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وحشی   جانوران های مهاجر  کنوانسیون حفاظت از گونه   

 

سند    خالصه:  برای    یاطالعاتی  پیشینهاین  استفاده  مورد  راهبرد   نویسپیش   یتهیه روش 

ایرانی   پلنگ  پراکندگی  گستره  کل  برای  فراگیر  -UNEP/CMS/PL)حفاظتی 

RS1/Doc.2  را کارشناسان    توسطنویس  پیش این    .دهدمی   شرح(  از  رهبری گروهی    به 

به    (IUCN)  المللی حفاظت طبیعتاتحادیه بین  سانانگروه تخصصی گربه   روسای مشترک

از گونه   نمایندگی تهیه   (CMS)های مهاجر جانوران وحشی  دبیرخانه کنوانسیون حفاظت 

حفاظت  آژانس فدرال  و    CMS  یاین کار در چارچوب همکاری بین دبیرخانه   .شده است

توسط وزارت فدرال محیط زیست، حفاظت از  انجام شده و    ( BfN INAاز طبیعت آلمان )

نظرات شده است.  مالی  آلمان تامین  ی  حمایت از مصرف کننده ای و  طبیعت، ایمنی هسته 

اینجا   رسمی نهادهای    بیانگر دیدگاه و لزوماً    مربوط به نویسندگان است فقط  بیان شده در 

تهیه   آناین سند برای ارجاع صحیح به نویسندگان  ی  شده بازنگری  ی  نسخه  .نیستدرگیر  

 شده است. 

نویس راهبرد پیشی اطالعاتی را مرور کنید، این مرور برای درک پیشینه م درخواستی: اقدا 

 الزم است.  حفاظتی فراگیر برای کل گستره پراکندگی پلنگ ایرانی
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 . مقدمه 1

  یو برنامه  CAMI  (CMS)وحشی    جانورانهای مهاجر  ( کنوانسیون حفاظت از گونه CAMIطرح پستانداران آسیای مرکزی )

  11.24با قطعنامه  2014( در سال COP11ها در یازدهمین نشست )طرف  CMS( توسط کنفرانس CAMI POWکاری آن )

 11.24)قطعنامه    POW  بازبینی  CMS COP13  به تصویب رسید.برای بهبود حفاظت از پستانداران مهاجر آسیای مرکزی  

پیشنهاد جمهوری اسالمی  با  با افزودن پلنگ ایرانی به طرح    ، در میان موارد دیگر،2021-2026برای دوره    را(  COP13نسخه  

پلنگ  پراکندگی  ی  گستره کشورهای واقع در  و    CMS، دبیرخانه ی  COMI POW  2021-2026  19.1فعالیت  .  ام دادانج   ایران 

  کشورهای غیر )شامل سایر    راهبرد حفاظتی فراگیر برای کل گستره پراکندگی پلنگ ایرانییک  را دعوت کرده تا:    ایرانی

 حفاظت  اجرایی های  های ملی و برنامه راهبردو  را تهیه  ، مانند ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، عراق و ترکیه(  CAMI  عضو

(  CAMIطرح پستانداران آسیای مرکزی )کشورهای واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی عضو    .رسانی کنند  به روزرا  

 .نداداده این فعالیت اولویت زیادی به  

 

ایرانیبرای حمایت از   دبیرخانه  ،  حفاظتی   راهبردین  ا   یتهیه در    CAMI  عضو   کشورهای واقع در گستره پراکندگی پلنگ 

CMS   به سفارش گروه تخصصی گربه سانان  نویس یک راهبرد حفاظتی فراگیر را  پیشIUCN  در طی این کار، کرد.    تهیه

نویس تهیه  روند تهیه پیش  هدایتاطالعاتی درباره وضعیت پلنگ ایرانی و حفاظت آن در سرتاسر گستره پراکندگی آن برای  

سانان اتحادیه  گروه تخصصی گربه روسای مشترک    توسطکه  تهیه شد  های آنالین  در یک سری کارگاه   یحفاظت  راهبرد  شد.

واقع در گستره پراکندگی پلنگ  کشورهای  ی ازبا حضور کارشناسانو و تسهیل  پیگیری (IUCN)المللی حفاظت طبیعت بین

 شد. برگزارمراجعه کنید(  1)به پیوست  دیگر کشورهاو ایرانی 

 

 ی حفاظت   راهبرد   ی هیه ی ت ها روش .  2

 ( مفهومینظری ) یشینهپ .2.1

ریزی حفاظت ها )کمیته فرعی برنامه ریزی حفاظت از گونه برای برنامه  IUCNهای  حفاظت از دستورالعمل   راهبرد  یتهیه در  

 Cat SG’s Cat  که در به همان نحوی  (  2.1)شکل    راهبردیریزی ، چرخه برنامه ویژه  ( و بهIUCN SSC  2017های  از گونه 

Conservation Compendium  شدتوضیح داده شده است، پیروی (Breitenmoser  2015و همکاران). 

 
 

 

http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.3._Conservation_Planning/CN_SI_9_Cat_CC_web.pdf
http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.3._Conservation_Planning/CN_SI_9_Cat_CC_web.pdf
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مراحل مقدماتی  راهبردی.ریزی برنامه   یچرخه 2.1کل  ش 

که اولین   ، مهم هستند آگاهانه ریزی ( برای برنامه 2و   1 کات)ن

ریزی موفقیت آمیز است. فرآیند برنامه  اظت گام برای حف

شود( توسط  های مشارکتی انجام می )که در کارگاه  حقیقی

. هدف نهایی کل فرآیند  انده شدپوشش داده  4و  3نکات 

(، اما این اقدامات تنها در  5 نکتهت )اجرای اقدامات حفاظتی اس

  و  ریزی مناسبی داشته باشندصورتی موفق خواهند بود که برنامه 

(. هدف از کل فرآیند  6)نکته   شوندو ارزیابی   شده  پایشسپس 

مشارکتی، داشتن برنامه نیست، بلکه اجرای موثر اقدامات  

حاکی از آن است که حفاظت یک   چرخهحفاظتی است. این 

و همکاران    Breitenmoser)است  سازشی/فرآیند تطبیقی

2015). RCS ایه راهبرد حفاظت منطق  مخفف عبارت  

(Regional Conservation Strategy)    .است 
 

 

کشورهای واقع در گستره  پلنگ ایرانی توسط کارشناسان خبره از    سطح اطالعات علمی دربارهابتدا وضعیت حفاظتی و  در  

ایرانی   پلنگ  تسهیل شد.  پراکندگی  الکترونیکی  ارتباطات  و  آنالین  با جلسات  این کار  تهیه بررسی شد.  همراه  ی یک  به 

مراجعه کنید(.   Inf.Yمحدوده پراکنش پلنگ ایرانی به چهار منطقه/ فراجمعیت تقسیم شد )به  گزارش وضعیت در هر منطقه 

های موضوعی منتشر شد و به عنوان یک سند  همراه با فصل  Cat News  در  عنوان یک شماره ویژههای وضعیت به این گزارش 

مراجعه کنید( ارائه    Inf.Y)به    راهبرد حفاظتی فراگیر برای کل گستره پراکندگی پلنگ ایرانینویس  اطالعاتی برای تهیه پیش 

بر اساس  در یک رویکرد مشارکتی چند مرحله   راهبردنویس این  شد. نسخه پیش  ZOPP "Zielorientierte Projektای 

Planung”    راهبرد)  انجامیدیک چارچوب منطقی    هیهو به تبوده  شامل بررسی وضعیت و تجزیه و تحلیل تهدیدها  تهیه شد که 

 (.را ببینید
 

 ZOPP  (“Zielorientierteهرم  2.2شکل  

Projecktplanung”  به  پروژه  محورریزی هدف برنامه )

ریزی در یک عنوان طرحی برای توضیح فرآیند برنامه

    یک فرآیند تحلیلی است ZOPPکارگاه مشارکتی. 

(Breitenmoser   2015و همکاران.) 
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 نامهواژه  2.1جدول  

 تعریف  واژه 

چشم انداز  کند. این زیرگونه توصیف میآل آینده را برای ایده  ی سال آینده، که سناریو  50تا 25برای   امیدوارانهچشم انداز  چشم انداز 

 بینانه از آینده پلنگ ایرانی است و قرار است منبع الهام باشد. دیدگاهی خوش ی کننده نعکس م

سال( برای   20-10گیری )بینانه و قابل اندازه تر از چشم انداز. این یک هدف بلندمدت قابل اجرا، واقع ای ملموسخواسته  هدف 

 ست.حفاظت از زیرگونه ا

دهند چنین  ها( اجازه میگذارند، اما به تهدیدات )و محرک های هدف تأثیر منفی نمیعواملی که خودشان روی زیرگونه  هامحدودیت 

 . رشد جمعیت انسانی یا مسائل سیاسی مثالرای تأثیری داشته باشند، ب

های  محرک

 )تهدیدات( 

ی کشاورزی محرک تغییرات کاربری زمین است  هامثال، یارانه علل اصلی تهدید مستقیم برای یک جمعیت؛ به عنوان 

 . بیشتری نیز داشته باشند عوامل تحریکوانند تمی هامحرک )تهدید مستقیم(. 

های انسانی هستند، اغلب به  . به طور کلی، تهدیدها اغلب نتیجه فعالیت بیان کنددالیل فوری تأثیرات مخرب بر جمعیت را   تهدیدات 

 .مثال تغییر کاربری زمینرای هستند و معموالً تأثیر تجمعی دارند، بیکدیگر مرتبط 

 . های مهم را برطرف کنیداز رسیدن به هدف حمایت کنید و مستقیماً تهدیدات و محرک  هاآرمان

بنابراین  ستند و ه  (Logframe)های منطقیچارچوب  برای رسیدن به یک هدف باید به آن رسید. نتایج نتیجه مستقیم اجرای نتایج

 گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان( باشند.)ویژه، قابل اندازه   SMART هوشمند   باید

ها/  فعالیت

 اقدامات

است. اجرای   ، شاخص و بودجه کارگزارها/ اقدامات شامل جدول زمانی، . فعالیت انجام شوندنتیجه باید  یک برای رسیدن به 

 . ریزی استنهایی فرآیند برنامه ها/اقدامات هدف  فعالیت
 

 

 

 : هعمدبه طور   ریزی راهبردی شامل شش مرحله است،فرایند برنامه 

 

آل برای  سال آینده، توصیف کننده سناریوی آینده ایده   50تا  25برای    امیدوارانه   ، چشم انداز چشم انداز   هیه یک ت .1

 دیدگاهی خوش بینانه از آینده پلنگ ایرانی است و قرار است منبع الهام باشد. انداز انعکاسچشم زیرگونه. این 

سال( قابل اجرا، واقع بینانه و   20تا    10از چشم انداز. این یک هدف درازمدت )تر  ملموس  ی، قصد هدفیک   تهیه .2

 یری برای حفاظت از پلنگ ایرانی است. گه قابل انداز 

تهدید انجام   .3 تحلیل  و  ایجاد    تجزیه  مشکال و  شامل  (ها)مساله  ت درخت    ی ها محدودیت و    ها محرک ،  ها تهدید ، 

 وند. شمی مانع دستیابی به هدف و چشم انداز  ها)مستقیم( به منظور درک اینکه کدام موانع و کاستی 
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بیانگر علل فوری تأثیرات مخرب بر یک جمعیت است. به طور کلی، تهدیدها اغلب در   )مستقیم( تهدیدها  -

ی انسانی هستند که اغلب به یکدیگر مرتبط هستند و تمایل دارند اثر تجمعی داشته باشند. به  هانتیجه فعالیت

 عنوان مثال، تغییر کاربری زمین.

ی  ها ای جمعیت هستند. به عنوان مثال، یارانه مستقیم بریک تهدید    ایه عوامل ریش  ،تهدیدات  های محرک  -

مستقیم(.   )تهدید  است  زمین  کاربری  تغییرات  محرک  تحریک  تمی  هامحرککشاورزی  عوامل  وانند 

 .بیشتری نیز داشته باشند

زیرگونه   هامحدودیت  - بر  خود  که  هستند  نمی عواملی  منفی  تأثیر  هدف  )و  ی  تهدیدها  به  اما  گذارند، 

 اجازه می دهند چنین تأثیری داشته باشند. به عنوان مثال، رشد جمعیت انسانی یا مسائل سیاسی.( هامحرک

ی مهم را مورد توجه قرار  هاند و مستقیماً تهدیدات و محرککمی  را پشتیبانی، که رسیدن به هدف  اهداف   تدوین .4

 دهد.می

 دستاورد   ،ز برای رسیدن به هر هدف هستند. نتایج ، که دستاوردهای عینی یا نتایج مستقیم مورد نیانتایج بندی  فرمول .5

دستیابی، قابل  گیری،  ، قابل اندازه ویژه( است و باید هوشمند )LogFrame)  چارچوب منطقی مستقیم اجرای یک  

 مرتبط و محدود به زمان( باشد.

