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لبنان  -عودة �إىل خارطة التجارة غري ال�شرعية باحليوانات الربية
�سومر دقدوق
الإرتباط� :إندي�-آكت – رابطة النا�شطني امل�ستقلني ،بريوت ،لبنان soumar@indyact.org

مقدمة
يركز القانون الدويل الذي يحكم االجتار بالأنواع املهددة� ،أي االتفاقية الدولية لالجتار ب�أنواع احليوان والنبات املهددة باالنقرا�ض
– �سايت�س  - CITESعلى �سبب واحد لفقدان الأنواع ،ويحوي �أهدافا و�أحكاما هي يف العموم �أو�ضح و�أقوى و�أكرث مبا�شرة باملقارنة
مع �أنظمة التنوع احليوي الأو�سع� 1.إن االجتار باحلياة الربية الغريبة هي جتارة تدر الأموال ،ويجري يف كل عام �شراء وبيع مئات
املاليني من �أعداد النباتات واحليوانات ،و�أجزاءها وم�ستخرجاتها 2.ت�ص ّنف �إتفاقية �سايت�س الأنواع يف ثالثة مالحق وفق ت�أثري
االجتار على بقائها ،وقد �أن�ش�أت عدة م�ستويات من الرقابة .ي�ضم امللحق � 1أكرث الأنواع تعر�ضا لتهديد االنقرا�ض .ي�سرد امللحق
 2الأنواع التي هي غري مهددة حتى الآن ولكنها تعترب مت�أثرة باالجتار �إذا ترك دون تنظيم ودون وجود �سلطة علمية حتدد ما �إذا
كانت ح�ص�ص الت�صدير ت�ض ّر ببقاء الأنواع .ي�ضم امللحق الثالث �أنواع مدرجة طوعيا من قبل دول جمال توزيع هذه الأنواع1.
درا�سة حالة– لبنان
لبنان لي�ست طرفا يف اتفاقية �سايت�س ،وهو حمور لالجتار العاملي – ب�شكل غري �شرعي �أحيانا – باحليوانات الربية .يتم يف
لبنان �سنويا ا�سترياد وت�صدير و�إعادة ت�صدير ع�شرات الآالف من احليوانات .يتوجب ،ر�سميا ،ح�صول احليوانات امل�ستوردة على
�شهادات �سايت�س ،كما �أن احليوانات امل�صدرة يجب ح�صولها على �شهادات �سايت�س لدخول الدول الأخرى .يوجد يف لبنان ،لهذا
الغر�ض ،موظفي �سايت�س مركزيني يف وزارة التجارة ،يقومان ب�إ�صدار ال�شهادات املطلوبة.
ورغم �أن قوانني لبنان تتطلب �ضرورة وجود �شهادات �سايت�س عند االجتار باحليوانات الربية� ،إال �أن العديد منها تدخل �إىل البلد
وتغادره ب�شكل غري قانوين �أو ب�شهادات �سايت�س م�شكوك فيها .مت الإبالغ عن حاالت �إدخال حيوانات �شمبانزي �إىل البالد بدون �شهادات
�سايت�س .تدعي بع�ض مراكز �إكثار احليوانات الربية �أنها رّ
تكث بوم احلظرية  Tyto albaلأغرا�ض الت�صدير .تتميز جتارة احليوانات
الربية يف لبنان بالقليل من ال�شفافية والكثري من الف�ساد ،لكن ما جذب اهتمام املجتمع الدويل كان االجتار اللبناين يف ال�سلحفاة
اليونانية (الإغريقية)  .Testudo graecaتتلقى �سايت�س العديد من التقارير املت�ضاربة مما يزيد من ال�شكوك يف االجتار بهذا النوع.
�أظهر تقريران رقمني خمتلفني لإجمايل ت�صدير هذا النوع للأعوام  .2002-1996زاد الرقم لب�ضع �سنني عن � 7000سلحفاة3،4 .
قامت جلنة �سايت�س للحيوان يف عام  2008بتفوي�ض  IUCNجلمع املعلومات عن بيولوجيا و�إدارة االجتار يف ال�سالحف اليونانية
يف لبنان .ينت�شر هذا النوع يف �شمال �أفريقيا وجنوب �أوربا وجنوب غرب �آ�سيا ،ويعي�ش يف �أكرث من  25دولة� 4.أفادت �سلطة
�إدارة �سايت�س بلبنان �أنه مل جتري �أي درا�سات لو�ضع التعداد وعليه ف�إن و�ضع النوع يف الربية غري معروف ،و�أنه وعلى الرغم
من وجود مرافق للإكثار يف الأ�سر يف لبنان� ،إال �أنه من غري الوا�ضح �إن كان لديها القدرات الالزمة لإنتاج الأرقام امل�صدّرة3.
