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  زیست محیط از حفاظت به مربوط مقررات منشأ
 

 چلونگریان حسن

 صیست هحیظ آهَصش اسضذ کاسضٌاسی

 

 چکیده

تشای همشسات لاًًَی جذیذ دس صهیٌِ حفاظت اص هحیظ صیست ٍجَد داضتِ  ای ساتمِ تیعی تیست تا سی سال گزضتِ تماضای  

ٍ اصَل خَد حفاظت اص  ّا ایذُغی ٍ ّن تِ تجذیذ ًظش دس است، کِ هٌجش تِ افضایص عظیوی ّن دس تذًِ همشسات صیست هحی

هحیظ صیست ضذُ است. همشسات لاًَى حفاظت اص هحیظ صیست تا هماٍهت تسیاس صیادی اص عشف هشدم تصَیة، تصَیة ٍ 

دم تعشیف ضَد کِ ّذف آى تطَیك هش ّا اسصشیک سیستن  عٌَاى تِ تَاًذ هی، لاًَى هحیظ صیست عشف اصیک. ضَد هیسعایت 

 ضَد هیتفسیش  ای گًَِ تِکاستشاى آى، تٌاتشایي همشسات هشتَط تِ حفاظت اص هحیظ صیست  تٌْا ًِهذیشاى عثیعت است ٍ  عٌَاى تِ

عثیعی. اص عشف دیگش، تِ لغف  ّای سیستنهختلف است. تشای جلَگیشی اص اختالل دس  ّای فعالیتکِ اتضاس اصلی هحذٍدیت 

هعوَالً  ّا دستِ)ایي  دّذ هیآیٌذُ سا دس هشکض همشسات صیست هحیغی لشاس  ّای ًسلایي لاًَى، هحیظ صیست عثیعت ٍ 

ایي هفَْم اساساً سٍاتظ تیي عثیعت  ضخصیت حمَلی ًذاسًذ( ٍ ًِ اًساًی )تٌْا دسیافت کٌٌذُ ٍ ریٌفع سیستن حمَلی سٌتی(.

کویل هی کٌذ. تِ ایي تشتیة، همشسات صیست ٍ اتتکاس عول تشای استفادُ اص همشسات حمَلی سا ت دّذ هیٍ اًساى سا تغییش 

هحیغی ٍضعیت هتضادی سا ایجاد هی کٌذ ٍ تا تَجِ تِ حمَلی هاًٌذ حمَق هالکیت، حك صًذگی ضخصی ٍ تْضیستی فشد تٌص 

ایجاد هی کٌذ. ّذف اص ایي تحمیك آضکاس ساختي هٌاتع ٍ هْوتشیي اصَل همشسات حمَلی تیي الوللی ٍ هٌغمِ ای دس صهیٌِ 

ت اص هحیظ صیست ٍ تحلیل هاّیت لاًَى هحیظ صیست دس چاسچَب هٌافع عوَهی است. لاًَى حوایت اص هحیظ صیست حفاظ

 دس چاسچَب حمَق تطش هاًٌذ حمَق هالکیت ٍ حك صًذگی ضخصی هَسد تشسسی لشاس هی گیشد. 

 

 حمَق تطش، حمَق هالکیت.لاًَى حوایت اص هحیظ صیست، همشسات لاًًَی تیي الوللی ٍ هٌغمِ ای، هاي كلیدي:  واژه
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