، شاخص و  کارگزاربرای دستیابی به هر نتیجه، از جمله یک جدول زمانی،    = اقدامات   ها فعالیت توسعه تعدادی از   .6

نهایی فرآیند  /هایک بودجه تقریبی. اجرای فعالیت و    Breitenmoserاست )  راهبردیریزی  برنامه اقدامات هدف 

 (IUCN – SSC Species Conservation Planning Committee 2017، 2015همکاران 

 

 محور -روشرویکرد  .2.2

کارشناس، از جمله نمایندگانی از همه    47توسط    راهبرد حفاظتی فراگیر برای کل گستره پراکندگی پلنگ ایرانینویس  پیش

- کووید  ییرگه مراجعه کنید(. از آنجایی که هم  راهبردتهیه شده است )به  واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی  کشورهای  

بر   حفاظت از محیط زیست طی چندین کارگاه آموزشی آنالین تهیه شد.  راهبردجلسات فیزیکی را غیرممکن کرد، این   19

ایجاد شده است، چهار موضوع کلی   هارا ببینید( که در این کارگاه  3تهدید )بخش  بندیرتبه اساس درخت مشکل و جدول 

  ی هاو گذرگاه  ها( حفاظت از زیستگاه 2، )کلیدی آن وحشیی هاطعمه ( حفاظت و مدیریت پایدار پلنگ و 1شناسایی شد: )

ه اهداف و نتایج هیمرزی. از این مضامین برای هدایت ت  ( سیاست، قانونگذاری و حفاظت فرا4( ابعاد انسانی، و ) 3مناسب ، )

توسعه ظرفیت، همکاری   ،مثال رایدر نتایج کلی مورد توجه قرار گرفت، ب  متالقی شونده ستفاده شد. برخی از مسائل مرتبط ا

مثال رای هماهنگ شوند، ب CAMI PoWاقدام مربوطه در  نکات المللی و ظرفیت مالی. این مسائل کلی باید از نزدیک بابین

تدوین  ها در هر نتیجه  مراجعه کنید(. برای دستیابی به نتایج، فعالیت  2)به پیوست    31.12  -  31.1، و  19.8،  19.7،  7.5  -  7.1
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چارچوب منطقی  در نهایت در یک ماتریس  راهبردرا ببینید(. این  4بندی شدند )پیوست و متعاقباً در هر کشور اولویت شدند

(LogFrame)    به( شد  تسهیل   اهبردر خالصه  عناصر  از  بندی شده  نمای کلی جدول  یک  که  کنید(،    پایش کننده  مراجعه 

(monitoring)  دهد.حفاظت را ارائه می  راهبردو ارزیابی اجرای 

 . تحلیل تهدید 3

  راهبردی ریزی  برنامه ی حیاتی  هامواجه است، یکی از مولفه  هابا آن  خود  یه ارزیابی تهدیداتی که پلنگ ایرانی در سراسر گستر

ها، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، و ها و محدودیتبرای حفاظت از آن است. درک ماهیت و اهمیت/شدت تهدیدها، محرک

برای شناسایی  هایی برای رسیدگی به آنها هستند،  دارای چه ظرفیت واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی  اینکه کشورهای  

)شکل   تاقدامات مناسب برای کاهش تهدیدها و دستیابی به اهداف حفاظتی ضروری است. بنابراین، یک درخت مشکال

 ایجاد شد. های انجام شده در کارگاه ها( بر اساس بحث3 پیوست، و 3.1تهدیدات )جدول  بندیرتبه ( و یک جدول  3.1

 

 مربوط به آنها ی ها. )مستقیم( تهدیدها و محرک3.1

. های مربوطه مورد بحث قرار گرفتهای آنالین، تهدیدات و محرک طی کارگاه در    ،زیر خالصه شده  شرحکه در    گونههمان

 نیز مطرح شد.د ن گذارکه بر چندین تهدید و محرک تأثیر می  تالقی شوندهدر طول این گفتگوها، مسائل م

 

 . کشتار غیرقانونی و تصادفی پلنگ 3.1.1

انسان و حیات وحش )مانند تالفی تلفات دام در اثر حمله پلنگ، تالفی برای حمله به انسان،  تعارضتواند با کشتن پلنگ می

کشتن   .انجام شود  پوست و اعضای بدن آنطلبانه در اثر برخورد( و تجارت غیرقانونی  یا فرصتو  کشتن از ترس و/یا غرور  

دام به دلیل حمالت پلنگ، به عنوان یک تهدید مهم برای حفاظت از پلنگ در برخی    از دست دادنتالفی جویانه در پاسخ به  

ی  های تالش(، ایران )کوه هامثال، در افغانستان، آذربایجان )کوه   رای ، بواقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی  کشورهای از  

. با این حال، در برخی از کشورهای دیگر مانند ترکیه، ارمنستان، شده است   در نظر گرفته  (3البرز(، عراق و پاکستان )پیوست  

. این تا حدودی به دلیل وجود تعداد کمتر )کشتن تالفی جویانه( شدت کمتری داشته استاین عامل  قزاقستان و ترکمنستان  

ی نامناسب هاشیوه   ،ثال، به عنوان متعارض این    یهامحرک در این کشورها است. با توجه به اینکه برخی از    اسلحه پلنگ و  

وند )به ترتیب شمی مهم تلقی    واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانیی  هاکشور دامپروری و تغییرات کاربری زمین، در سراسر

،  19.3و    CAMI PoW  4.13(، این موضوع باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود )3.1؛ جدول  2.4و    2.5امتیازات  

در پاسخ   ها، کشتن پلنگ واقع در گستره پراکندگی گونهکشورهای  در    هاتوجه به نادر بودن حمالت به انسان با    (.2پیوست  

ها به تالفی  (. حتی زمانی که ظاهراً پلنگ 3  پیوست)به عنوان مثال در قفقاز و افغانستان،  ساز است  شکل کمتر مبه چنین حمالتی  

طلبانه  و/یا فرصت   یانسانعوامل  ها ناشی از  شوند، قضاوت و/یا تأیید اینکه آیا این کشتار پلنگ ها کشته میپس از حمله به انسان 
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ترس و/یا  شرقی( دشوار است. به همین ترتیب، کشتن از روی  پراکنش  در منطقه زاگرس و محدوده    برای مثالنبوده است )

نیز می  به ویژه در منطقه زاگرس رایج بود غرور  امر  این  باشد.  اینکه تجارت به  (.  3)پیوست    ه استتواند یک تهدید  رغم 

(، بازاری برای محصوالت  3.1؛ جدول  1.2ود )نمره  شمیکمتر جدی انگاشته  بدن پلنگ در این محدوده    اعضای غیرقانونی  

(. در عراق، مقررات و اجرای قانون در مورد تجارت حیات 3پلنگ در ازبکستان، افغانستان و پاکستان وجود دارد )پیوست  

با شکار غیرقانونی   ارائه پشتیبانی و تجهیزات )توسعه ظرفیت( برای مبارزه  به  نیاز  نیست و  اغلب  استوحش کافی  اتفاق . 

ذاری بدون  گه ناشی از تلتصادفی    شکارعنوان  اند )مثالً به طلبانه یا تصادفی کشته شدهطور فرصت هایی که به افتد که پلنگ می

های انجام شده برای جلوگیری از شکار  شوند )مثالً در منطقه زاگرس و در افغانستان(. با توجه به تالش ( وارد بازار می هدف

تجارت،   و  ایرانی های کشورهای  رود ظرفیتانتظار میغیرقانونی  پلنگ  پراکندگی  این    واقع در گستره  به  برای رسیدگی 

است   دار اولویت موضوع بیشتر شود. بنابراین، این فقدان ظرفیت در مورد پیشگیری از شکار غیرقانونی یک موضوع فوری و  

 (. 2، پیوست 19.6و  CAMI PoW 2.2که باید در آینده نزدیک به آن پرداخته شود )

 

 ی طعمه ها. انتقال بیماری از دام به پلنگ و گونه 3.1.2

از    هامرتبط در نظر گرفته شد، اما انتقال بیماری به عنوان موضوعی  کمتر    هابیماری به عنوان یک تهدید مستقیم برای پلنگ 

 شکل را تهدید کند. این موضوع به عنوان یک م  هاپلنگ ی وحشی  هاواند از طریق از بین بردن طعمه تمی ی طعمه  هادام به گونه 

یی از  ها(. برای مثال، در بخش 2، پیوست  CAMI PoW   4.11،  3.1؛ جدول  2.5شد )نمره    معرفیمهم در سراسر محدوده  

ی اهلی  هااست به دلیل انتقال تب خوکی آفریقایی از خوک   هاپلنگ  برای   ی مهمبسیار    یه منطقه قفقاز، جمعیت گراز که طعم

شیوه  و  دام  تعداد  افزایش  است.  یافته  کاهش  شدت  کمک  ها به  بیماری  انتقال  به  دامداری  نامناسب  خدمات کمی ی  ند. 

ی طعمه وحشی فراتر از  هادامپزشکی و کنترل بیماری موجود در قفقاز قادر به مدیریت این مشکل هستند، اما بازیابی گونه 

انگاشته   )مهم(  مرتبطبه عنوان موضوعی  نتقال بیماری در ترکمنستان و قزاقستان کمتر  ی آنها است. اهاو ظرفیت   هامسئولیت

 (. 3)پیوست  شد

 

 . کاهش طعمه 3.1.3

ناپایدار از طعمه توسط جوامع محلی )برای مثال، شکار غیرقانونی و/یا شکار بیش از حد طعمه(، از دست دادن   بهره برداری

اجرای قانون ناکافی بودن  زیستگاه )از جمله چرای بیش از حد دام(، تغییر زیستگاه )از جمله اثرات تغییرات آب و هوایی(، و  

  ی هااز بین رفتن طعمه کاهش و یا  وانند منجر به  تمی یی هستند که  هامحرک ،  این موضوعاتبرای رسیدگی و تنظیم    هاو ظرفیت

جویانه انسان در پاسخ   تالفی از گرسنگی و آزار و اذیت  ناشی  با افزایش مرگ و میر پلنگ    هاوحشی پلنگ شوند. این محرک

واقع در  کشورهای  کاهش طعمه بین    به افزایش تلفات دام در اثر حمالت پلنگ، بر بقای پلنگ تأثیر منفی می گذارند. شدت
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های موجود برای رسیدگی به  اما ظرفیت  .در اکثر آنها یک موضوع مرتبط است  امامتفاوت    گستره پراکندگی پلنگ ایرانی

پاکستان، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان( )زیستگاه های پلنگ در    ی شرقی  محدودهکپه داغ، زاگرس و  -ویژه در البرزآن به

های دید در  استفاده از دوربین   هم چون  های موجود  آورین فهای  (. با پیشرفت3، پیوست  3.1است )جدول  کم تا متوسط  

تجارت غیرقانونی اسلحه، انتظار  نیز  د، و  نکنرا تسهیل می  هایشپلنگ و طعمهغیر قانونی  که شکار  های جنگی  شب و اسلحه

، CAMI PoW 2.2  ،2.3  ،19.4باید به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود )در نتیجه  رود این موضوع افزایش یابد و  می

 (. 2، پیوست 19.7و  19.6

 

 . تکه تکه شدن زیستگاه، از دست دادن زیستگاه و تغییر زیستگاه 3.1.4

، و CAMI PoW19.2  ،19.4 )  ندسیار باالیی داردادن زیستگاه و تکه تکه شدن زیستگاه اهمیت بتغییر زیستگاه، از دست  

مهم در نظر م(  -)این مسایل  واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی(. در حالی که تقریباً در همه کشورهای  2، پیوست  19.5

؛ 1.3دارد )نمره  نبرای رسیدگی به آنها وجود  کافی  ظرفیت  اما  (، به طور کلی  3.1؛ جدول  2.2و    2.4ود )نمرات  شمیگرفته  

به دلیل فرآیندهای جنگل زدایی و  که  د  کراشاره  به شرق افغانستان و شمال پاکستان  باید    ویژهه  در این بینٍ ب(.  3.1جدول  

زیستگاه  قفقاز که  به ویژه جاده هام زیرساختبه دلیل توسعه مداو  هامنطقه  فزایند  ها،  به طور  لوله،  تکه تکه    ایه و خطوط 

ی  هاسکونتگاه زیاد شدن  وسیله عوامل متعددی از جمله تغییر اقلیم،  ه  وند. از دست دادن زیستگاه، تغییر و تکه تکه شدن بشمی

  های مرزی و عدم همکاریهای(  )فنسای  ی کشاورزی(، حصارههاو تغییر کاربری زمین )به عنوان مثال توسعه زمین   انسانی

باشند زیرا به طور بالقوه حرکات   پیوستگیوانند محدودیتی برای  تمی (. حصارهای مرزی  3.1فرامرزی انجام شده است )شکل  

قزاقستان(. -سوریه و ترکمنستان-ترکمنستان، جنوب ترکیه-نند )به عنوان مثال در ایرانکمیرا محدود  هایش  پلنگ و طعمه 

  راهبردیشده در مناطق حساس   کار گذاشتهی زمینی  ها، مین واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانیدر برخی از کشورهای  

 جان و ترکیه(. ود )به عنوان مثال در افغانستان، ارمنستان، آذربایشمی نیز یک تهدید محسوب 

 

 تصادفات/ایه . مرگ و میر جاد3.1.5

  با خودروها ، یکی از تهدیدات برای بقای آن مرگ و میر ناشی از تصادف  وسیع  یه گستربا  است    یه از آنجایی که پلنگ گون

ارتباط نزدیکی  البته  کپه داغ. این موضوع  -شرق ایران در منطقه البرز( و در شمال 3مثال در منطقه زاگرس )پیوست  رای  ب  ،است

موضوعی با   مرگ و میر ناشی از تصادفدر حال حاضر  با تکه تکه شدن زیستگاهی دارد که در باال توضیح داده شد. اگرچه  

شدن آن در نتیجه افزایش  ر  یشتوان گفت که در صورت بتمی(، اما ن3.1؛ جدول  1.3ود )نمره  شمی تلقی نباال  بسیار  اهمیت  

به کار (.  3.1؛ جدول  1.3، ظرفیت کافی برای مقابله با این موضوع وجود خواهد داشت یا خیر )امتیاز  ها  توسعه زیرساخت 
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منابع، تخصص و    به  نیاز بسیار زیادشانهای سبز یا زیرگذرها، به دلیل  ، مانند پلهکنندیا مقابله    گرمداخله ی  هاروش گیری  

 اراده سیاسی دشوار است. 

