رسالة مفتوحة إىل كندا بوصفها رئيسة اللجنة الدائمة التفاقية االجتار
الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت املهددة ابالنقراض  -سايتس
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إىل السيدة كارولينا كسرييس
سيديت الرئيسة،
أستسمحكم يف إبداء رأينا وتقدمي مالحظاتنا حول أتجيل املؤمتر الثامن عشر للدول األطراف يف اتفاقية االجتار الدويل أبنواع
احليواانت والنبااتت املهددة ابالنقراض (سايتس) "كوب "18بكوملبو ،سريالنكا ،ويف موافاتكم ببعض االقرتاحات.
كانت مثة أسباب مشروعة لالعتقاد أن مؤمتر الدول األطراف "كوب "18سائر حنو عاصفة هوجاء وحنو الفشل حىت قبل اجملزرة
اهلمجية اليت أودت حبياة مئات املواطنني السريالنكيني ،املسيحيني واملسلمني– إضافة إىل بعض السياح الغربيني -يوم عيد
الفصح .لذلك ،ومادامت األمانة العامة لسايتس قادرة على أتجيل "كوب "18املزمع تنظيمه يف كوملبو ،جيدر بنا طرح بعض
األسئلة املعقدة ،وقبل ذلك ،ال بد لنا أن نتساءل عن االعتبارات اليت دفعت إىل اعتبار سريالنكا البلد املناسب الحتضان ملتقى
عاملي هبذا احلجم.
مل يتم التفكري يف واقع األمر ال يف اجلوانب العملية وال يف قدرات البلد املضيف املقرتح .بل شجعت جمموعة من املنظمات غري
احلكومية وهيئات اجملتمع املدين احتضان سريالنكا ل "كوب "18بدافع األاننية احملضة .وكانت هذه اجملموعة عازمة على إجياد
بلد مضيف يشاطرها فلسفتها احلمائية /التحرميية فيما يتعلق ابستعمال األحياء الربية .وهلذا الغرض ،قامت اجملموعة املذكورة
إبطالق محلتها علنا خالل االجتماع السادس والستني للجنة الدائمة املنعقد جبنيف يف يناير/كانون الثاين .2016
هذا وال تصلح مدينة كوملبو متاما الحتضان "كوب ،"18عالوة أن املروجني هلذه املدينة كانوا على جهل اتم ابحلساسيات الدينية
هناك وابلظروف على أرض الواقع يف سريالنكا.
أوال -سيديت الرئيسة ،كيف أمكن لسايتس أن تعترب أنه من الالئق برجمة "كوب "18ابتداء من  23مايو/أاير وإىل غاية 03
يونيو/حزيران  ،2019أي خالل األسابيع األخرية من شهر رمضان الذي ميتد من  05مايو/أاير إىل  04يونيو/حزيران
2019؟ ومن املعلوم أن سريالنكا دولة تعاين من النزاعات العقدية .وقد اعترب العديد من املسلمني عرب العامل أن توقيت تنظيم
القمة ازدراء لدينهم .وراسلت ابلفعل جمموعة من الدول املسلمة يف أكتوبر/تشرين األول  2018األمانة العامة لسايتس – عرب
أمانة منظمة حكومية إقليمية ،كومهفات /أتالفكو –،COMHAFAT/ATLAFCOمطالبة بتأجيل "كوب "18إىل
ما بعد  05يونيو/حزيران ،وهو الطلب الذي قوبل مع كامل األسف ابلتجاهل من طرف سايتس.

