دستًرالؼمل وحًٌ اقذام
کىًاوسیًن سایتیس( Convention On International Trade in Endangered Species of Wild
 )Fauna and Floraدر ساسمان حفاظت محیط سیست:
تذيیه :تابستان 8931
تاریخچٍ کىًاوسیًن
ايي هؼبّذُ ثب يك هقذهِ ٍ  52هبدُ ٍ سِ ضويوِ دس سبل  3791دس ٍاشٌگتي ثب اّذاف صيش ثِ اهضب سسيذ ٍ ثب ػالهت
اختظبسي  CITESشٌبختِ هي شَد .کشَس جوَْسي اسالهي ايشاى دس سبل  3122سسوبً ثِ ػضَيت ايي کٌَاًسيَى دسآهذ:
•
•
•

اعويٌبى اص ايٌكِ تجبست ثييالوللي گًَِّب هٌجش ثِ تْذيذ ثقبء آىّب ًويشَد
قبًًَوٌذ کشدى تجبست ثييالوللي گًَِّب ثِ هٌظَس تقَيت حفبظت اص آًْب،
ثْشُگيشي اص ّوكبسيّبي ثييالوللي دٍلتّب دس حوبيت اص گًَِّب.

کٌَاًسيَى  CITESداساي سِ ضويوِ اص گًَِ ّبي گيبّي ٍ جبًَسي هيثبشذ کِ هشوَل هقشسات ايي کٌَاًسيَى هي
گشدًذ:
.3

ضمیمٍ  :Iشبهل گًَِّبيي کِ دس هؼشع ًبثَدي ثَدُ ٍ هيتَاى دس حبل ٍ يب آيٌذُ ثب تجبست دس آىّب اثش گزاسد.
تجبست ايي گًَِّب تٌْب دس هَاسد استثٌبيي هجبص است.