 

 ی پلنگ ها. انزوا و فقر ژنتیکی جمعیت3.1.6

واند منجر به انزوای  تمیتکه شدن، از دست دادن و تغییر زیستگاه، همراه با کاهش جمعیت،  مسائل ذکر شده در مورد تکه

ی  هاافراد و تبادل بین جمعیت   شپراکن   هازیستگاه تکه شدن  ی کوچک پلنگ و در نتیجه فقر ژنتیکی آنها شود. تکه هاجمعیت

انسان   اطقی که حضورممکن است هنگام عبور از من  هاند زیرا پلنگ کمیآمیز  دشوار و مخاطره   ایه همسایه را به طور فزایند

ویژه  ها، حرکات محدود )بهمحدودیتهای اصلی ناشی از این  ند. نگرانیکشته شو)جمعیت زیادی دارند(  غالب است  ها  در آن 

برای پرداختن به   هادر ظرفیت یی هاتفاوتدر عراق( است.  برای مثال ها(، فقدان تولید مثل و فقر ژنتیکی جمعیت پلنگ )ماده

ی  هم چنین در میزان آگاهمسئله انزوا )مانند زیستگاه مناسب، ظرفیت مهندسی، امکانات مالی، منافع سیاسی و درک علمی( و  

  سراسر محدودهکشورهای  وجود دارد. فقدان بینش علمی در  بین کشورها  (  3شدت فقر ژنتیکی جمعیت پلنگ )پیوست    از 

 (. 2، پیوست CAMI PoW  19.7باید مورد توجه قرار گیرد ) پراکندگی پلنگ ایرانی

 

 ی گله هاو سگ  های آبادی ها، سگ ولگردی ها. سگ3.1.7

وان یک تهدید و همچنین یک محرک در نظر تمی ی گله را هاو سگ  های آبادی ها، سگ ی ولگردهاسگ مسائل مربوط به 

واند با پارس سگ و رفتار تهاجمی نسبت به پلنگ تحریک شود، و جذب  تمی ی گله، که  هاگرفت. حمالت پلنگ به سگ

انسان و پلنگ و کشتارهای تالفی جویانه شود )مثالً  تعارضواند منجر به  تمی کلی پلنگ به سگ به عنوان یک طعمه بالقوه،  

و    هارا گسترش دهند، به پلنگ  هاری وانند بیماتمی به طور بالقوه    هادر مناطق مرزی بین ترکمنستان و ایران(. با این حال، سگ 

تمامی در حال حاضر در  واند بقای پلنگ را تهدید کند.  تمی ها  اینی طعمه آنها حمله کرده و آنها را زخمی کنند، که  هاگونه 

؛ جدول  1.6)نمره  رسدنمی مهم به نظر شده  آغازکه به تازگی  شکلاین م واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی کشورهای 

 CAMI. و  3.1)جدول    انجام نشده استنیز    پژوهشیو  نشده  درک    م( که موضوع به درستی-)مشکل این جاست(، اما  3.1

PoW 4.2  2، پیوست 19.3و .) 

 

 ها ها در کاهش تهدیدها و محرک . محدودیت 3.2

ایرانی مستلزم کاهش تهدیدات و محرک از پلنگ  از  وسیع است. محدودیت جغرافیایی    ابعاددر    هاحفاظت  هایی که مانع 

 شوند نیز مورد بحث قرار گرفت.دستیابی به اهداف حفاظتی می 
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 ی شکست خورده، بی ثباتی سیاسی و درگیری مسلحانه ها. سیاست3.2.1

عنوان یک محدودیت اساسی در سراسر گستره پلنگ  های مسلحانه به ثباتی سیاسی و درگیری های شکست خورده، بیسیاست

، در حال کاهش  است  شدهحفاظتشود از نظر قانونی در سراسر محدوده  ای که گفته می که چگونه گونه این  شد.  ایرانی دیده  

سیاست   است بیانگر  ناموفق  خود  ناکافاستهای  اجرای  ی.  شیوه   و  قانون  بودن  بر  دام،کنترل  چرای  مناطق  اثربخشی    های 

ی  هاد منجر به سیاستنوانتمی در سطح ملی    مپروریضعیف قوانین و مقررات در اقتصاد دا  اجرای ، و  آزار و اذیت،  شدهحفاظت

ود، شمی ی مختلف ایجاد  هاوزارتخانه یا بین  و    هابین اولویت   ی هابده بستان ناموفق شود. هنگامی که تعارض بر سر اهداف یا  

ی  هاواند به این معنی باشد که سیاست تمی وند. این  شمی ی زیست محیطی اغلب به نفع عوامل اقتصادی نادیده گرفته  هااستدالل 

در مناطق حساس و/یا نادیده    هاتوسعه زیرساخت  ترویج ،  شدهحفاظتوفقیت از تجاوز به مناطق  وانند با م تمی شکست خورده ن

های حفاظتی  تواند اجرای تالش های مسلحانه میثباتی سیاسی و درگیری احتمالی جلوگیری کنند. بی   ندهگرفتن اقدامات کاه

 .را مختل کند

 

 و فشارهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ناآگاهی  ها. نگرش مردم، ارزش 3.2.2

نگرش  است که  این  بر  ارزش هااعتقاد  مردم،  منفی   های  احساسات  و  ناآگاهی  فرهنگی،  هنجارهای  اجتماعی،  فشارهای  و 

( حفاظت  به  نسبت  مثالاحتمالی  سیاست  شدهحفاظت مناطق    برای  محدود هاو  زیستی  محیط  در  هاتنگنا(  یکننده  مهم  ی 

  شده حفاظت وانند مانع از حفاظت از حیات وحش در خارج از مناطق  تمی  هااین ی حفاظتی هستند. به عنوان مثال،  هاتالش 

مناطق   اثربخشی  بر  از    شدهحفاظتشوند،  طلبانه(  )فرصت  پلنگ  و  روی  و کشتار  بگذارند،  تأثیر  غرور  یا  هم چنین ترس 

ز تمی تغییر  و  دادن  دست  از  تداوم  نرخ  بر  که  وانند  آنجایی  از  بگذارند.  تأثیر  و  تمی   هانگرش این  یستگاه  رفتار  بر  وانند 

تأثیر بگذارند،  هااولویت  افراد )محلی(  باید در نظر گرفته شود )این موضوع  ی   CAMI PoWمحدودیت مهمی است که 

 (. 2، پیوست 19.11و  19.10، 19.9

 

 زندگی و معیشت اقتصادی، رشد جمعیت انسانی و سبک - . توسعه اجتماعی3.2.3

های احتمالی شناسایی  اقتصادی، معیشت و رشد جمعیت انسانی و سبک زندگی به عنوان محدودیت - ، توسعه اجتماعیسرانجام

و تغییر کاربری زمین، تغییرات آب و هوایی، توسعه    هاتأثیر بگذارند: سکونتگاه   هاوانند بر محرکتمی   هاشدند. این محدودیت 

اقتصادی، و آرزوها  - (. با توجه به رشد مداوم جمعیت انسانی، تحوالت اجتماعی3.1ناوری )شکل  و توسعه ف  هازیرساخت 

 مهم است، اما پرداختن به آنها به طور موثر دشوار است.  راهبرددر   هابرای بهبود معیشت، توجه به این محدودیت 
 

 



UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.1 

 

12 
 

دهد که در کل محدوده  شده )جاری و نوپیدا( را نشان میها و تهدیدات شناساییها، محرک بندی تهدید، محدودیت جدول رتبه  3.1جدول  

=   3= متوسط،   2، اندک=  1= وجود ندارد،  0( بر اساس اهمیت/شدت )نمرات: T( و تهدیدات )D) هااند. محرکبندی شده پلنگ ایرانی رتبه 

که   ترجدول دقیق دیدن شدند. برای  بندیرتبه = خوب(  3= متوسط،  2ضعیف، =   1ی موجود برای رسیدگی به آنها )نمرات: هاعمده( و ظرفیت 

و   ها، محرکهامراجعه کنید. نحوه پیوند محدودیت  3دهد، به پیوست و در صورت لزوم، امتیازات خاص کشور را نشان می  ایه نمرات منطق

 ( به تصویر کشیده شده است.3.1)شکل  ت تهدیدها در درخت مشکال

 

 ها محدودیت 

 رشد جمعیت انسانی و سبک زندگی و معیشت 

 فشارهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی، ناآگاهی )از جمله احساسات منفی نسبت به حفاظت( /ها: ارزشهانگرش

 اقتصادی-توسعه اجتماعی

 در دستور کار دولت(  های مسلحانه )از جمله اولویت هاخورده، بی ثباتی سیاسی و درگیری ی شکست هاسیاست

 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها حرک م 

 2.4 2.7 ی طعمه )شکار غیرقانونی/شکار بیش از حد( هاناپایدار از جمعیت  بهره برداری

 2.1 2.5 دامداری ناکافی

 2.1 2.5 افزایش تعداد دام 

 1.3 2.5 شده حفاظت حفاظت ناکافی از حیات وحش در خارج از مناطق 

 1.2 2.4 و تغییرات کاربری اراضی هاسکونتگاه 

 1.3 2.4 ضعف اجرای قانون 

 1.0 2.3 هاتوسعه زیرساخت

 1.8 2.2 تغییرات آب و هوایی )خشکسالی، کمبود آب و غیره(

 1.5 2.1 مهمات تجارت غیرقانونی اسلحه و 

 1.8 2.1 ملی /ایهفقدان همکاری فرامرزی/منطق

 1.3 2.0 ی مرزیهاحصار

)شامل دانش علمی، کمبود متخصص( و پشتیبانی )لجستیک، بودجه،    هافقدان ظرفیت 

 دانش فنی( 

1.9 1.8 

 1.3 1.6 توسعه فناوری )تسهیل شکار غیرقانونی( 

 1.3 1.5 قابل توجیه در مورد وضعیت حفاظتی پلنگخوش بینی غیر 

 1.6 1.2 تجارت غیر قانونی پوست و اعضای بدن 

 ظرفیت  اهمیت/شدت  تهدیدها 

 1.7 2.5 آن  ی هاطعمهانتقال بیماری از دام به پلنگ و  

 1.3 2.4 تکه تکه شدن زیستگاه 
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 2.3 1.5 (Dپلنگ ) ( در پاسخ به تلفات دام در اثر حمالت Tکشتار تالفی جویانه )

 1.3 2.2 از دست دادن/تغییر زیستگاه )از جمله اصالح زیستگاه( 

 2.2 2.2 کلیدی  کاهش طعمه وحشی

 1.4 1.9 پلنگ یهاجمعیت انزوای 

 1.5 1.7 پلنگ  یهافقر ژنتیکی جمعیت

 1.4 1.6 گله ی هاو سگ)خانگی( ی آبادی  هاسگ ،ولگردی هاسگ

 1.5 1.3 ( D( از روی ترس، غرور و فرصت طلبی )Tغیرقانونی ) کشتار

 1.4 1.0 ( D( در پاسخ به حمالت به انسان )Tتالفی جویانه ) کشتار

 1.3 1.3 با خودرو برخورد/ایه مرگ و میر جاد
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 . را ببینید 3و پیوست  3.1نسبی جدول  بندی رتبه . برای جزئیات و ها، و قرمز = تهدیدها، نارنجی = محرکها= محدودیت  ایه درخت مشکالت. قهو 3.1شکل  
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 CMS CAMI PoW با های مرتبط  . فعالیت 2  پیوست 
؛ شکار غیرقانونی، تصرف و تجارت: صفحات  6-7)همکاری فرامرزی: صفحات   دارداشاره  ها فعالیت سرتاسربه  CAMIنکات  -( 2021-2026برای طرح پستانداران آسیای مرکزی ) یبرنامه کار