كما راسلكم األعضاء العشرون املنضوون حتت لواء كومفاهات /أتالفكو أنفسهم ،ممثلني مجاعيا مبندوبيهم لدى سايتس ومندويب
قطاع الصيد ،بتاريخ  25أبريل/نيسان ،مطالبني ال ابلتأجيل فحسب وإمنا بتغيري البلد املضيف أيضا.
اثنيا ،ينبغي ،سيديت الرئيسة ،أن نتساءل كيف يعقل التفكري يف عقد مؤمتر األطراف خالل فصل األمطار املومسية يف كوملبو .حيث
ال خيف على أحد أن اجلنوب الشرقي من البالد معرض ما بني شهري أبريل/نيسان وسبتمرب/أيلول لفصل األمطار املومسية –
املعروف حمليا ابسم بياال ،مما يتسبب يف فيضاانت ويف اجنراف الرتبة وتعطيل حركة السري ،انهيك عن انقطاع التيار الكهرابئي يف
أعقاب ذلك ،مما ينضاف إىل خطر الزالزل الذي يهدد املنطقة بشكل دائم.
اثلثا– لطاملا مت اعتبار سريالنكا – وكلومبو على اخلصوص -منطقة خطرية للزائرين ،كما أقرت هذا األمر العديد من النشرات
التحذيرية الصادرة عن سلطات وطنية مسؤولة عن سالمة مواطنيها -من ضمنها كندا .ومن املعلوم على نطاق واسع أن سريالنكا
غري مستقرة سياسيا وأن اجلرمية والتهديدات على السالمة الشخصية واسعة االنتشار ،لكن مع األسف ،مل أتخذ سايتس بعني
االعتبار كل هذه األمور عندما أكدت على أن كوملبو سوف تستضيف "كوب."18
رابعا–جند أنفسنا مضطرين إىل طرح أسئلة شائكة حول حرية الصحافة والتعبري واحلق يف املعلومة.
ميكننا مجيعا أن نتفهم إقدام سريالنكا على احلد من احلرية كإجراء مؤقت بغية احلد من انتشار األخبار الزائفة يف أعقاب األعمال
اهلمجية اليت تعرضت هلا البالد ويف إطار جهود احلفاظ على النظام العام .ولكن مثل هذه التدابري الوطنية ،واليت ال نشك يف كوهنا
معقولة ،ال ميكن أن تفرض على دول أو ثقافات أو فلسفات أخرى ،خاصة يف إطار مؤمتر حكومي دويل.
لقد وقفنا شخصيا – وحىت قبل وقوع اهلجمات -على رفض ثالث شركات خمتلفة خمتصة يف العالقات العامة يف كلومبو التعامل
مع منظمتنا ألسباب سياسية .وادعت الشركات املذكورة أن مقاربتنا حلماية األحياء الربية واستعماهلا بشكل مستدام مثرية للجدل
بشكل ال يبيح التعامل معنا .واألدهى من ذلك أننا علمنا أهنم أخربوا بعضهم البعض بذلك قبل اتصالنا هبم لكي يتأكدوا من
عدم موافقة أي وكالة للعالقات العامة على طلبنا .لقد نشروا بعبارات أخرى ودون إذن مسبق منا معلومات سرية من أجل
اإلطالع على أمسائنا ورغباتنا وذلك قبل أن نتصل هبم.
لقد كانت جتربتنا مريرة يف هذا الصدد ،لذلك أستسمحكم يف عرض مقتطفات من جوابني توصلنا هبما عرب الربيد اإللكرتوين.
"شكرا جزيال على اتصالكم بنا .إن سريالنكا بلد متعدد الثقافات ،وفيما يتعلق بعاداتنا اليت تضر ابلطبيعة (احليواانت والنبااتت
على حد سواء) فإهنا تعد أمرا معيبا وهناك نوع من احلساسية جتاه هذا املوضوع يف اإلعالم".
وفيما يلي جواب آخر توصلنا به –من شركة غري ذات صلة:
"أخذا بعني االعتبار املناخ السياسي احلساس الذي يسود سريالنكا يف الوقت الراهن ،السيما فيما خيص جهود محاية البيئة،
تفضل منظماتنا أن تظل مبنأى عن أي جدل".
وانطالقا من هذه التجربة ومن مثيالهتا على اهلاتف مع وكاالت أخرى للعالقات العامة ،فقد استوعبنا أنه ال تسمح السلطات يف
سريالنكا إال بوجهة نظر واحدة .ولذلك حنن نطرح التساؤل عن مصري ممثلي اجملتمعات القروية والصيادين الذين يعتزمون املشاركة
يف كوب  18للدفاع عن وسائل عيشهم وعن أمنهم الغذائي ،والسيما اهليئات املناصرة لالستعمال املستدام لألحياء الربية واليت

