذه  أن  كما  باستمرار.  وتنقال��م  الس�ان  حركية  ��  بالغا

   ت�ون 
ً
   سببا

ً
درة  لعدم  املدقع   الفقر   انتشار  ��  جوهر�ا

ُ
بيعية  املناخية  ا�خاطر  مواجهة  ع��   ا�حلية   الساكنة   ق

ّ
  من  معها  والتأقلم  والط

  ثانية. جهة  من ا�جالية الّتفاوتات معا�جة أجل  من  ا�خ��ات) توزيع يضمن أسا��ي (كفاعل الدولة و�همال  أو�� جهة

  

 
 . 249 ص.  الذكر،  السابق املرجع العر�ية، الدول   �� الغذائية للسيادة السيا��ي االقتصاد هاريغان. ج�ن34

35 Migration, Environment and Climate Change:Policy Brief Series, Issue 3 ,Vol. 1  (June 2015),  p.2.  

 
 . 8 ص. )،2012 واآلداب، والفنون  للثقافة الوط�ي ا�جلس (ال�و�ت: 391 العدد املعرفة،  عالم ا�حراري، واالحتباس الس�ا�ي االنفجار املقمر. مصطفى املنعم عبد  36
   يمكن  املقبلة،  األجيال  قضايا   فهم  ��  التوسع  أجل  من  ∗

ً
 العر�ي  املركز  (ب��وت:  العر�ية  األوضاع  إ��  باالشارة  املقبلة  األجيال  حقوق   شكرا�ي.  ا�حس�ن  مراجعة  مثال

   ).2018 السياسات، ودراسة لألبحاث
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  خاتمة

لب  كما  شديد  بإيجاز  حاولنا
ُ
اهرة  وتطور   بتش�ل   املرتبطة  اإلش�اليات  مناقشة  منا،  ط

َ
  مظاهره  وتنوع  البيئي  ال�جوء  ظ

 فرز   يصعب  ُمتداخلة  كعناصر   الطبيعية  املوارد  وتدهور   وا�جتمعية   والسياسية  االقتصادية  األ�عاد  ب�ن   الفصل   وُصعو�ة  وتجلياتھ

  فقط   الّضوء  بتسليط   توجهاتھ  بمختلف  البيئي   ال�جوء  فهم  ��   الّتناقضات  كّرس   الدو��  القانو�ي  الّنظام  أن   كما   اآلخر.   عن   أحدها 

   لل�جرة   العاملية  واملنظمة  لالجئ�ن  السامية  املفوضية  �ستطع   لم   إذ   السياسية،  العوامل   ع��
ً
َعا  أن  مثال

َ
ْدف

َ
  بال�جوء   االع��اف   باتجاه  ت

روف  بحث  بال�جوء  املهتمة  واإل�سانية  االجتماعية  العلمية  ا�حقول   ُمختلف  حاولت  جان��ا  من   البيئي. 
ُ
اهرة  ونتائج   وأسباب  ظ

ّ
  الظ

  إ��   اإلشارة  ��  البيئي  ال�جوء  إش�اليات  مناقشة  الّدراسة  �غفل  ولم  املستقبل.  ��  تزايدهم  وسينار�وهات  البيئي�ن  الالجئ�ن  وعدد 

ل  توضيح مع حالة كدراسة  اإلفر�قية القارة
ّ
اهرة) وتطّور  �ش�

ّ
قدان  الفالحية الّتقلبات سياق ضمن (الظ

ُ
�اعات  الغذائي األمن  وف

ّ
 والن

ستعصية
ُ
 . اإلفر�قية املنطقة �� واإلثنية والسياسية التار�خية األ�عاد ذات امل

  



ش�ل ب�ن البيئي  الال��
ّ
طور  الت

ّ
 والت

 اإلفر�قية  ا�حالة 

 

 

 

11 

 املراجع 

 العر�ية باللغة

 الكتب

 465  العدد   املعرفة،  عالم  سليمان،  أشرف  ترجمة  العر�ية،  الدول   ��  الغذائية  للسيادة  السيا��ي  االقتصاد   هاريغان.  ج�ن -

 ). 2018 أكتو�ر  واآلداب، والفنون  للثقافة الوط�ي ا�جلس (ال�و�ت:

 السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العر�ي  املركز  (ب��وت:   العر�ية  األوضاع  إ��   باالشارة  املقبلة  األجيال  حقوق   شكرا�ي.  ا�حس�ن   -

2018.(   

  الوط�ي   ا�جلس  (ال�و�ت:   391  العدد   املعرفة،  عالم  ا�حراري،  واالحتباس  الس�ا�ي  االنفجار  املقمر.   مصطفى  املنعم   عبد  -

 ).2012 واآلداب، والفنون  للثقافة

  األجنبية باللغات

Books 

- Amélie Mayoussier. Les déplacements de population dus au changement climatique (Paris: Ed L’Harmattan, 

2013). 