؛ هماهنگی، 19-20  ؛ پلنگ: صفحات12-13ت ؛ توسعه ظرفیت: صفحا11-12پایدار: صفحات بهره برداریو  اجتماعی؛ مشارکت 10-11ت صفحا  :رقابت حیوانات اهلی؛ چرای بیش از حد و 7-8

 .(28-27 ؛ و تأمین مالی: صفحات26 ه و فرآیندهای بررسی: صفح هابه اشتراک گذاری داده 

 

 اولویت  مسئول  همکاری فرامرزی .  1

 ، به ویژه:هااز آن بهینه  بهره برداری و فرآیندهای سیاسی درک  افزایش. 1.1

ی  هادر مورد پذیرش موافقت نامه واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی  هر کشور فرآیندهای رسمی در از بازنگری یک  CMSالف( 

 ؛ و را هماهنگ کند حفاظت فرامرزی

 وانند در آنها تأثیر داشته باشند. تمیو سایر شرکای حفاظت  CMSکه مناطقی  کردن ب( برجسته 

CMSی دولتی ها، سازمان 

 

 

 متوسط

 . بر اساس توافقات موجود، به ویژه: 1.2

با سایر   یبرای همکاری افزایش اولیه  فرامرزی برای شناسایی نقاط  زیستی (hotspots)داغ  ی هالکه  پژوهش از استفاده الف( 

 آسیای مرکزی یهها در منطقهای دولتی/چند شریک و پلتفرم نامه(، موافقت MEAsمحیطی چندجانبه )های زیست نامه موافقت

(CAMI) ؛ 

 ؛ ی مربوطههاMEAی مهاجر در  هاحفاظت از گونه ب( مشارکت و ادغام 

 . CITES-CMSمشترک گوشتخواران آفریقایی  طرح مشابه  CAMIدر  CMSو  CITESامکان تقویت همکاری بین بررسی ( پ

با   IUCNو  CBDهای کاری ( مانند گروه OECMبا فرآیندهای جاری در سایر اقدامات موثر حفاظتی مبتنی بر منطقه )شریک شدن  ( ت

 ؛ CAMIهدف ادغام 

 های مربوطه. MEAو سایر   CMSتبادل منظم بین نقاط کانونی ملی ترویج ( ث

CMSبین   های غیردولتی، سازمان

های غیردولتی،  ، سازمانالمللی

ی چندجانبه زیست  هاموافقت نامه 

 (MEA)محیطی 

المللی،  مربوطه و مجامع بین  

 های دولتی سازمان

 متوسط

 فرامرزی، به ویژه:  داغ یهالکه ی ذکر شده در مطالعه هاتوصیه . اجرای 1.3

 ؛داراولویت ی  هاروند برای برجسته کردن سایتادامه الف( 

 ؛ ی داغهالکه  یهمه  دران حیاتی کارگزارذینفعان و شناسایی ب( 

های کاری برای ایجاد همکاری  دار پیشنهادی به منظور ایجاد جریانهای اولویت سایت های کاری برای هر یک از ( تشکیل گروه پ

 ؛ فرامرزی در صورت لزوم

CMS ،IUCNی ها، سازمان

ی غیردولتی،  هادولتی، سازمان
GSLEP 

 

 زیاد
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 پژوهش؛ ی دارای اولویت مشخص شده در هاحلی هدفمند برای مها( برگزاری کارگاه ت

 ؛ های دارای اولویتمکان این هایی برای حفاظت از  نامه وافقت های تفاهم یا مکشورها به تنظیم یادداشتتشویق ( ث

 . CAMIواقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی کشورهای   بعدی نشست فرامرزی برای   ی داغ هالکه   پژوهشو( بررسی و به روز رسانی 

 ایجاد و تقویت همکاری در سطح علمی و کاری، به ویژه:  .1.4

 ی علمی؛هاو کنفرانس  های رسمی و غیررسمی از طریق کارگروه هاالف( ادامه ترویج همکاری 

و مدیریت و همچنین برای سفرهای مطالعاتی و   پایش ، پژوهش، میدانی ب( تشویق به همکاری در سطح میدانی و کاری در زمینه بررسی

 . (exchange visits)  بازدیدهای تبادلی

CMSی  ها، تمام سازمان

غیردولتی با حضور در کشورهای  

 مربوطه، موسسات علمی 

 زیاد/متوسط 

دولتی،  ی ها، آژانس CMS .و ذینفعان  ها. افزایش آگاهی در مورد مزایای همکاری فرامرزی بین دولت 1.5

 ی غیردولتیهاسازمان

 زیاد

 IUCN (IUCNدر نظر گرفتن ابزار تشخیصی  ،ی فرامرزی، به عنوان مثالها. استفاده از دانش و تجربه موجود برای پیشبرد همکاری1.6

diagnostic tool)  شده حفاظت برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی ایجاد مناطق ( فرامرزیTBCA.) 

CMSدولتی،  ی ها، سازمان

 ی غیردولتیهاسازمان

 متوسط

 ی فرامرزی برای تسهیل حذف و / یا کاهش حصارهای مرزی.ها. توسعه راه حل1.7

 

CMSی دولتی،  ها، سازمان

 ی غیردولتیهاسازمان

 زیاد

 زیاد ی دولتی ها، سازمانCMS تبدیل شوند.  CITESو   CMSبخواهید به طرف قرارداد  CAMI واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی. از همه کشورهای 1.8

 اولویت  مسئول  . شکار، تصرف و تجارت غیرقانونی 2

( و اجرای آن در رابطه با شکار، تصرف و تجارت غیرقانونی  CMS. ترویج بازنگری قوانین ملی )در راستای برنامه قانونگذاری ملی 2.1

ی کافی برای کارکنان مجری و  ها ی پرداخت پاداش برای ایجاد انگیزه ها، مکانیسم مراحل اداریی مربوطه، ساده سازی هامجازات)شامل 

  اطمینان از  ان و شناسایی جرایم سایبری( وبانمحیطاختیارات اجرایی تقویت  در حفاظت،  ی بدست آمده هاذاری مجدد جریمهگهسرمای

 .CITES قوانین  رعایت

ی  های دولتی، سازمانهاس آژان

 غیردولتی

 زیاد

ان و سایر پرسنل اجرایی مربوطه برای مقابله با شکار، تصرف و تجارت غیرقانونی، از جمله با  بانمحیط افزایش و تقویت ظرفیت فنی  2.2

 مراجعه کنید(.  7.5تهیه تجهیزات مناسب برای مقابله با این موارد )همچنین به 

ی  هادولتی، سازمانی هاآژانس 

 غیردولتی

 زیاد

و   بررسی)شامل ابزارهای   SMARTی هاها و ابزارهای جدید برای اجرا )از جمله استفاده از روش ها، روشترویج استفاده از فناوری  2.3

 (.هاهای شناسایی، ارزیابی ریسکگزارش مکانی(، سگ

ی دولتی،  هاآژانس 

 علمی ینهادها /هاوسسهم

 زیاد/متوسط 
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در رابطه با موضوعات علمی،   ایه ی ویژه چند سازمانی( در سطوح ملی و منطقها. بهبود ارتباطات و همکاری بین سازمانی )یعنی گروه 2.4

مدیریتی و اجرایی )به عنوان مثال از طریق توسعه شبکه اجرای حیات وحش و همکاری بیشتر با گمرک، کنترل مرزی، پلیس و قوه  

 قضاییه(. 

های  های دولتی، سازمانآژانس 

،  TRAFFIC (tbc)غیردولتی 
CITES (tbc) 

 زیاد/متوسط 

نند از طریق گسترش و  ک میحمایت و امنیت دادن به جوامع محلی که در رسیدگی به شکار، تصرف و تجارت غیرقانونی کمک  .2.5

 . "ی شهروندی/خبرگزارهاشبکه "توسعه 

های  های دولتی، سازمانآژانس 

،  TRAFFIC (tbc)غیردولتی 
CITES (tbc) 

 زیاد

ی دولتی،  هایهاآژانس  ی مربوطه برای بهبود دسترسی و اقدام علیه شکار، تصرف و تجارت غیرقانونی اطالعات در اینترنت. هاترویج همکاری بین آژانس  .2.6

 ی غیردولتیهاسازمان

 متوسط

. مراجعه کنید( 5چنین به بخش محور برای مبارزه با علل اساسی شکار غیرقانونی )هم-و انگیزه  -ویکردهای اجتماعترویج و پرورش ر  2.8 ی دولتی،  هایهاآژانس  

 ی غیردولتیهاسازمان

 زیاد

 اولویت  مسئول  . چرای بی رویه و رقابت دام 4

به عنوان   موجود ی هاگله  ابعاد چرا و دام، گستره و مدیریت در مورد بهره وری و تناسب مراتع، اثرات بیماری،  هاپژوهش انجام  .4.1

حیات وحش، اثرات تغییرات آب و هوا و   تعارضذاری، امکان سنجی دامداری سنتی، ترسیب کربن دام در مقابل خاک / مرتع، گهسرمای

 نتایج به مدیران مربوطه.  رایه استفاده فصلی و ا

ی دولتی،  هاآژانس 

علمی،   ینهادها /هاوسسهم

 ی غیردولتیهاسازمان

 زیاد

 حیاتی و زیستگاه حیات وحش   تحملو اصالح هنجارهای چرای موجود )اعم از قانونی و مرسوم( بر اساس ظرفیت  بازنگری .4.2

 

ی دولتی،  هاآژانس 

علمی،   ینهادها /هاوسسهم

 ی غیردولتیهاسازمان

 زیاد

ذاری در کیفیت )ترویج نژاد، سالمت گله، محصوالت  گهیی که صاحبان دام را به سرمایهاشناسایی مسیرهایی برای ایجاد مکانیسم .4.3

 ند تا کمیت.ک می دامی با ارزش افزوده، بهره وری( تشویق 

ی  های دولتی، سازمانهاآژانس 

 غیردولتی

 زیاد

تأثیر  ی آگاهی و آموزشی در میان جوامع گله دار در مورد حفاظت از حیات وحش، حل تعارضات، و هاتوسعه و ترویج برنامه  .4.4

 ناخواسته تشدید دام. 

ی  های دولتی، سازمانهاآژانس 

 غیردولتی

 زیاد

برای کاهش تعداد دام و  در جوامع گله دار و غیره(   یچرای موقتممنوعیت )مانند معیشت جایگزین،  هاترویج طیف وسیعی از راهبرد  .4.5

 تمرکز بر دام به عنوان دارایی اصلی آنها.

ی  هاسازمانی دولتی، هاآژانس 

 غیردولتی، مشاغل

 زیاد
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از   بهره برداریی مربوطه، از جمله جوامع دامداران، برای رسیدگی به مسائل مربوط به های کاری مشترک با سازمانها. ایجاد گروه 4.6

 مراتع و حفاظت از حیات وحش. 

ی دولتی که توسط  هاآژانس 

ی غیردولتی تسهیل  هاسازمان

 وند شمی

 زیاد

های  گذرگاه شده/ دار که در نزدیکی حیات وحش و/یا مناطق حفاظتهای تشویقی برای اعضای جوامع گله مکانیسمایجاد . 4.7

 مراجعه کنید(.  5.11و  5.8، 5.1بانان جامعه تبدیل شوند )همچنین به کنند تا به محیط محیطی زندگی میزیست

ی دولتی، جوامع محلی،  هاآژانس 

 غیردولتیی هاسازمان

 زیاد

ی دولتی، علم.  هاآژانس  (.هرجا امکان آن وجود دارد یی را برای به حداقل رساندن چرای دام در مسیرهای مهاجرت حیات وحش )هاگزینهیافتن . 4.8

ی غیر دولتی، گله داران،  هاسازمان

 جوامع محلی

 زیاد

 از کشتار حیات وحش در مواقع تلفات سنگین دام. هامنع آن ی خود در برابر بالیای طبیعی و هادام یه برای بیمدامداران  تشویق . 4.9

 

ی دولتی، بخش بیمه،  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاسازمان

 متوسط

ی  های دولتی، سازمانهاآژانس  وند. ش میی صدور گواهینامه برای محصوالت دامی که از مراتع مدیریت شده پایدار تولید ها. ارائه طرح4.10

 غیردولتی

 متوسط

ی  هادولتی، سازمانی هاآژانس  ی قابل انتقال به حیات وحش که در یک زیستگاه هستند.های گله در برابر بیماری هاو سگ  ها. حمایت از واکسیناسیون دام 4.11

غیردولتی، جوامع محلی، گله  

 داران

 زیاد

 ها بر جمعیت حیات وحش.تأثیر آن رصد و آزاد و  های گله هایی برای کنترل و کاهش تعداد سگ. بررسی روش4.12

 

ی  هادولتی، سازمانی هاآژانس 

غیردولتی، جوامع محلی، گله  

 داران

 زیاد

ی  های دولتی ، سازمانهاآژانس  حیات وحش و دام. تعارضی کاهش تعارض برای جلوگیری از هااستفاده از روش. اجرا و ترویج 4.13

