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ُب جضّ اّلیي  ثیٌی جضیشٍ هشجبًی دس الیبًْط آسام ّ طجك پیؼ ۳۳کیشیجتی کؾْسی اعت کْچک، تؾکیل ؽذٍ اص 

کؾْسُبیی خْاُذ ثْد کَ ثب افضایؼ عطخ آة دسیبُب ثَ صیش آة خْاُذ سفت. ثب ایي ّجْد دّلت ایي کؾْس اخیشا تصویوی 

دسصذ دسآهذ هبلیبتی  ۱۲اص آثِبی ایي کؾْس، فؼبلیتی کَ  هبیل هشثغ  ۵۱۲۲۲۲هوٌْع کشدى هبُیگیشی دس  ػجیت گشفت؛

ثبػث ایي تصوین ثَ یبد هبًذًی ؽذ؟ سئیظ جوِْس آًت تٌگ هیگْد: کیشیجیتی پیغبهی  اهب چَ چیض کؾْس اص آى تبهیي هیؾذ.

 سا ثَ توبم جِبى هیفشعتذ " هب ثبیذ لشثبًی ؽْین تب آیٌذٍ سا ثشای فشصًذاى ّ ًغلِبی ثؼذی ثغبصین."

 

 

 سئیظ جوِْس آًت تٌگ. ػکظ اص لْسًک جکغْى.

 

کَ ثیؼ اص ًیوی اص ایي کؾْس   صهبًی لشثبًی خْاُذ ؽذ، ایي کؾْس ُبی ایي لشى سئیظ جوِْس تٌگ اداهَ هیذُذ کَ تب ًیوَ

لبثل عکًْت ًخْاُذ ثْد. افضایؼ عطخ آة دسیب ثبػث آلْدگی هٌبثغ آة ؽیشیي، اص ثیي ثشدى صهیٌِبی کؾبّسصی ّ 

هشدم ایي عشصهیٌِب سا هججْس ثَ فشاس خْاُذ کشد. هشدم ایي  گشفتگی سّعتبُب ّ عْادل ایي کؾْس خْاُذ ؽذ کَ آة

ثغیبس ًبچیض اعت.  ًفش ۵۲۲،۲۲۲ای ایي  همذاس تْلیذ گبصُبی گلخبًَ عشصهیي ُیچ ًمؾی دس ایي عشًْؽت ًذاؽتَ ّ

 هشدم اعت.  ایي کؾْس ثَ دًجبل خشیذ صهیي دس دیگش کؾْسُب ثشای جب ثَ جبیی اکٌْى



ّ هیٍْ خؾک ًبسگیل   ثبؽذ. ایي کؾْس هٌبثغ طجیؼی ثغیبس هذذّدی ثَ جض هبُی ْسُبی دًیب هیکیشیجیتی اص فمیشتشیي کؾ

هٌطمَ دفبظت ؽذٍ جضایش  دس  ّ عبلوتشیي هبُیِبی دًیب ُبی هشجبًی )کپشا( داسد. ُشچٌذ ایي کؾْس داسای ثکشتشیي صخشٍ

 ، دًیب اعت. دسیبیی ؽذٍهٌطمَ دفبظت  کیلْهتش هشثغ ثضسگتشیي ۰۲۲۰۱۲کَ ثب هغبدت  اعت، فٌیکظ

هیلیْى  ۳۲/۱الیبًْط آسام ثب هغبدت  تٌِب جضئی اص طشح ثضسگ ّ اّلیَ هٌطمَ دسیبیی هٌطمَ دفبظت ؽذٍ جضایش فٌیکظ

هبیل ثَ  ای ثضسگتش اص هجوْع هغبدت کؾْسُبی آهشیکب، کبًبدا ّ هکضیک، کَ سئیظ جوِْس تٌگ هٌطمَ هتش هشثغ اعت،

طشح خْد کَ ثبػث افضایؼ  یکؾْس هٌطمَ سا ثشای اجشا ۵۲عبلَ گزؽتَ سئیظ جوِْس تٌگ  ۰آى اعت. دس طْل  یاجشا