حتتاج إىل خدمات وكاالت العالقات العامة واإلعالم احمللية .هل سيسمح هلم ابلتواصل علنا مع اجملتمعات احمللية ومن دون أي
تدخل أو تعتيم إعالمي؟
قمنا خالل بعثة لتقصي احلقائق يف سريالنكا ببحث حول قانون احلق يف املعلومة ،ولذلك استقينا الرأي القانوين حملام خمضرم
بكلومبو .وقد أخربان حرفيا "أن طلب املعلومة من احلكومة حول موضوع حساس أمر ال يتماشى مع قانون احلق يف احلصول على
املعلومة" .من الواضح إذن أن موضوع "احلماية البيئية "يف سريالنكا تعرتيه حساسية سياسية يصعب معها حىت على وكاالت
العالقات العامة أو احملامني اخلوض فيه -أو متثيل -أي شيء أو أي شخص ال يتوافق رأيه مع الرأي الرمسي.
خامسا -إن قصر املؤمترات الدويل ابندرانيك ميمورايل –وامسحوا لنا أن نتحلى ابلصراحة يف هذا الشأن -بعيد كل البعد عن
احلداثة .فهو عبارة عن قصر مؤمترات قدمي يرجع اترخيه إىل بداية السبعينيات ،ويعاين من مشاكل كثرية سواء تعلق األمر بصيانة
الالئقة للمبىن أو احلفاظ على نظافة دورات املياه .إن قصر املؤمترات املذكور غري مالئم بتاات وصغري جدا على تنظيم حدث دويل
من حجم "كوب ."18وبطبيعة احلال فإن اللجنة املنظمة ل "كوب "18التابعة لسايتس كانت على علم بذلك ،واقرتحت بدورها
إنشاء جممع من اخليام –وسط مدينة مزدمحة -يتم وصلها أبلواح خشبية لتفادي طفح املياه بشكل كبري .وهنا وجب السؤال :هل
ستتواجد دورات املياه املتنقلة داخل أم خارج اخليام ،أم سيكون علينا املرور عرب أمن البناية الرئيسية من أجل الذهاب إىل احلمام؟
حضرة الرئيسة ،بصرف النظر عن االنشغاالت األمنية املتزايدة ،إن جلوس ممثلي الدول األطراف يف خيام واجتماعهم يف قصر
متهالك للمؤمترات خالل موسم األمطار فكرة غري نرية منذ البداية ،السيما أن الفعاليات ستدور يف طقس رطب وحار وبدرجة
حرارة تصل إىل  30درجة حرارية.
سادسا :تعاين كلومبو من ازدحام مهول ،وهو ما وقفنا عليه أبم عيننا خالل زايرة املدينة .وتقع الفنادق املناسبة املوصى هبا على
بعد  4إىل  5كيلومرتات عن قصر املؤمترات بندرانيك .وتصبح السياقة ،ولو هلذه املسافة القصرية ،جحيما حقيقيا خاصة حينما
يصادف املرء اختناقا مروراي يف الصباح ويف آخر املساء .وخالل زايرتنا التفقدية استغرقت الرحلة ساعة وعشرين دقيقة ابلسيارة ،مع
سائق متمرس بكولومبو ،وذلك لقطع مسافة  4,6كيلومرت الفاصلة بني فندق أوزو وقصر املؤمترات .وحلسن احلظ ،كان موعدان
مربجما على الساعة العاشرة .كما أننا مل نكن مطالبني بقطع هذه املسافة خالل فرتة هبوب الرايح املومسية حيث يتباطأ كل شيء
بشكل ملحوظ .هذا واقرتحت غالبية الفنادق اليت زرانها أن ينطلق املشاركون املقيمون يف الفنادق اليت وقع عليها االختيار خالل
فرتة الرايح املومسية على الساعة السابعة صباحا من أجل حضور لقاء ينطلق على الساعة التاسعة بقصر املؤمترات.
وامسحوا يل اآلن أن أشري إىل بعض الثغرات املسجلة يف حق جلنة تنظيم مؤمتر الدول األطراف  18بكلومبو.
• رغم اجملهودات الصادقة اليت يبذهلا بعض املسؤولني احلكوميني ،يبدو جليا أن البلد غري قادر على تنظيم تظاهرة من
حجم مؤمتر الدول األطراف يف سايتس حىت مع الدعم الذي تقدمه منظمات اجملتمع املدين (أو بسببه).
• إن البنية السياسية لسريالنكا متدهورة جراء اجتيازها مدة  26سنة من القالقل االجتماعية واحلروب .كما تتجسد
هشاشتها املزمنة يوميا يف الصراعات السياسية (مبا يف ذلك املواجهات اجلسدية) اليت تقع خالل النقاشات الربملانية أو
يف الشارع .والبد ابلفعل أن تفرض سريالنكا إجراءات مشددة قصد السيطرة على األوضاع.
• ومازالت االنعكاسات السياسية للهجمات اإلرهابية الفظيعة اليت أودت حبياة مئات األشخاص األبرايء خالل عيد

الفصح لسنة  2019مستمرة .وتقر السلطات السريالنكية بتعاظم التهديدات اإلرهابية ووجود العديد من اإلرهابيني
خارج السيطرة.