غیردولتی، جوامع محلی،  

 علمی ینهادها /هاوسسهم

 زیاد

 .شده حفاظت خارج از مناطق در علمی و با مشارکت جوامع محلی  هایش پژوهی مدیریت مراتع چرا بر اساس ها. طراحی طرح4.14

 

ی  های دولتی ، سازمانهاآژانس 

  ی نهادها/هاوسسه مغیردولتی، 

 علمی 

 زیاد
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ی  های دولتی ، سازمانهاآژانس  برای افزایش مالکیت و مسئولیت در قبال حفاظت از مراتع توسط جوامع محلی. محور-امعهج. ترویج مدیریت مراتع 4.15

غیردولتی، جوامع محلی،  

 علمی ینهادها /هاوسسهم

 

 اولویت  مسئول  پایدار   بهره برداری . مشارکت جامعه و  5

 محلی که باید در درازمدت به نفع حفاظت و کل جوامع باشد. های معیشت پایدار مرتبط با شرایط حفاظتی و . ترویج طرح5.1

 

ی غیردولتی ملی و بین  هاسازمان

 المللی

 زیاد

ی  های دولتی، سازمانهاآژانس  . حمایت از توسعه محلی )آموزش، بهداشت، انرژی و غیره(، مرتبط با حفاظت و نیازهای جوامع. 5.2

ی  هاغیردولتی بین المللی، آژانس 

 توسعه

 متوسط

این  توسط    هابرای جلوگیری از کشتار دام یی که در مقابل حیوانات وحشی ایمن هستند  هاترغیب جوامع محلی به استفاده از آغل. 5.3

 . حیوانات

ی  های دولتی ، سازمانهاآژانس 

 غیردولتی

 زیاد

 منظور امکان دسترسی حیات وحش به آب. یی با منابع آبی محدود به ها. ترویج مقررات مصرف آب توسط دام در مکان 5.4

 

، برای  CMSبه عنوان یک پلتفرم 

ملی و   ی غیردولتیهاسازماناجرا: 

 بین المللی

 زیاد/متوسط 

راه  ، آب و هوای بد و غیره( و ها، سایر درگیری کار)ش محور-ی بیمه جامعههای طرحها. ایجاد و به اشتراک گذاری بهترین شیوه 5.5

 . محور-جامعه یحمایت /پاداشیی هااندازی طرح 

 

، برای  CMSبه عنوان یک پلتفرم 

ی غیردولتی ملی و  هااجرا: سازمان

 بین المللی

 زیاد/متوسط 

های  اعضای جامعه و معلمان با انگیزه با استفاده از نمونه  ه ب و دادن پاداشها متناسب با گونه ی هافعالیت و فرهنگی  یها. ارائه فعالیت 5.6

 ها و استفاده از راهبردهای ارتباطی.های حیات وحش و جشن گرفتن روزهای گونه فعلی مانند تأسیس باشگاه 

ی غیردولتی ملی و بین  هاسازمان

ی دولتی )مانند  هاالمللی، سازمان

 وزارت آموزش و پرورش( 

 متوسط

ی ملی، برای تسهیل ارتباطات  ها ی کاربردی در داخل و بین جوامع در امتداد مسیرهای مهاجرت، تحت دستور دولت هامن . ایجاد انج5.7

 و همکاری. 

ی دولتی، رهبران )ریش  هاسازمان

ی  هام( جامعه، آژانس -سفیدان

ی  هادولت محلی، سازمان

 غیردولتی

 متوسط
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دهی مشارکتی و گزارش  هایپژوهشمحور، -های مدیریت جامعههای محلی در برنامهمهارت . ترویج و حمایت از استفاده از دانش و 5.8

 نتایج، به زبان و قالب مناسب.

ی غیردولتی محلی و  هاسازمان

 علمی ی نهادها/هاوسسهمملی، 

 زیاد

ی غیردولتی،  هاسازمان ی اکوتوریسم پایدار.هاو توسعه برنامه  CAMIدر منطقه محور -جامعه. ترویج استفاده غیر استخراجی به ویژه اکوتوریسم 5.9

 ی گردشگری هاشرکت

 متوسط

ی توسعه  هاالمللی و ملی با برنامه ی توسعه بین های آژانس هاراهبردی مهاجر( در  ها. ادغام مسائل حفاظت از تنوع زیستی )برای گونه 5.10

 اجتماعی و روستایی.

CMS ی دولتی ها، ، آژانس 

 

 زیاد

مبارزه با شکار غیرقانونی،   پایشهای حفاظتی، مانند  جامعه و ترویج مشارکت مستقیم در طرح  حفاظت گرایان گرفتن از . مشارکت5.11

 های محلی محلی با اعطای جایگاه و نقش رسمی به آنها. سازمانعلم شهروندی و توانمندسازی اکوتوریسم و 

های دولتی/محلی، آژانس 

 های غیردولتیسازمان

 زیاد

ویژه صنایع بزرگ محلی )مانند نفت، گاز، معدن( برای حمایت از  وکار، به های غیردولتی و کسب گذاری سازمان. تشویق سرمایه5.12

 اجر.های مههای حفاظت در مورد گونه طرح

CMSی غیردولتی بین  ها، سازمان

المللی که در حال حاضر درگیر  

 هستند 

 متوسط

پایدار تا اطمینان حاصل شود که هرگونه   بهره برداریبرای  هابهترین شیوه بکارگیری و    هامنظم و صحیح از گونه  پایشترویج . 5.13

 .هااکثر گونه   یه ی گستردهاجابجاییند، با در نظر گرفتن ک میپایدار است و از حفاظت حمایت  هاشکار قانونی گونه 

 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

ی غیردولتی،  هاعلمی، سازمان

 جوامع

 زیاد

آوری شده برای جوامع  منافع جمع در نظر داشتندر سراسر منطقه، با  CAMIهای پایدار از گونه  بهره برداریسنجی . ارزیابی امکان5.14

 محلی، و همچنین قوانین مربوطه. 

ی  های دولتی، سازمانهاسازمان

 غیردولتی

 متوسط

پایدار از حیات وحش )مانند شکار معیشتی، عکاسی،   برداری بهره های سایر گزینهبررسی و   محور-ی جامعههاترویج روش. 5.15

 .ندکنهایی برای حفاظت و بازنگری بر اساس قوانین ایجاد میاکوتوریسم( که مشوق

ی  های دولتی، سازمانهاسازمان

 غیردولتی

 زیاد

 اولویت  مسئول  . توسعه ظرفیت 7

آموزان و حفاظت گرایان جدید  آموزشی در زمینه حفاظت از حیات وحش برای دانش های های مالی و برنامه . توسعه و اجرای طرح7.1

های تخصصی  ریزی حفاظت و اجرا با مشارکت مؤسسات علمی مرتبط و گروه ی مشارکتی، برنامههادر زمینه بررسی، شرکت در برنامه 

 .IUCNهای گونه 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

محور و مدیران جامعه در مدیریت حیات وحش، تعارض انسان و حیات  -ی جامعههاو گروه  شده حفاظت ان مناطق بانمحیط. آموزش 7.2

 وحش، مبارزه با شکار غیرقانونی و توسعه حفاظت مشارکتی. 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد
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به   CAMI واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانیکشورهای . راه اندازی جلسات ساالنه / دوساالنه حفاظت از حیات وحش برای 7.3

 مستمر برای حفاظت از حیات وحش در منطقه. محل تبادل نظرعنوان یک 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

ان و سایر پرسنل اجرایی مربوطه برای مقابله با شکار و تجارت غیرقانونی و تامین بودجه الزم )مانند منابع  بانمحیط . تقویت ظرفیت 7.4

 انسانی، تجهیزات، آموزش(.

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

 پایدار. بهره برداری، حفاظت و هایپژوهش اجرای مشارکتی و فنی و  ریزی برنامه . بهبود ظرفیت شرکای مجری برای اجرای 7.5

 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 متوسط

 اولویت  مسئول  (Panthera pardus saxicolor). پلنگ ایرانی  19

واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی  )شامل کشورهای   راهبرد حفاظتی فراگیر برای کل گستره پراکندگی پلنگ ایرانییک  هیه. ت19.1

 حفاظتی. اجراییی های ملی و برنامه هاراهبرد، مانند ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، عراق و ترکیه( و به روز رسانی CAMI عضوغیر

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

ی غیردولتی،  هاعلمی، سازمان
CMS 

 زیاد

فرامرزی با   شده حفاظت از مناطق  ایه شبک ایجاد و/یا حمایت  ،برای حفاظت و همکاری فرامرزی داراولویت مناطق شناسایی . 19.2

 . وامع )محلی(مدیریت خوب، از جمله مناطق تحت مدیریت ج

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

یی که در مقابل حیوانات  هاآغل)مانند  اند ه انسان و پلنگ موفق بود تعارضیی که تا حدودی در کاهش هاروش آزمایش و اجرای . 19.3

کند که شخصی  می )یک چراغ کامپیوتری است که این تصور را ایجاد   Fox lights چشمک زن شبانه  یها، چراغ وحشی ایمن هستند 

و    هاحفاظتی، برداشتن تله مالی در مقابل کارهای ی ها، پرداخت دامپروریی ها، تغییر شیوه م(-زنی استدر ساعات تاریکی در حال گشت 

 غیره(. 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

  های وحشی، حق ارتفاقبا خرید حق چرا برای حمایت از بازیابی طعمهی از دست رفته هاهایی برای جبران زیستگاه یافتن گزینه. 19.4

 های نوآورانه. حفاظتی و سایر مدل م(  -)حق انتفاع از مباحات عمومی

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

، مانند حصارهای مرزی به دست آید و  هاپیوستگی زیستگاه و موانع  هاگذرگاه ی ملی تا درک درستی از هاآژانس همکاری با . 19.5

 مهاجرت. یهاگذرگاه از جمله حفاظت از  کننده ه مقابل ی هاگزینه توسعه 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

حیات   پایشبرای  (community-based)بومی  یه شدحفاظتو مناطق   شده حفاظت ان منطقه بانمحیط ی. پشتیبانی فنی و تجهیزات19.6

 .وحش و مبارزه با شکار غیرقانونی

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

  DNA، نمونه برداری از میدانی بررسی، ایه ی تل هاآن از طریق دوربین   یهاپلنگ و طعمه  پایش . توسعه یک سیستم یکنواخت برای 19.7

 . اولیه ی واکنشهاو همچنین پروتکل  هاو بیماری ایه و استفاده از تله متری ماهوار

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد
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دولتی، موسسات  ی هاآژانس  ی فرامرزی پلنگ.هابه ویژه در مورد جمعیت  ها. ایجاد بستر ارتباطی برای برقراری ارتباط و تجزیه و تحلیل داده 19.8

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 زیاد

  ی مربوط به حفاظت از پلنگ ایرانی در منطقه و ایجاد یک وب سایت تحت ها. انتشار یک بولتن ساالنه با برجسته کردن تمام فعالیت 19.9

 .CMS CAMI نظر

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 متوسط

 ی درسی مدارس برای ارتقای ارزش و اهمیت پلنگ ایرانی و نقش آن در پیوند کشورهای منطقه.هابرنامه . تدوین 19.10

 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 متوسط

 یک روز در سال به عنوان روز پلنگ ایرانی.یین عت. 19.11

 

ی دولتی، موسسات  هاآژانس 

 ی غیردولتیهاعلمی، سازمان

 وسطمت

 اولویت  مسئول  و بررسی   ها . فرآیندهای هماهنگی، اشتراک گذاری داده 29

تا خدمات پایدار و بلندمدت برای   CMSدر داخل و احتماالً خارج از دبیرخانه  CAMIمنابع کارکنان برای هماهنگی تقویت . 29.1

CAMI  .فراهم شود 

CMS ی دولتی،  ها، آژانس

های سازمانمؤسسات علمی، 

 غیردولتی

 زیاد

 اولویت  مسئول  . منابع مالی 31

آسیای   IUCN SOS. مانند برنامه POW و  CAMIی مالی برای حمایت از اجرای هاموجود و برنامه  یهاطرح. ادامه و گسترش 31.1

 طراحی شده است.  POWمکانیزم تأمین مالی که به طور خاص برای تأمین بودجه برای اجرای یک مرکزی به عنوان 

UCN ی دولتی،  ها، آژانس

 ی غیردولتیهاسازمان

 زیاد

  مالی یهاکمک ترویج  و نیز شده توسط خیرین تامین مالیی هاطرح کمک به برای ها از سوی دولت  مالی مشترک. ترویج کمک 31.2

 .POWی دولتی برای اجرایهابه طرح )خیرین(  اهدا کنندگان از سوی  مشترک 

 ی دولتی هاسازمان

 

 زیاد/متوسط 

روزشده/مشخص های دولتی موجود/به در برنامه آمده  POWهم چنانکه در های مهاجر  اقدامات حفاظتی برای گونه لحاظ کردن . 31.3

 حفاظت از طبیعت.  یه باردر

 ی دولتی هاسازمان

 