،  ثِجْد هذیشیت هبُیگیشی، دفبظت اص هٌبثغ دسیبیی هیؾْد سا گشد ُن آّسدٍ. ایي کبس اص طشیك  عالهت هٌبثغ دسیبیی

 اًغبى ثش دسیب اًجبم خْاُذ ؽذ.  تذمیمبت گغتشدٍ ّ کبُؼ اثشت هٌفی

ظ جوِْس تٌگ ثب ّجْد توبم هؾکالت ثبػث هذجْثیت اّ دس هیبى دّعتذاساى هذیط صیغت ؽذٍ اعت. دکتش صدوبت سئی

، اص اّ ثَ ػٌْاى تذی سّصّلت الیبًْط  الوللی تذمیمبت دسیبیی ّ هؼبّى اسؽذ هشکض ثیي  گشگ اعتْى، هذمك اسؽذ دسیبیی

ّ ؽؾویي سئیظ جوِْس آهشیکب دس اّایل لشى ثیغتن ثشای هیذاًذ کَ ثیغت   ًبم هیجشد، ّ کبسُبی اّ سا ُوبًٌذ کبسُبیی

 دفبظت اص خؾکیِب اًجبم داد.

 اّ هیگْیذ: " چیضی کَ هب هیجیٌین، طلْع دیگشی دس هذیشیت الیبًْعِبت".

 

جِبًیبى عبى فشاًغیغکْ، کبلیفشًیب، ثَ  دفبظت اص الیبًْعِب دس  دس کٌفشاًظ جِبًی پشصیذًت تٌگ ایي پیبم سا ُفتَ گزؽتَ

،  داد. ُوشاٍ ثب ًوبیٌذٍ آهشیکب؛ دّیذ سکفلش، الیبًْط ؽٌبط؛ عیلْیب اسل ّ صذُب تي اص داًؾوٌذاى ّ هذممبى اهْس دسیبیی

اّ گفت"  ُب ّ جلْگیشی اص تغییشات آة ّ ُْایی الذام کٌٌذ. سئیظ جوِْس تٌگ اص دًیب خْاعت تب ثشای دفبظت اص الیبًْط

توبم دًیب اًجبم دُین، اگش هبیل ثَ دفبظت اص هٌبثغ ثشای  فبظت اص الیبًْط آسام ّ دس ّالغ دسهب ثبیذ تالػ ثیؾتشی ثشای د

 اعتفبدٍ اهشّص ّ ًغل آیٌذٍ ُغتین.

ُب ثب ست  دس کٌفشاًظ، سئیظ جوِْس تٌگ ثَ ثذث پیشاهْى تغییشات آة ّ ُْایی ّ دفبظت اص الیبًْط  ثؼذ اص عخٌشاًی

 پشداخت. mongabay.comثبتلش اص 



 

 ;ای اص ایي هصبدجَ سا هیخْاًیذ دس صیش خالصَ

 

 تٌگ، سئیظ جوِْس کیشیجتی آًت ای ثب جٌبة آلبی هصبدجَ

mongabay.com:   ادغبط هشدم دس کیشیجتی دس هْسد ایٌکَ عشًْؽت آًِب دس دعت اًغبًِبی دیگش دس کؾْسُبیی ثب

 فبصلَ ثغیبس صیبد اص آًِبعت چیغت؟

اص ًتیجَ ایي فؼبلیتِب ثب اطالع   سئیظ جوِْس تٌگ: ادغبط ثیؼذالتی، اهب ُوشاٍ ثب ایي هْضْع کَ تب عبلِبی اخیش کغی

ثبؽذ. ایي طْسی ًبتْاًی دس جلْگیشی اص  ثَ ایي فؼبلیتِب طْسی ثیوغْلیتی هی تْجًَجْد. ُش چٌذ ثب اطالع اص ًتیجَ، ػذم 