ال�سلحفاة اليونانية مرغوبة كحيوان تدليل منزيل ،3لكن الطلب يف لبنان لي�س ذي �ش�أن� ،إال �أن الأعداد الكبرية امل�صدّرة منها
– �سواء الربية منها �أو تلك التي �أكرثت يف الأ�سر – �أقلقت املهتمني يف لبنان وقادت �إىل ح�صر للت�صدير يف عام � .2004أبلغت
�سلطة الإدارة يف لبنان �سكرتارية �سايت�س �أنه يف غياب �أي ح�ص�ص للت�صدير ،ف�إن الت�صدير ممنوع ،و�أن احلظر �سي�ستمر ولن
يرفع �إىل حني و�ضع �إجراءات منا�سبة .ا�ستنادا �إىل هذا التقرير ،قررت �سايت�س ت�صنيف االجتار بهذا النوع يف لبنان على �أنه»�أقل
�أهمية»3.
�إال �أن �إندي�-آكت علمت يف نوفمرب املا�ضي �أنه ،وعلى الرغم من احلظر ،ف�إن �شحنة من ال�سالحف اليونانية «يدّعى» �أنها �أكرثت
يف الأ�سر هي برهن الت�صدير ،وبد�أت يف التحقيق يف الأمر .قامت الرابطة بزيارة مركز الإكثار الذي كان ُي�شك يف قدراته الإنتاجية
ووجدته حتت امل�ستوى املطلوب ،ووجدت �سالحف ميتة يف كافة �أنحاء املزرعة التي بدت مهجورة .قامت �إندي –�آكت ،بعد توثيق
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املوقع – بتقدمي �شكوى لوزارة الزراعة وطالبت ب�إجابات عن
املمار�سات امل�شبوهة .وعندما مل تتلقى �أي �إجابات مع ا�ستمرار
�إجراءات الت�صدير قامت �إندي�-آكت بحملة وجنحت يف �إيقاف
ال�شحنة يف املطار قبل �إر�سالها للخارج .قام عامل م�ستقل من
اجلامعة الأمريكية يف بريوت بعد ذلك بفح�ص مركز الإكثار
املعني من جديد و�أكد �أن معظم ال�سالحف املوجودة هناك هي من
�أعمار ال تقل عن � 5سنوات� ،أي �أنها قد �أ�سرت يف الربية ومل يجري
�إكثارها يف املن�ش�أة .وجد� ،إ�ضافة لذلك� ،أن ح�ص�ص الت�صدير
مل حتدد على �أ�سا�س علمي �صحيح ،و�أنه مل يتم �إجراء �أي درا�سة
وطنية لتفا�صيل بيانات التعداد لل�سالحف اليونانية ،وهي �إحدى
التزامات �سلطة �سايت�س اللبنانية.
التو�صيات
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ت�شتبه �إندي�-آكت يف �أن لبنان ي�ستخدم كمحور «لغ�سيل» احليوانات
الربية ،حيث ت�ستورد بع�ض الأنواع ب�صورة غري قانونية ،ثم متهر
باخلتم القانوين قبل �إعادة ت�صديرها� .إن لبنان والعراق والبحرين
هي الدول الوحيدة التي مل تعتمد اتفاقية �سايت�س ،مما يجعل منها
منافذ تهرب دولية .وعليه ،ف�إن �إندي�-آكت تطالب ال�سلطات
اللبنانية باعتماد االتفاقية والقيام بالأبحاث على امل�ستوى الوطني
للتقييم العلمي لو�ضع كل من الأنواع التي يجري ت�صديرها ،و�أن
حتدد على �أ�سا�س ذلك ح�ص�ص الت�صدير امل�ستدامة .كما تطالب
مبراقبة مراكز �إكثار احليوانات الربية ب�شكل �صارم من قبل جلنة
م�ستقلة ت�ضم ذوي امل�صلحة من خمتلف القطاعات ،و�أن تكون ف�إن
�إجراءات �إ�صدار ال�شهادات يجب �أن تكون �أكرث �شفافية ومنفتحة
للجمهور .و�إىل حني �أن يتم كل ما تقدم ،يجب وقف كل عمليات
االجتار باحليوانات الربية.
املراجع
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تتوفر ن�سخة كاملة على هيئة ملف  PDFمن التقرير ت�ضم كافة
املراجع على موقعنا وميكن حتميلها.
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