 زیاد

ی مهاجر و  هااقداماتی در مورد گونه وارد کردن ی دولتی وجود دارد و  هامنابع مالی ملی محیط زیستی که زیر نظر ارگان هدایت . 31.4

 .هابرنامه   در این POWاجرای 

ی  های دولتی، سازمانهاسازمان

 غیردولتی

 زیاد/متوسط 

 ی  هاسازمان، CAMI. CMS»قهرمان« برای شناسایی یک های تأمین مالی و و برنامهتهیه فهرستی از خیرین  . 31.5

 دولتی  غیر

 متوسط
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ی مالی کوچک های برنامه کمکها( از جمله پروژه GEFی تامین مالی از طریق صندوق جهانی محیط زیست )ها. بررسی گزینه31.6

GEF  ی اجرایی هابرای پیشنهادات مشترک بین چندین کشور با مشارکت آژانسGEF  ،بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی(UNDP  )

 پروژه.   تقاضای/در فرآیندهای درخواست

 دولتیی هاآژانس 

 CMSی غیردولتی، هاسازمان

 

 یاد/متوسط ز

ان،  گه اهداکننددولتی، ی هاآژانس  ی مشترک.های مالی و توسعه پروژه هادر جمع آوری کمک خیرینی دوجانبه بین کشورها و همچنین با ها. تقویت همکاری 31.7
CMS 

 توسطم

 . POWو  CAMIیا سایر منابع مالی نوآورانه برای بسیج بودجه برای   ایه سازماندهی رویدادهای خیریدر نظر گرفتن . 31.8

 

 دولتیی هاآژانس 

 CMSی غیردولتی، هاسازمان

 م ک 

 .CAMIی مالی در راستای های کمکها. مشارکت و کمک به توسعه اولویت 31.9

 

CMSی غیردولتی،ها، سازمان 

 بین المللی ی غیردولتیهاسازمان

 یاد/متوسط ز

 تروفیی حفاظتی )مانند شکار هاسازوکارهایی برای استفاده از درآمدهای ناشی از مدیریت پایدار حیات وحش برای فعالیتایجاد . 31.10

 .CITESو غیره( با همکاری 

 دولتیی هاآژانس 

 ی غیردولتی،هاسازمان

 زیاد/متوسط 

،  CMSی دولتی، هاآژانس  بخش خصوصی.، از جمله با بودجه CAMIیک صندوق امانی برای ایجاد . 31.11

 ی بخش خصوصی هاشرکت

 متوسط

 آماده کردن دریا فرامرزی  ی، چشم انداز ایه منطق-بوماز رویکردهای  به کارگیریی مالی با  هاجمع آوری کمک ابعاد. افزایش 31.12

 پروژه. 

ی  ها، آژانس CMSهماهنگی از 

 ی غیردولتی هادولتی، سازمان

 متوسط
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 اند شده   بندی رتبه   واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی . تهدیدها بر اساس مناطق و کشورهای  3پیوست  
 

(، زاگرس  Aکپه داغ ) -(، البرزCاند: قفقاز )بندی شده دهد که در هر منطقه رتبه شده )جاری و نوظهور( را نشان میها و تهدیدات شناساییها، محرک که محدودیت بندی تهدیدها جدول رتبه 

(Z و ) ی شرقی محدوده  ( پراکنشEمحرک .)ی  ها= ناشناخته یا غیرقابل اجرا( و ظرفیت  -= عمده،  3= متوسط،  2= جزئی،  1= وجود ندارد،  0و تهدیدها بر اساس اهمیت/شدت )نمرات:   ها

=   UZ= ترکمنستان،  TMکستان، = پا PK= قزاقستان،  KZ= ایران،  IR= افغانستان،  AF. شدند  بندیرتبه ( = خوب 3= متوسط،  2= ضعیف،  1موجود برای رسیدگی به آنها )نمرات: 

 ازبکستان. 

 نشده(   بندیرتبه )  هامحدودیت 

 رشد جمعیت انسانی و سبک زندگی

 معیشت

 و فشارهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی، ناآگاهی )از جمله احساسات منفی نسبت به حفاظت(  ها: ارزشهانگرش

 اقتصادی-توسعه اجتماعی

 در دستور کار دولت(  های مسلحانه )از جمله اولویت های شکست خورده، بی ثباتی سیاسی و درگیری هاسیاست

 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها محرک 

 C A Z E در کل  C A Z E1 در کل  

ی طعمه وحشی  هاناپایدار از جمعیت  بهره برداری

 )شکار غیرقانونی / شکار بی رویه( کلیدی 

2.7 2.8 0.2  

(TM 1.5)2 

3.0 0.2  

(UZ 3) 

(AF 3) 

(PK 3) 

2.4 2.8 0.2  

(KZ 5.1 ) 

 

5.23 7.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 2) 

           

           

           

 
 ( P.p.tullianaو   P.p.fusca) کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتنددر پاکستان، شرکت  1
 ی شکار بیش از حد فقط شکار قانونی لحاظ شدبرای محاسبه 2
 اجرای مقررات ضعیف است اما در عراق مساله این نیست  3
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها محرک 

 C A Z E در کل  C A Z E4 در کل  

0.2 2.0 2.5 مناسب دامداری نا  

(KZ 1) 

 

3.0 0.3  

(UZ 3) 

(AF 3) 

(PK 3) 

2.1 2.5 0.2  

(KZ 1) 

 

0.25 0.2  

(UZ 2) 

(AF 2) 

(PK 2) 

0.2 2.0 2.5 تعداد دام  زدیادا  

(KZ 1) 

 

3.0 0.3  

(UZ 3) 

(AF 3) 

(PK 3) 

2.1 2.5 0.2  

(KZ 1) 

 

2.0 0.2  

(UZ 2) 

(AF 2) 

(PK 2) 

حفاظت ناکافی از حیات وحش در خارج از  

 شده حفاظت مناطق 

 

2.5 3.0 0.1  

(IR 1) 

(TM 1) 

(KZ 1) 

3.0 0.3  

(UZ 3) 

(AF 3) 

(PK 3) 

1.3 1.5 0.1  

(IR 1) 

(TM 1) 

(KZ 1) 

0.1  6.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 5.2 ) 

 و تغییرات کاربری اراضی هاسکونتگاه 

 

2.4 3.0 0.2  

 

2.0 5.2  

(UZ 3) 

(AF 5.1 ) 

(PK 3) 

1.2 1.0 5.1  

(KZ 1) 

 

0.1  

 

 پر نشده 

 ضعف اجرای قانون 

 

 پر نشده  2.0 2.4

 

3.0 3.2  

(UZ 1) 

(AF 3) 

(PK 3) 

 پر نشده  2.0 1.3

 

1.0 

(IR 1) 

 

3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

 
 ( P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 4
 بیات شان را به اشتراک می گذارند رمثال گروههای گله داری در فیس بوک هستند که تج  سیستماتیک. برای ایه کافی شیو یهنه به انداز ظرفیتی سنتی موجود است اما 5
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها محرک 

 C A Z E در کل  C A Z E6 در کل  

 هاتوسعه زیرساخت

 

2.3 3.0 

(IR 2) 

 

0.2  2.0 3.2  

(UZ 3) 

(AF 1) 

(PK 3) 

 پر نشده  7 1.0 پر نشده  1.0 1.0

 تغییر اقلیم )خشکسالی، کمبود آب و غیره( 

 

2.2 1.0 3.0 

(KZ 2) 

 

2.5 3.2  

(UZ 3) 

(AF 2) 

(PK 2) 

1.8 2.0 83.0 1.0 3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2)9 

 تجارت غیرقانونی اسلحه و مهمات 

 

2.1 2.0 2.3 

(TM 0) 

(KZ -) 

 

2.0 3.2  

(UZ 1) 

(AF 3) 

(PK 3) 

1.5 1.5 2.0 

(KZ -) 

 

1.0 3.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 1) 

 ای/ملی فقدان همکاری فرامرزی/منطقه

 

2.1 3.0 0.2  

(IR 2) 

(TM 2) 

(KZ 2) 

2.0 3.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 1) 

1.8 2.0 0.3  

(IR 3) 

(TM 3) 

(KZ 2) 

1.0 3.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 1) 

   

   

 
 ( P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 6
 فقدان اراده سیاسی و نه ظرفیت مساله بود  7
 تر استنبود دسترسی به آب قابل حل است اما مساله اصلی بسیار پیچیده  8
 ظرفیت علمی  ۹
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها محرک 

 C A Z E در کل  C A Z E10 در کل  

 های مرزیحصار )فنس( 

 

2.0 2.0 0.2  

 

2.0 3.2  

(UZ 2) 

(AF 5.2 ) 

(PK 5.2 ) 

1.3 1.0 0.2  

 

0.1  

 

 پر نشده 

ها )شامل دانش علمی، کمبود  فقدان ظرفیت 

پشتیبانی )لجستیک، بودجه، دانش  متخصص( و 

 فنی(

 

1.9 2.3 0.1  

(IR 1) 

(TM 1) 

(KZ 1) 

2.0 6.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 2) 

1.8 1.8 0.2  

(IR 2) 

(TM 2) 

(KZ 2) 

1.0 
 

3.2  

(UZ 2) 

(AF 3) 

(PK 2) 

 توسعه فناوری )تسهیل شکار غیرقانونی( 

 

1.6 3.0 

(IR 2) 

 

0.1  

(KZ 2) 

 

1.0 3.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 1) 

1.3 2.0 - 

(KZ 1) 

1.0 0.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

خوش بینی غیر قابل توجیه در مورد وضعیت  

 حفاظتی پلنگ

1.5 0.1  

(IR 2) 

 

2.0 

(KZ -) 

(TM 0) 

 

0.211 0.1  

(UZ -) 

(AF 1) 

(PK 1) 

1.3 1.0 2.0 

(KZ -) 

 پر نشده  1.0

           

           

           

           

 
 (P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 10
 شود.تر شده است. تالش برای جمعیت زاگرس باید قوی نگزارش  تعدادترکیه قابل استفاده نیست، در اینجا  برای 11
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها محرک 

 C A Z E در کل  C A Z E12 در کل  

           

 تجارت غیر قانونی پوست و اعضای بدن 

 

1.2 1.0 13- 

 

0.114 3.2  

(UZ 1) 

(AF 3) 

(PK 3) 

1.5 1.5 2.0 

(KZ -) 

 

1.0 3.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 (P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 12
 تجارت بین المللی  13
 وند ش میکشتارهای بدون هدف و معموالً فرصت طلبانه به بازار ختم  14
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها تهدید 

 C A Z E در کل  C A Z E15 کل در   

های اصلی  انتقال بیماری از دام به پلنگ و طعمه

 وحشی آن 

 

2.5 0.3  

(IR 2) 

0.3  

(TM 1) 

 )KZ 1) 

2.0 0.2  

(UZ -) 

(AF 2) 

(PK 2) 

1.7 2.0 0.2  

(TM 1) 

(KZ 1) 

 

0.116 7.1  

(UZ 1) 

(AF 2) 

(PK 2) 

 تکه تکه شدن زیستگاه 

 

2.4 3.0 5.1  

(KZ 1) 

 

3.0 0.2  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 3) 

1.3 2.0 0.1  

 

0.1 0.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

کشتار تالفی جویانه در پاسخ به تلفات دام در اثر  

 حمالت پلنگ

 

2.2 2.0 5.1  

(KZ 1) 

 

3.0 3.2  

(UZ 2) 

(AF 2) 

(PK 3) 

1.3 2.0 0.1  

 

1.0 3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

بازسازی  از دست دادن/تغییر زیستگاه )از جمله 

 زیستگاه(

 

2.2 2.0 5.1  

(KZ 1) 

3.0 3.2  

(UZ 2) 

(AF 2) 

(PK 3) 

1.3 2.0 0.1  1.0 3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

           

           

 
 (P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 15

 ودش می  هاظرفیت سازی شامل سوزاندن الشه 16
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها تهدید 

 C A Z E در کل  C A Z E17 در کل  

 های وحشی کلیدی کاهش طعمه

 

2.2 2.5 0.1  3.0 3.2  

(UZ 3) 

(AF 1) 

(PK 3) 

2.2 3.0 0.1  1.0 7.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 2) 

 ها انزوای جمعیت

 

1.9 2.0 5.1  

(KZ -)18 

2.0 0.2  

(UZ -) 

(AF 2) 

(PK 2) 

1.4 2.0 0.1  

(KZ -) 

 

0.1  1.5 

(UZ -) 

(AF 1) 

(PK 2) 

 فقر ژنتیکی جمعیت پلنگ

 

7.1  0.2  

(IR 1) 

0.1  

(KZ -) 

 

- 0.2  

(UZ 3) 

(AF 1) 

(PK 2) 

1.5 3.0 0.1  

(KZ -) 

 

1.0 1.0 

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

های اصلی  انتقال بیماری از دام به پلنگ و طعمه

 وحشی آن 

 

2.5 0.3  

(IR 2) 

0.3  

(TM 1) 