 ثبؽذ. ػول خالف هی

 

 

 یش فٌیکظ. ساًذی ستجي، آکْاسیْم ًیْ اًگلٌذ.اجضیشٍ هک کیي دس هٌطمَ دفبظت ؽذٍ جض  ثکفیي ثشکْدا ًضدیک دعتَ ػکظ:



گًَْ اص پشًذ گبى دس  ۰۰ ّ   پغتبًذاس دسیبیی ۵۲ُب،  گًَْ هٌذصش ثَ فشد اص هبُی ۱۲۲گًَْ اص هشجبًِب،  ۰۲۲ثیؾتش اص 

س خطش ًیغتین. ثلکَ دیگش جضیشُب، عشصهیٌِبی پغت ّ هٌبطك هب تٌِب هلت د هٌطمَ دفبظت ؽذٍ فٌیکظ ّجْد داسًذ.

عبدلی ثَ عشًْؽت هب دچبس خْاٌُذ ؽذ. هب ُوَ ثَ ًْػی لشثبًی ُغتین، دتی آهشیکب ثب طْفبى کبتشیٌب ّ آتؼ دس 

 کبلیفشًیب.

 

mongabay.comُغت؟ ّ ُْایی تغییشات آة ثَ کوک اص خبسج ثشای همبثلَ ثب  کٌیذ ادتیبجی : آیب ادغبط هی 

اعت ّ ثشای هذتِب هشدم ایي ثالیب سا ثَ ًْػی لِش خذا   هغیذی  سئیظ جوِْس تٌگ: کیشیجیتی یک کؾْس ثغیبس هزُجی

کن هشدم هتْجَ هیؾًْذ کَ عطخ آة دسیبُب ثبال هیبیذ ّ ُش سّص ّضغ ثذتش هیؾْد. هشدم ثشای فشاس  هیذاًغتٌذ. اهب دبال کن 

اکٌْى ایي ادغبط ّجْد دسد کَ هشدهی کَ ثیؾتشیي کوک سا هیکٌٌذ ثبیذ  داسًذ. دتیبججب ثَ جب هیؾًْذ ّ ثَ کوک ا اص آى 

 دس دل هؾکالت عِین ثبؽٌذ.

 

mongabay.com:  ُوَ ثشعبًیذ؟  آیب پیبهی ُغت کَ ثخْاُیذ ثَ گْػ 

ّ اداهَ.  ۵+۵+۵  سئیظ جوِْس تٌگ: هب ثبیذ ایي ًظشیَ کَ یک دعت صذا ًذاسد سا فشاهْػ کٌین، صیشا یک هیلیْى یؼٌی

اعت. ُش چیضی کَ دس کبلیفشًیب ثَ آة اًذاختَ ؽْد، عش اص عْادل هب   الیبًْط آسام یکی ُش ًفش ّ ُش الذاهی هِن اعت.

 دس هیبّسد.

 

mongabay.comاگش لشاس ثبؽذ چیضی ثخْاُیذ، آى چیغت؟ : 

 

 گْگل.ػکظ: ثْتشیتشی، کوشثٌذ هشجبًی دس جضیشٍ کیشیجیتی دس الیبًْط آسام. ػکظ اص 

 

داسین. عشًْؽت، فشٌُگ ّ توبم خبطشات هب دس خطش اعت. هي فکش  فذاکبسیهشدم دًیب تمبضبی  اص سئیظ جوِْس تٌگ: هب

تغییشات آة ّ ُْایی دس دًیب یک  ثخْاُذ ثبػث غشق ؽذى هلتی ؽْد، اتفبلی کَ دس دبل سر دادى اعت.  ًویکٌن کغی



ّ اصدیبد   کؾی تشّسیغن، ًغل   ثَ سادتی  هؼضل اخاللی اعت ّ ادتوبال ثضسگتشیي ثؼذ اص صهبى ثشدٍ داسی. جبهؼَ جِبًی