- John R. Wennersten and Denise Robbins.Rising tides. Climate Refugees in the Twenty-First Century (Indiana 

University Press, 2017). 

- Richard Black, Stephen R. G. Bennett , John R. Beddington. Migration as adaptation, (Macmillan Publishers 

Limited, 2011). 

Articles 

- Chougrani Elhoucine. Climate Change and the cost of border walls   

(https://www.academia.edu/24950134/Chougrani_Climate_Change_and_the_Cost_of_Border_Walls_), 

accessed June 05,  2020. 

- Karen Elizabeth McNamara. ”Conceptualizing Discourses on Environmental Refugees at the United 

Nations“, Population and Environment, Vol. 29, No. 1 (Sep., 2007). 

- Nils Petter Gleditsch and Ragnhild Nordås. ”Climate Change and Conflict: A Critical Overview“, Die 

Friedens-Warte, Sonderausgabe (2010). 

https://www.academia.edu/24950134/Chougrani_Climate_Change_and_the_Cost_of_Border_Walls_


ش�ل ب�ن البيئي  الال��
ّ
طور  الت

ّ
 والت

 اإلفر�قية  ا�حالة 

 

 

 

12 

-  Norman Myers. Environmental refugees: an emergent security issue, 13 th economic forum, Prague, 23-27 

May 2005 (https://www.osce.org/eea/14851?download=true). 

- Susana Borràs Pentinat . Environmental Refugees: Problems and challenges for international law 

(Colloque d’Aix- en- Provence, Société Française pour le droit international (Paris: Ed Pedone, 2010), 

p.322. (Adapted). 

- Terence Epule Epule, Changhui Peng, Laurent Lepage. ”Environmental refugees in sub-Saharan Africa: a 

review of perspectives on the trends, causes, challenges and way forward“, Geo Journal, Vol. 80, No. 1 

(2015). 

Chapter in a book 

- Daniel Compagnon. L’environnement dans les relations internationales, In Sous la direction de Thierry 

Balzacq et Frédéric Ramel : Traité de relations internationales (Paris: Sciences Po. Les Presses, 2013) . 

- Donatien Garnier. Les réfugiés de l’environnement, In Sous la direction de Bertrand Badie et Dominique 

Vidal. Le Grand Tournant ? 5 idées- forces pour comprendre l’état du monde (Paris: Ed La Découverte, 

2009). 

- Edited by Christopher B. Fied, Vincente R. Barros. Climate change 2014. Impacts, adaptation and 

vulnerability. Part A: Global and sectoral aspects. (IPCC: Cambridge University Press, 2014). 

- Niang, I., O.C. Ruppel and others. Africa: In Climate change 2014. Impacts, adaptation, and vulnerability. 

Part B : Regional aspects. Contribution of working Group II to the Fifth Assessment Report of the IPCC 

(Cambridge University Press, 2014). 

Report 

- International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. GROUNDSWELL. Preparing 

for internal climate migration (2018). 

- International Organization for migration. Migration and Climate Change, IOM Migration Research Series 

(IOM: 2008). 

https://www.osce.org/eea/14851?download=true


ش�ل ب�ن البيئي  الال��
ّ
طور  الت

ّ
 والت

 اإلفر�قية  ا�حالة 

 

 

 

13 

- IOM, “Discussion note: Migration and the Environment: Ninety-fourth session, MC/ INF/288, 

2007.(https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/2007%20MC_INF_288_EN.IOM%20Mi

gration%20and%20Environment%20Discussion%20Note.pdf). 

- The Commission for The Human Future.Survival and thriving in the 21 st 

century(http://www.humansforsurvival.org/about), accessed April, 2020. 

 

http://www.humansforsurvival.org/about