 )KZ 1) 

2.0 0.2  

(UZ -) 

(AF 2) 

(PK 2) 

1.7 2.0 0.2  

(TM 1) 

(KZ 1) 

 

0.119 7.1  

(UZ 1) 

(AF 2) 

(PK 2) 

           

           

           

 
 ( P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 17
 تا به امروز، جمعیت پلنگ ثابتی در قزاقستان وجود ندارد، زیرا فقط ورود گاه به گاه از کشورهای همسایه گزارش شده است. 18
 شودها می ظرفیت سازی شامل سوزاندن الشه 1۹
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها تهدید 

 C A Z E در کل  C A Z E20 در کل  

 تکه شدن زیستگاه تکه 

 

2.4 0.3  5.1  

(KZ 1) 

 

3.0 0.2  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 3) 

1.3 2.0 0.1  

 

1.0 0.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

کشتار تالفی جویانه در پاسخ به تلفات دام در اثر  

 حمالت پلنگ

 

2.2 2.0 5.1  

(KZ 1) 

 

3.0 3.2  

(UZ 2) 

(AF 2) 

(PK 3) 

1.3 2.0 0.1  

 

1.0 3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

از دست دادن/تغییر زیستگاه )از جمله بازسازی  

 زیستگاه(

 

2.2 2.0 5.1  

(KZ 1) 

3.0 3.2  

(UZ 2) 

(AF 2) 

(PK 3) 

1.3 2.0 0.1  1.0 3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

 های وحشی کلیدی کاهش طعمه

 

2.2 2.5 0.1  3.0 3.2  

(UZ 3) 

(AF 1) 

(PK 3) 

2.2 3.0 0.1  1.0 7.1  

(UZ 2) 

(AF 1) 

(PK 2) 

 ها انزوای جمعیت

 

1.9 2.0 5.1  

(KZ -)21 

2.0 0.2  

(UZ -) 

(AF 2) 

(PK 2) 

1.4 2.0 0.1  

(KZ -) 

 

1.0 1.5 

(UZ -) 

(AF 1) 

(PK 2) 

 
 (P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 20
 تا به امروز، جمعیت پلنگ ثابتی در قزاقستان وجود ندارد، زیرا فقط ورود گاه به گاه از کشورهای همسایه گزارش شده است. 21
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها تهدید 

 C A Z E در کل  C A Z E22 در کل  

 جمعیت پلنگفقر ژنتیکی 

 

7.1  0.2  

(IR 1) 

0.1  

(KZ -) 

 

- 0.2  

(UZ 3) 

(AF 1) 

(PK 2) 

1.5 3.0 0.1  

(KZ -) 

 

1.0 1.0 

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

های های خانگی و سگهای گله، سگ سگ

 ولگرد

 

1.6 0.1  0.2  

(TK 0) 

(KZ 1) 

2.0 3.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

1.4 - 0.2  

(KZ 1) 

 

0.1 1.3 

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 2) 

کشتار غیرقانونی از روی ترس، غرور و فرصت  

 طلبی

 

1.5 0.1  

(IR 2) 

 

0.1  

(KZ -) 

2.0 0.2  

(UZ 1) 

(AF 3) 

(PK 2) 

1.3 1.0 0.2  

(KZ -) 
 

0.1 1.0 

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

 کشتار تالفی جویانه در پاسخ به حمالت به انسان 

 

1.4 0.1 5.1 0.223 پر نشده    

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 5.2 ) 

 1.0 1.0  پر نشده  1.0 1.0

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

           

           

           

 
 (P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 22
 اند ابهاماتی وجود داردن انجام شده انسا عامدانه توسطیا  انده بود به خاطر تالفیدر مورد اینکه آیا این حمالت واقعاً  23
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 ظرفیت  اهمیت/شدت  ها تهدید 

 C A Z E در کل  C A Z E24 در کل  

 ای / مرگ و میر تصادفات جاده 

 

1.3 1.0 0.1  

(TM 0) 

(KZ -) 

2.0 0.1  

(UZ 1) 

(AF 1) 

(PK 1) 

1.3 0.2  

(IR 1) 

 

0.1  

(KZ -) 

 

1.0 1.0 

(UZ -1 ) 

(AF 1) 

(PK 1) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 (P.p.tullianaو   P.p.fusca) در پاکستان، شرکت کنندگان دو زیرگونه را در نظر گرفتند 24
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 واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی بندی شده توسط کشورهای  های پیشنهادی رتبه . فعالیت 4پیوست  
=   PK= قزاقستان،  KZ= عراق،  IR = ،IQ ایران  = گرجستان، AZ =  ،GEآذربایجان = ارمنستان،  AM= افغانستان،  AF= زیاد. اختصارات،  3= متوسط،   2= کم،  1: هافعالیت  بندیاولویت 

 = ازبکستان. UZ= ترکمنستان،  TM= ترکیه،  TR= روسیه،  RUپاکستان، 

 AF AM AZ GE IR IQ KZ PK RU TR TM UZ فعالیت 

های موجود در مورد زیستگاه و حضور پلنگ  . بررسی اطالعات اخیر و داده 1.1.1

کشورهای واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی و شناسایی مناطق  ایرانی در 

های زیستای پلنگ  دار و نیازهای تحقیقاتی و حفاظتی برای ایمن سازی جمعیت اولویت 

 دارایرانی در این مناطق اولویت 

3/00 2/00 1/50 3/00 2/50 3/00 3/00 3/00 1/00 3/00 3/00 3/00 

دار  های مدیریت مناطق اولویت هایی برای تهیه بهترین روش کارگاه . سازماندهی 1.1.2

ای برای اطمینان از اجرا و پذیرش و ارایه آن به مقامات مسئول و ذینفعان محلی/منطقه

 مراجعه کنید(  1.1.4سیاست )به فعالیت 

3/00 2/50 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 1/00 1/00 2/00 2/00 

شده ملی برای شناسایی مناطق  ارتقای وضعیت نظارت مناطق حفاظت . توسعه و 1.1.3

های حیات وحش با توجه به نیازهای حفاظتی پلنگ  شده و گذرگاه جدید حفاظت 

 مراجعه کنید(  5.2.1آمده )به فعالیت  1.1.2ایرانی در کارگاهی مانند آنچه در فعالیت 

3/00 2/50 3,00 1/00 2/50 1/00 2/00 3/00 1/00 3/00 2/00 2/00 

شده برای پلنگ ایرانی و نیازهای  . ترویج گنجاندن )اضافه کردن( مناطق حفاظت 1.1.4

 مراجعه کنید(  1.1.2های ملی )به فعالیت حفاظتی برای حفاظت از گونه در سیاست

2/00 3/00 2/00 1/00 2/50 3/00 1/00 2/00 1/00 3/00 1/00 3/00 

شناسی پیشرفته برای پایش قابلیت  استاندارد و از لحاظ روش . ترویج رویکردهای 1.2.1

، تجزیه و تحلیل  ای ی تله هاجمعیت پلنگ ایرانی )دوربین  یوستگیو پدوام( مانی )زنده 

ژنتیکی، غربالگری بیماری و غیره( بر اساس استانداردهای نظارتی تعریف شده در  

 . 3.3.2و  3.3.1های فعالیت

3/00 2/00 2/00 2/00 3/ 00  3/00 2/00 3/00 3/00 2/50 3/00 3/00 

در   ه شده های تهیمنظم )با بکارگیری دستورالعمل ایش ها و پ. انجام بررسی1.2.2

 مراجعه کنید(  5.1.2دار پلنگ ایرانی )به فعالیت ( در مناطق اولویت 3.3.1فعالیت 

3/00 2/50 2/50 3/00 3/00 3/00 2/00 2/00 1/00 3/00 3/00 3/00 
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 AF AM AZ GE IR IQ KZ PK RU TR TM UZ فعالیت 

  25در یک منطقه/ فراجمعیت  ستکمبانان دای برای مراقبین و محیط برنامهیجاد . ا1.2.3

 مراجعه کنید(  1.2.2ها )به فعالیت برای پایش و حفاظت از پلنگ ایرانی و زیستگاه 

3/00 2/00 1/50 2/00 2/00 3/00 3/00 1/00 2/00 1/50 3/00 3/00 

های زیستا و  هایی برای دستیابی و/یا حفظ )زیر( جمعیت. تدوین و اجرای توصیه 1.2.4

 دار، دستکم برای یک منطقه/ فراجمعیتاولویت به هم پیوسته پلنگ ایرانی در مناطق 

2/00 3/00 2/50 2/00 3/00 2/00 1/00 2/00 1/00 3/00 2/00 2/00 

قوانین ملی در رابطه با   (gap analyses)های خألهای  . انجام تجزیه و تحلیل 1.2.5

که زیستگاه مشابه یا   CAMIهای دیگر حفاظت از پلنگ ایرانی و احتماالً گونه 

تهدیدهای مشابه دارند و ترویج به روز رسانی قوانین، در صورت لزوم با نهادهای  

 مراجعه کنید(. 10کشوری )مجلس، دولت؛ به هدف  

3/00 1/50 1/50 2/00 2/00 2/00 1/00 3/00 1/00 1/00 2/00 2/00 

 2/00 1/00 2/00 2/00 2/50 1/00 2/50 3/00 1/00 2/00 2/00 2/00 . تامین منابع برای اجرای قانون )به روز( حفاظت از پلنگ ایرانی1.2.6

بانان در دستکم دو منطقه / فراجمعیت برای  ای برای مراقبان و محیط . ایجاد برنامه1.3.1

 هاهای آن های وحشی اصلی و زیستگاه طعمه پایش و حفاظت از 

2/00 2/00 1/50 1/00 2/00 3/00 3/00 1/00 1/00 1/50 3/00 2/00 

های وحشی اصلی برای  های طعمه . ارزیابی وضعیت و نیازهای حفاظتی جمعیت1.3.2

دار پلنگ  ها در مناطق اولویتهای زیستا/دوام پذیر طعمه اطمینان از وجود جمعیت

 ایرانی

1/50 3/00 3/00 2/00 2/50 3/00 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 3/00 

 2/00 3/00 2/00 3/00 3/00 1/00 2/50 2/00 2/00 3/00 3/00 1/50 های معرفی مجدد و/یا بازیابی در هر کجا که الزم است  . تهیه و اجرای برنامه 1.3.3

دار که در فعالیت  شده اولویت حفاظت های مدیریتی مناطق . توسعه و اجرای طرح 2.1.1

 مشخص شده است 1.1.1

1/00 2/50 3/00 2/00 3/00 3/00 1/00 2/00 2/00 1/50 3/00 2/00 

های استاندارد شده  های مدیریت ابزار/روش. ارزیابی اثربخشی اجرای طرح2.1.2

های مدیریتی بر این اساس  ( و اصالح برنامه METTشده کلیدی )مانند  مناطق حفاظت 

 مراجعه کنید(. 5.2.2)به فعالیت 

1/00 2/50 3/00 3/00 2/50 2/00 1/00 1/00 3/00 1/50 2/00 2/00 

 
 راهبردی مراجعه کنید.در سند  1ها به شکل برای دیدن شرح واضحی از فراجمعیت  25
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 AF AM AZ GE IR IQ KZ PK RU TR TM UZ فعالیت 

های کاربری اراضی پایدار برای مناطق دارای اولویت  اجرای طرح. تهیه و 2.2.1

مراجعه کنید( و سایر اقدامات حفاظتی در خارج و بین   1.1.1شناسایی شده )به فعالیت 

 شده مناطق حفاظت 

2/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 1/00 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 

اراضی پایدار در مناطق دارای اولویت در  های کاربری . ارزیابی اجرای طرح2.2.2

 ها در صورت نیازخصوص حفاظت از حیات وحش و بازبینی/به روز رسانی این طرح

1/00 2/50 2/50 2/00 2/00 1/50 1/00 1/00 3/00 1/00 2/00 3/00 

های نقاط  ی نقشه ها و تهیه های الزم برای انجام بررسی. ایجاد منابع/ظرفیت3.1.1

)همچنین   1.2.1های وحشی اصلی، مطابق با نتایج فعالیت  حضور پلنگ ایرانی و طعمه 

 ( 9.4.2و  9.4.1های فعالیت

3/00 3/00 3/00 3/00 2/50 3/00 2/00 3/00 3/00 2/50 3/00 3/00 

و   1.2.1های بالقوه پلنگ ایرانی )براساس نتایج فعالیت انجام بررسی زیستگاه . 3.1.2

دار شناسایی شده به منظور تهیه نقشه  ( با همکاری ذینفعان در مناطق اولویت 5.1.2

 های وحشی اصلی آن پراکنش پلنگ ایرانی و طعمه 

3/00 2/50 2/00 3/00 2/50 3/00 2/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 

های وحشی کلیدی  . شناسایی وضعیت و تهدیدات اصلی پلنگ ایرانی و طعمه 3.2.1

، با در نظر گرفتن نتایج فعالیت  3.1.2های بررسی شده طی فعالیت آن در زیستگاه 

1.2.2 . 