 ثیٌین. ًوی  ثَ تغییشات آة ّ ُْایی  تْجِی  هب ُیچ ّاکٌؾی دس لجبل ثی  کٌذ ّلی سا هذکْم هی  عالح اتوی

ْجِی عبیش هلل خْاُین ثْد. ت س خط همذم ایي هؾکل، هب جضّ اّلیي کؾْسُب صذهَ دیذٍ اص ثیثَ ػٌْاى کؾْسی د  

 هیؾْد پشُیض کٌٌذ. فؼبلیتِبیی کَ ثبػث افضایؼ گبصُبی گلخبًَ ایی خْاُین تب اص ایي هب اص هشدم هیثٌبثش

 

  دس خبًَ خْد دس یک پشیتظ هجوْػَ دسخت کشیغوظ کَ ثَ ظشافت دس دبل تغزیَ ثَ سّػ فیلتش  سًگی ػکظ: کشهِبی

 .هشجبًی دس جضیشٍ اًذسثْسی ُغتٌذ. جین اعتشیٌگش

 

  کٍْ صیش دسیبیی ۵۰دذّد  ثٌذ هشجبًی، دّ عیغتن صخشٍ ای دس صیش آة ّشدس هٌطمَ دفبظت ؽذٍ جضایش فٌیکظ ُؾت کو

ثبؽذ کَ اًغبى  هؼذّد هٌبطمی دس دًیب هی اص  )کٍْ صیش آة( ّجْد داسد کَ طجك ًظش کبسؽٌبعبى ایي عیغتن داسایی یکی

 هبًذٍ اعت.  ٌُْص ُیچ تٔبثیشی ثش آى ًذاؽتَ ّ ُوبًٌذ ُضاساى عبل لجل ثبلی

جضایش فٌیکظ سا ایجبد کشدین کَ ثبػث ثغتَ ؽذى ثیؾتش تب ایٌجب کیشیجیتی خْد سا لشثبًی کشدٍ اعت. هب هٌطمَ دفبظت ؽذٍ 

ثیؾتشٍ  ٍهٌبطك هبُیگیشی هب ؽذ. هب ثبیذ ثب هؾکالت عیبعی دس کؾْس خْد ثش عش اتخبر ایي تصوین فبیك آیین، اهب ایي ًظش

 هشدم ایي عشصهیي اعت.

کبسی کَ هب    هشدم دس ایي هٌطمَ اعت.  ُبی دیبتی صًذگی اص ساٍ  یکی دسصذ اص دسآهذ هبلیبتی کؾْس ّ ۰۱هبُیگیشی هٌجغ 

دفبظت اص هبُیبى هٌطمَ ًتبیج هفیذی ثشای توبم الیبًْط   ى الیبًْط اعت. ّ هبُیب  هیذُین ثشای دفظ تٌْع صیغتی اًجبم

 داسد. ُیچ هٌطمَ هبُیگیشی ثبػث افضایؼ تؼذاد هبُیبى دس هٌطمَ دیگش ًخْاُذ ؽذ.

تؾْیك ثَ اتخبر تصوین هؾبثَ کشدین. ایي  کؾْس هختلف سا دس عطخ الیبًْط آسام ۵۲ثشای دفبظت اص هٌبثغ الیبًْط، هب  

ایي هٌطمَ ثغیبس هٌطمی اعت.  ایجبد ایذٍ ثبؽذ. هٌطمَ ثضسگتش اص هجوْع عشصهیٌِبی آهشیکب، هکضیک ّ کبًبدا هی

 کؾْسُبی هٌطمَ ثبیذ هذتِب لجل ثشای همبثلَ ثب هؾکالت ُوکبسی هیکشدًذ.