 .5ضمیمٍ  : IIالف) گًَِّبيي کِ فؼال دس هؼشع اًقشاع ًيستٌذ ٍلي هوكي است دچبس تْذيذ ثشًَذ ،تجبست ايي
گًَِّب تحت هقشسات خبص ٍ شذيذي اًجبم هيشَد.
ة) گًَِّبي ديگشي کِ ثبيذ تبثغ هقشسات خبص ثبشٌذ تب گًَِّبي ثٌذ (الف) ثِ ًحَ هَثشي کٌتشل
شًَذ.
 .1ضمیمٍ  : IIIشبهل توبم گًَِّبيي کِ ّش يك اص کشَسّبي ػضَ کٌَاًسيَى ،دس هحذٍدُ طالحيت قبًًَي خَد ،ثشاي
جلَگيشي يب هحذٍدکشدى ثْشُثشداسي آىّب ،تقبضبي شوَل هقشسات کٌَاًسيَى ثش آىّب سا هيدٌّذ.
 .4کشَسّب ًجبيذ جض ثِ هَجت هقشسات کٌَاًسيَى ،اجبصُ تجبست اًَاع گًَِّبي هزکَس دس ضوبئن يك ،دٍ ٍ سِ سا
ثذٌّذ.
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وحًٌ پاسخگًیی بٍ استؼالمات در ساسمان حفاظت محیط سیست
ً -3بهِ دسخَاست هجَص:
 اداسات کل استبًْب دسخَاست هتقبضي سا ّوشاُ ثب اػالم ًظش اداسُ کل ٍ سبيش هستٌذات هشثَعِ (شبهل هٌجغ اخز
گًًَِ ،بم ػلوي ٍ اًگليسي ،هجَصّبي هشثَعِ ٍ  )...سا ثِ هؼبًٍت هحيظ عجيؼي ٍ تٌَع صيستي اسسبل هي
ًوبيٌذ).
 هتقبضيبى ًبهِ دسخَاست خَد سا ّوشاُ ثب کليِ هستٌذات الصم (شبهل هٌجغ اخز گًًَِ ،بم ػلوي ٍ اًگليسي،
هجَصّبي هشثَعِ ٍ  )...ثب ػٌَاى هؼبًٍت هحيظ عجيؼي ٍ تٌَع صيستي ثِ دثيشخبًِ هؼبًٍت هحيظ عجيؼي ٍ
تٌَع صيستي اسائِ ًوبيٌذ.
 -5دثيشخبًِ کٌَاًسيَى دسخَا ست سسيذُ سا ثشسسي ٍ دس طَست ًقض هذسک هَضَع سا ثِ هتقبضي ثشاي تكويل اػالم
هي ًوبيذ.
 -1هؼبًٍت هحيظ عجيؼي ٍ تٌَع صيستي هَضَػبت گيبّي سا اص دفتش هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ هَضَػبت جبًَسي سا دس
طَست ثَهي ثَدى گًَِ اص ّشدٍ دفتش حفبظت ٍ هذيشيت حيبت ٍحش ٍ هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ رخبيش طًتيكي ٍ
دس غيش ايٌظَست اص دفتش حفبظت ٍ هذيشيت حيبت ٍحش استؼالم هي ًوبيذ.
 -4پبسخ ثِ هؼبًٍت هحيظ عجيؼي ٍ تٌَع صيستي:
 هذيشاى دٍ دفتش پس اص اخز ًظشات گشٍّْبي تخظظي هشتجظ هَضَع دس دفبتش تبثؼًِ ،تيجِ سا دس هقبم
ػلوي کٌَاًسيَى ثِ هؼبًٍت اػالم هي ًوبيٌذ.
 دس هَاسدي کِ دفبتش تخظظي ثِ ّشدليل قبدس ثِ اػالم ًظش ًجَدُ ٍ دسخَاست ًوبيٌذ ،هَضَع استؼالم دس
کبسگشٍُ فٌي هؼبًٍت دس هَضَع سبيتيس ثشسسي ٍ تظيوين گيشي هي شَد.
کارگزيٌ فىی مؼايوت در مًضًع سایتیس
 .3کبسگشٍُ فٌي هؼبًٍت دس هَضَع سبيتيس ثب ّذف پبسخگَيي هٌبست ثِ استؼالهبت داساي اثْبم (هَسد اشبسُ دس
ثبال) ٍ ثشسسي ّوِ هَضَػبت هشتجظ ثب کٌَاًسيَى اص قجيل ثشسسي ٍضؼيت گًَِ ّبي فْشست سبيتيس ايشاى،
هؼشفي گًَِ ّبي جذيذ جْت قشاسگيشي دس فْشست ،ضويوِ سِ ... ،ايجبد هي گشدد.
 .5کبسگشٍُ حذاقل ّفتِ اي يكجبس ٍ حست ضشٍست ثيشتش تشكيل جلسِ هي دّذ.
 .1تشکيت کبسگشٍُ:
 -3سئيس :هؼبٍى هحيظ عجيؼي ٍ تٌَع صيستي
 -5دثيش :هذيش کل دفتش هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ رخبيش طًتيكي
 -1اػضبء:
 کبسشٌبسبى هجشة دفبتش هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ رخبيش طًتيكي ٍ حفبظت ٍ هذيشيت حيبت ٍحش
ً وبيٌذُ هؼبًٍت
 هسئَل دثيشخبًِ پيگيشي اهَس سبيتيس
 اػضبي ّيبت ػلوي داًشگبّْب ٍ سبيش طبحجٌظشاى ثِ عَس هَسدي ٍ حست دسخَاست دثيشاجشايي
کبسگشٍُ هي تَاًٌذ دس جلسبت دػَت شًَذ.
2

دبیزخاوٍ کىًاوسیًن
 .3دثيشخبًِ کٌَاًسيَى سبيتيس دس هحل دفتش هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ رخبيش طًتيكي هستقش هي ثبشذ.
 .5هسئَل پيگيشي اهَس دثيشخبًِ صيش ًظش هؼبٍى هحيظ عجيؼي ٍ تٌَع صيستي ٍ هذيش کل دفتش هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي
ٍ رخبيش طًتيكي فؼبليت هي ًوبيذ.
ٍ .1ظبيف دثيشخبًِ:
 ثجت دسخَاست
 ثشسسي هذاسک سسيذُ ٍ تكويل آى
 پيگيشي پبسخ اص دفبتش تخظظي دس فشهت تؼييي شذُ
 تشكيل کبسگشٍُ تخظظي ثٌب ثِ دسخَاست دثيشکبسگشٍُ
 تكويل فشم هجَص
 اسائِ ثِ هتقبضي ثب دسيبفت سسيذ.
 ثبيگبًي هذاسک