• قبل شهر واحد تقريبا من افتتاح التظاهرة ،مل يستطع البلد املنظم بعد تقدمي معلومات حول التنقل بني الفنادق ومكان
عقد املؤمتر .وقد طلبنا خالل مناسبات عدة احلصول على معلومات حول توفر التنقل (أو عدمه) بني املطار والفنادق
(اإلايب) ومن الفنادق إىل قاعة الندوات خالل أايم انعقاد املؤمتر .غري أن حماوالتنا ابءت ابلفشل .كما أن حركة السري
والتنقل بكلومبو ليست مسألة اتفهة.
• ويف الظروف الراهنة وعقب اهلجمات األخرية ،ومع احتمال وضع متاريس إضافية على الطرقات وحواجز أمنية ونقط
تفتيش ،يبدو من الواضح أن األوضاع يف كلومبو ستؤثر بشكل كبري على قدرة احرتام أجندة القمة وفقا لآلجال احملددة.

• كما مل يتم إجياد حل ملسائل لوجيستية أخرى شهرا واحدا فقط قبل انطالق املؤمتر.
لذا ،نستسمحكم يف طرح األسئلة االستنكارية التالية:

• هل ستكون سريالنكا بلدا آمنا وأكثر فعالية بعد شهر من اآلن ،أخذا يف احلسبان األحداث األخرية؟ اجلواب هو ال.
• هل ستكون حكومة سريالنكا يف وضعية أفضل لضمان أمان ومحاية ورفاهية املشاركني؟ كال.

• هل ستتمكن حكومة سريالنكا من توفري البنيات اللوجيستية (التجهيزات اخلاصة ابللقاءات املزودة ابلتكنولوجيا احلديثة
واملرافق الصحية النظيفة) اليت يتطلبها سايتس؟ اعتمادا على معرفتنا :كال.
• هل حكومة سريالنكا قادرة على توفري بيئة آمنة مواتية ومفتوحة أمام كافة وجهات النظر ،حيث حيظى املشاركون
ابلرتحيب من طرف احملتضن؟ ال.
نلتمس منكم حضرة الرئيسة ،وبناء على األسباب املذكورة أعاله ،أتييد موقفنا الداعي إىل سحب تنظيم مؤمتر الدول األطراف
الثامن عشر من سريالنكا .إن املخاطر اليت ينطوي عليها هذا األمر كبرية بسبب غياب السالمة واملهنية والفعالية والتجهيزات
املالئمة.
نعلم أن إلغاء التظاهرة يف الوقت الراهن سيكون مبثابة صفعة حلكومة سريالنكا .ونقرتح إذن أن تقوم سريالنكا ابلتخفيف من
الصدمة عرب حتميل وزر اخلسائر املالية للمنظمات غري احلكومية اليت أقنعتها وأقنعت سايتس بتنظيم املؤمتر يف كوملبو.

املسار الواجب من أجل املضي قدما حنو األمام
تواجه سايتس وضعا ما كان جيب أن حيدث بتاات .حنن نؤمن أبن اللجنة الدائمة ،وبناءا على الصالحيات املخولة هلا مبوجب قرار
املؤمتر ( 11.1كوب )17ينبغي عليها التدخل ملنع تكرار أخطاء وقعت يف املاضي.
امسحوا لنا السيدة الرئيسة بتقدمي املقرتحات اآلتية من أجل املضي قدما حنو األمام:
.1ينبغي أن تقوم األمانة العامة بتوفري احللول املمكنة النعقاد الكوب  18خالل الستة أشهر املمتدة ما بني أكتوبر/تشرين األول
 2019و مارس/آذار  2020مع استثناء سريالنكا بطبيعة احلال .ويتعني على األمانة العامة وضع إجراءات هبدف تيسري
التغيريات اليت تقع يف الوفود و/أو التسجيالت ،وكذا عناصر أخرى متعلقة بتأجيل انعقاد الكوب  18اليت هتم كافة املشاركني.
.2ينبغي عقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة على مدى يومني خالل هناية شهر يونيو/حزيران للنظر يف:
 توقيت ومكان انعقاد الكوب 18؛ -االنعكاسات املالية للتأجيل؛

 الزايدة يف امليزانية احلالية لسايتس عند االقتضاء؛ وكافة القضااي ذات الصلة واألمهية ابلنسبة لألطراف واملالحظني.سيديت الرئيسة ،أعلم أن القرارات املتصلة هبذه الوضعية احلرجة اختذت قبل تعيينكم .غري أنين أمتىن أن تساعدكم هذه الرسالة على
تصحيح األوضاع املختلة.
يف انتظار التوصل بردكم ،تقبلوا منا حضرة الرئيسة أصدق عبارات التقدير واالحرتام.
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