 



mongabay.comآیب ایي هٌطمَ دفبظت ؽذٍ ثبػث جزة تْسیغت خْاُذ ؽذ؟ : 

ُبی هٌظن دس هٌطمَ اعت، اهب ثشای دل آى تالػ  سئیظ جوِْس تٌگ: ثضسگتشیي هؾکل هب ثشای جزة تْسیغت، ًجْد پشّاص

 عبػت ثب ُبّایی فبصلَ داسین.  ۰کٌین. هب تٌِب  هی

 

 

 کٌتْى. جین اعتشیٌگش جضیشٍدس دبل ؽٌب ثَ آساهی دس کٌبس   ػکظ: یک عفش هبُی

 

ّْی کَ هشدم کیشیجیتی ثب آى  ایجبد ایي هٌطمَ ثبػث جلت تْجَ ثغیبسی ؽذٍ اعت، هخصْصًب دسثبسٍ هؾکالت تغییشات ج

 .ًوی ؽٌبعیذ تبثیش داؽتَ ثبؽیذتْاى ثش کؾْسی کَ دتی   سّثشّ ُغتٌذ، کَ اص آى جِت اُویت داسد کَ چگًَْ هی

ُبی  تشیي صخشٍ جزة تْسیغت دس هٌطمَ ّجْد داسد. هب ثِتشیي هبُیگیشی ثب دعت ًخْسدٍجزاثیتِبی ثغیبسی ثشای 

هشجبًی سا داسین. ایي هٌطمَ ثکش هیتْاًذ یک آصهبیؾگبٍ طجیؼی ثشای تذمیمبت تغییشات آة ّ ُْایی ثبؽذ. هٌطمَ ثغیبس 

 . هٌبعت ثشای دیذى اثشت هذیطی

 

mongabay.comی کیشیجیتی دیذٍ هیؾْد؟بجبًِ: آیب هؾکلَ عفیذؽذٍ گی دس هش 

تغییشات آة ّ ُْایی  اثشت ایي اص  کَ هطوئي ًیغتن هؾکل دس هٌطمَ دیذٍ ؽذٍ اعت، اهب هي  سئیظ جوِْس تٌگ: ثلَ ایي

 اص هشجٌِب دس دبل ثِجْد ُغتٌذ ّ ایي ثبػث اهیذّاسی اعت.  ُشچٌذ ثشخی ثبؽذ.

 

mongabay.com دس آثِبی خْد هْاجَ ُغتیذ؟: آیب ثب هؾکلَ هبُیگیشی غیش لبًًْی 



 

 ػکظ: کْعَ صخشٍ ایی. ساًذی ستجي، آکْاسیْم ًیْ اًگلٌذ.

 

داسین، ثٌب ثش ایي   هیلیْى کیلْهتش هشثغ ّ تٌِب یک لبیك گؾت دسیبیی ۳.۱تجبسی ثضسگ،  سئیظ جوِْس تٌگ: هب هٌطمَ

ثغیبس هؾکل اعت. اهب هب یک لشاسداد ثب آهشیکب ثشای ًظبست دس هٌطمَ داسین. هب ُوچٌیي اص دیگش کؾْسُب کوک  ًظبست

 .سدّجْد دا ُبی کؾْسُبی ُوغبیَ ثشًبهَ ایی ثشای افضایؼ ًظبست ثش هٌطمَ تْعط پشّاص هیگیشین.

 

mongabay.com :چَ چیض ثَ ؽوب اهیذ هیذُذ؟ 

اصالح  اص ًتیجَ ػول خْد ّ اثش آى ثش عبیشیي هطلغ ؽًْذ دتوب آى سا هشدم  سئیظ جوِْس تٌگ: هي ثبّس داسم کَ ّلتی

 خْاٌُذ کشد. 

داًن  هیکٌین. هي  ُبی لطجی صذجت ًوی عت. هب اص خشطَ ثذاًین صذجت اص عشًْؽت اًغبًِبایي ثغیبس هِن اعت ک

ُبی لطجی ثغیبس ثب اسصػ ُغتٌذ ّ ُیچْلت دّعت ًذاسم کَ اص ثیي ثشًّذ. اهب ُوبًگًَْ اص ثیي سفتي هشدم خْدم سا  خشط

 ُن ًویتْاًن ثجیٌن.

 