3

دریافت وامٍ در مؼايوت محیط طبیؼی ي
تىًع سیستی

ثجت ًبهِ تَسظ دثيشخبًِ سبيتيس ٍ
ثشسسي ٍ دسخَاست تكويل هذاسک

مًضًع گیاَی

مًضًع جاوًری -بًمی

اسجبع ثِ دفتش هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ رخبيش طًتيكي

مًضًع جاوًری
اسجبع ثِ دفتش حفبظت ٍ هذيشيت حيبت ٍحش

اسجبع ثِ دفبتش:
هَصُ هلي تبسيخ عجيؼي ٍ رخبيش طًتيكي ٍ
حفبظت ٍ هذيشيت حيبت ٍحش

گًَِ سبيتيس هي ثبشذ.

پبسخ گَيي دفتش هشثَعِ دس فشهت پبسخ ثِ استؼالهبت
(فشم ضويوِ)3

گًَِ سبيتيس ًوي ثبشذ.

دسخَاست هغشح شذى هَضَع دس کبسگشٍُ فٌي هؼبًٍت دس هَضَع سبيتيس

اػالم هكتَة اص دفبتش ثِ دثيشخبًِ جْت قشاسدادى
دس دستَس کبس کبسگشٍُ

هخبلفت

هَافقت هششٍط

هَافقت

تكويل فشم طَستجلسِ کبسگشٍُ ٍ اخز
اهضبي اػضبء تَسظ دثيشخبًِ(فشم ضويوِ)5

اػالم هكتَة ثِ هتقبضي
(اقذام :دثيشخبًِ)

اػالم ثِ هتقبضي جْت اًجبم ششٍط (اقذام :دثيشخبًِ)
ثشسسي هذاسک پس اص اًجبم ششٍط (اقذام :دفتش تخظظي ريشثظ)

تكويل ٍ اسائِ اطل فشم هجَص گًَِ ّبي سبيتيس ثِ هتقبضي
(اقذام :دثيشخبًِ)

ًبهِ ثِ گوشگ پس اص دسيبفت هجَص داهپضَشكي

4

ضمیمٍ 8
وظز کارشىاسی دفتز تخصصی
دسخظَص ثشگ هجَص يب پشٍاًِ (ٍسٍد ،خشٍج ،خشٍج هجذد) گًَِ ّبي صًذُ يب هشدُ ٍ يب اجضاء ٍ تَليذات جبًَساى ٍحشي هشوَل
کٌَاًسيَى سبيتيس (:)CITES
درخًاست کىىذٌ (وام ي وام خاوًادگی -وام شزکت /مًسسٍ)
مًضًع وامٍ درخًاست
يريد /خزيج /خزيج مجذد

شمارٌ وامٍ درخًاست

تاریخ وامٍ درخًاست

وام ػلمی گًوٍ

وام اوگلیسی گًوٍ

جشي لیست سایتیس می باشذ /ومی

وام ضمیمٍ مًرد وظز در سایتیس

کذ مىبغ اخذ گًوٍ (طبق جذيل ضمیمٍ)9

باشذ

َذف اس وقل ي اوتقال (طبق جذيل
ضمیمٍ )9

وام ي وام خاوًادگی  /امضاء کارشىاسان دفتز

اػالم وظز وُایی مزجغ ػلمی:
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ضمیمٍ 2
کارگزيٌ تخصصی مؼايوت در مًضًع سایتیس

 -8مشخصات جلسٍ
ديرٌ:

شمارٌ جلسٍ:

تاریخ:

ساػت:

مکان:

 -2حاضزیه در جلسٍ:
اػضای جلسٍ

 -9غایبیه:

 -4دستًر کار
مًضًع

ردیف

 -5تصمیمات جلسٍ:
وتیجٍ

شمارٌ
دستًر کار

 -6امضاء اػضاء

6

ضمیمٍ 9

7