3/00 3/00 1/50 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 2/00 2/50 3/00 3/00 

ایرانی با توجه به وضعیت پلنگ ایرانی و  دار پلنگ . پایش منظم مناطق اولویت 3.2.2

های  و با به کارگیری دستورالعمل 1.2.2های وحشی اصلی آن مطابق با فعالیت طعمه

 3.3.1ارائه شده در فعالیت 

2/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 2/00 1/00 2/00 3/00 3/00 3/00 

های  های استاندارد پایش را به زبانروشها و . تهیه دفترچه راهنماهایی که رویه 3.3.1

 محلی توصیف کند 

3/00 2/50 3/00 3/00 3/00 3/00 1/00 3/00 1/00 1/00 3/00 2/50 

ها/راهنمای استاندارد شده برای پایش پلنگ ایرانی  . اتخاذ و اجرای دستورالعمل3.3.2

مراجعه کنید(   3.3.1و  3.2.2، 1.2.1های های وحشی اصلی آن )به فعالیت و طعمه 

 های پایش مشخص شده توسط تیم 

3/00 2/50 2/00 3/00 2/50 2/00 1/00 3/00 2/00 2/50 3/00 2/50 
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 AF AM AZ GE IR IQ KZ PK RU TR TM UZ فعالیت 

ها  هایی برای به اشتراک گذاری و ساختاردهی داده . تدوین و اتخاذ دستورالعمل3.4.1

های وحشی اصلی آن در داخل و بین کشورهای واقع در  در مورد پلنگ ایرانی و طعمه

 گستره پراکندگی پلنگ ایرانی 

2/00 3/00 3/00 3/00 1/50 1/50 1/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 

ای نقاط/رکوردهای پراکنش پلنگ ایرانی و  های اطالعاتی منطقهتوسعه پایگاه . 3.4.2

ویژه در مناطق فرامرزی، با هدف کمک به شناسایی های وحشی اصلی آن، به و طعمه 

 های ایرانی و ردیابی حرکات آنهاتک تک پلنگ 

1/00 3/00 3/00 3/00 2/50 3/00 1/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 

های اطالعاتی، و با موفقیت مورد استفاده قرار دادن  . در دسترس گذاشتن پایگاه 3.4.3

روز رسانی آن توسط تمامی کشورهای واقع در گستره پراکندگی طور منظم به و به 

 پلنگ ایرانی

1/00 2/00 2/00 1/00 1,50 2/00 1/00 2/00 3/00 1/50 2/00 3/00 

ای وضعیت پلنگ ایرانی، به عنوان مثال بر  استاندارد ملی/منطقههای  . تهیه گزارش3.5.1

مراجعه  3.4.3و  3.4.1های های داده )به فعالیت های وارد شده به پایگاه اساس داده 

 کنید( 

1/00 2/50 2/00 2/00 2/50 2/00 1/00 2/00 2/00 2/00 2/00 1/00 

نجات در سراسر محدوده پلنگ  . انجام یک مطالعه امکان سنجی مراکز امداد و  4.1.1

ایرانی از جمله همه کشورهای واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی: تهیه فهرستی از  

های ایرانی را در هر کشور محدوده پراکنش گونه  توانند پلنگامکاناتی که می

نگهداری کنند، و شناسایی مراکز امداد و نجات احتمالی از جمله امکان اشتراک این  

 بین کشورها مراکز

1/00 1/75 2/50 1/00 3/00 3/00 1/00 3/00 2/00 3/00 1/00 1/00 

در موسسات شناسایی  26. ایجاد و تجهیز مراکز ویژه امداد و نجات پلنگ ایرانی4.1.2

 شده یا ساخت مراکز جدید در صورت نیاز/امکان.

2/00 1/75 3/00 1/00 3/00 3/00 1/00 2/00 2/00 3/00 1/00 1/00 

 
 یا مراکز پرورش خاص در دسترس هستند  EEPهای وحشهای ایرانی، در امکانات موجود در باغها، یا به طور ویژه برای پلنگ الگوها برای مراکز نجات برای سایر گونه 26
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برای مراقبت    (ex situ). تهیه طرح و پروتکل)های( پرورشی خارج زیستگاهی 4.1.3

های تصمیم گیری برای سرنوشت آنها )به زبان  های وحشی ایرانی و درختاز پلنگ

 های ملی )به زبان ملی(انگلیسی( و انطباق آنها با شرایط و مسئولیت 

3/00 1/75 1/50 1/00 3/00 3/00 1/00 1/00 1/00 3/00 1/00 1/00 

. آموزش کارکنان دامپروری و دامپزشکان مراکز امداد و نجات در زمینه مراقبت  4.1.4

 از پلنگ ایرانی 

2/00 1/75 2/00 1/00 3/00 3/00 1/00 2/00 3/00 3/00 1/00 1/00 

های  . تدوین دستورالعمل/پروتکل)های( خاص )به زبان انگلیسی( برای مداخله 4.2.1

های  زیستگاهی و عملیات نجات پلنگ ایرانی و تطبیق آنها با شرایط و مسئولیت خارج 

 ملی )به زبان ملی( 

2/00 1/75 2/00 1/00 2/50 2/00 1/00 3/00 2/00 3/00 1/00 1/00 

های خارج . ایجاد یک طرح/پروتکل آموزشی )بر اساس دستورالعمل4.2.2

نیروهای عملیاتی که با این گونه سر و کار  ( برای آموزش 4.2.1زیستگاهی؛ فعالیت 

 دارند در همه کشورهای واقع در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی 

2/00 1/75 2/00 1/00 3/00 3/00 1/00 2/00 3/00 3/00 1/00 1/00 

. ایجاد و آموزش حداقل یک گروه ضربت در هر کشور واقع در گستره 4.2.3

مداخالت سریع خارج زیستگاهی برای گرفتن/نجات پراکندگی پلنگ ایرانی برای 

های ایرانی زخمی یا حیوانات مشکل دار در طبیعت با همکاری نهادهای ملی پلنگ

 مدیریت حیات وحش و مراکز امداد و نجات 

2/00 1/75 2/00 1/00 3/00 3/00 1/00 3/00 3/00 3/00 1/00 1/00 

ها  )انجمن اروپایی باغ وحش   EAZA. گسترش برنامه مدیریت بلندمدت کنونی 4.3.1

های در معرض خطر اروپا( پلنگ ایرانی به  )برنامه گونه   EEPها( برای و آکواریوم 

های خارج زیستگاهی پلنگ ایرانی شامل تمام موسسات و  یک راهبرد برای جمعیت

در گستره پراکندگی پلنگ ایرانی تا از   حیوانات موجود، به ترتیب در کشورهای واقع

های معرفی وجود یک جمعیت در اسارت از نظر جمعیتی و ژنتیکی سالم برای فعالیت 

 مجدد آینده اطمینان حاصل شود 

1/00 2/00 1/50 1/00 2/00 2/00 1/00 1/00 3/00 1/00 1/00 1/00 
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استاندارد رهاسازی و پس از رهاسازی  های نظارت  سازی پروتکل. توسعه و پیاده 4.3.2

برای جمعیت پلنگ ایرانی خارج زیستگاهی در کشورهای واقع در گستره پراکندگی 

 پلنگ ایرانی

1/00 2/00 2/00 1/00 3/00 2/00 1/00 1/00 2/00 1/00 1/00 2/00 

( با وضوح باال برای  occupancyهای زیستگاه مناسب /اشغال ). تولید مدل 5.1.1

های موجود و  های اصلی طعمه وحشی آن بر اساس بهترین داده پلنگ ایرانی و گونه 

 های حفاظتی رسانی به برنامه سازی برای اطالع های مدل تکنیک

3/00 2/00 2/50 2/00 2/00 3/00 2/00 3/00 3/00 1/50 2/00 2/50 

های  ایرانی و طعمه های زیستگاهی تأیید شده و ارائه اهمیت پلنگ . تهیه مدل 5.1.2

های ملی تا با نهادهای مربوطه به اشتراک گذاشته  وحشی کلیدی آن در در گزارش

 شود.

3/00 2/00 2/50 2/00 2/00 3/00 2/00 3/00 2/00 1/50 2/00 3/00 

دار شناسایی شده پلنگ ایرانی به مقامات مربوطه هر  ی مناطق اولویت . توصیه 5.2.1

پراکندگی پلنگ ایرانی تا به عنوان مبنای علمی برای تصمیم  کشور واقع در گستره 

و   5.1.1های شده در نظر گرفته شوند )به فعالیتهای در سیستم منطقه حفاظتگیری

 مراجعه کنید(  5.1.2

2/00 3/00 2/50 3/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 3/00 2/00 2/00 

شده های مدیریتی برای مناطق حفاظت برنامه. به روز کردن یا توسعه دادن  5.2.2

های مناسب  دار و توافق در مورد گنجاندن اطالعات در مورد زیستگاه اولویت 

 مراجعه کنید(  5.1.3 - 5.1.1و  2.1.3های دار و نتایج علمی جدید )به فعالیتاولویت 

1/00 3/00 2/50 3/00 3/00 3/00 2/00 1/00 3/00 2/00 2/00 2/00 

سازی ابزارهای موثر استاندارد  دهی یکپارچه برای پیاده . ایجاد سیستم گزارش5.2.3

شده کشورهای واقع در  ( در سرتاسر مناطق حفاظت METTردیابی مدیریت )مانند 

 گستره پراکندگی پلنگ ایرانی 

1/00 2/50 2/50 2/00 1/50 1/00 2/00 2/00 2/00 1/50 2/00 2/00 

شده با استفاده از ابزارهای استاندارد  . نظارت بر اثربخشی مدیریت مناطق حفاظت 5.2.4

شده کشورهای واقع در گستره  ( در مناطق حفاظت METTموجود )به عنوان مثال 

 ها با نتایجپراکندگی گونه و انطباق آن 

1/00 2/50 3/00 3/00 2/00 1/50 2/00 1/00 2/00 1/50 2/00 2/00 
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های آن و ارزیابی موانع و  های حرکتی پلنگ ایرانی و طعمه . شناسایی گذرگاه 5.3.1

 های موجود تهدیدات با استفاده از ابزار مناسب و بهترین داده 

3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 

های مهم از جمله کاهش  گذرگاه های مدیریتی برای . توسعه و اجرای برنامه 5.3.2

 موانع حرکتی و تهدیدها 

1/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 2/00 2/00 3/00 

 3/00 2/00 1/50 3/00 2/00 2/00 2/50 3/00 3/00 3/00 3/00 1/00 ها و ارزیابی اقدامات برای کاهش موانع و تهدیدها . نظارت بر عملکرد گذرگاه 5.3.3

های کلیدی ذینفع محلی برای حفاظت از پلنگ ایرانی در مناطق/  . شناسایی گروه 6.1.1

 9.1.1های خاص برای هر گروه )به فعالیت دار، و توسعه برنامههای اولویت گذرگاه 

 مراجعه کنید( 

1/00 2/50 3/00 2/00 3/00 2/50 3/00 3/00 2/00 2/50 3/00 3/00 

های خاص برای سهامداران کلیدی و جوامع محلی به منظور  برنامه. اجرای 6.1.2

مراجعه  9.2.1و   9.1.2افزایش مشارکت آنها در حفاظت از پلنگ ایرانی )به فعالیت 

 کنید( 

1/00 2/50 2/50 1/00 2/50 2/00 3/00 2/00 2/00 2/00 3/00 2/00 

آنها در هر کجا که الزم  های خاص و تطبیق . پایش/نظارت بر اثربخشی برنامه6.1.3

 باشد 

1/00 3/00 3/00 3/00 2/50 1/00 2/00 2/00 2/00 1/50 2/00 1/00 

های مربوط به تلفات دام در اثر حمالت  . انجام یک ارزیابی جامع از تعارض7.1.1

 های وحشی کلیدیپلنگ ایرانی، از جمله در دسترس بودن محلی طعمه 

3/00 2/00 2/50 1/00 3/00 2/50 2/00 3/00 2/00 1/00 2/00 3/00 

ها در  ی محلی برای دام . توسعه و ترویج اقدامات محفاظتی سازگار شده 7.1.2

 7.1.1ها باال است )به فعالیت هایی که سطح تعارضهمکاری با جوامع محلی در محل

 مراجعه کنید(.

3/00 1/50 2/00 1/00 3/00 2/00 2/00 3/00 2/00 1/50 2/00 3/00 

دار در داخل و خارج از مناطق  . بررسی و ارزیابی چرای دام در مناطق اولویت 7.1.3

های تخریب شده از  شده در سراسر محدوده پلنگ ایرانی، با تاکید بر رویشگاه حفاظت

 چرای بی رویه 

1/00 1/00 1/50 1/50 2/00 2/50 2/00 3/00 3/00 1/00 2/00 3/00 

شده و  های مربوط به دامداری برای مناطق حفاظتدستورالعمل. شناسایی 7.1.4

 مراجعه کنید(  7.1.3ها برای جلوگیری از چرای بیش از حد دام )به فعالیت گذرگاه 

1/00 1/00 1/50 1/50 2/00 2/50 2/00 3/00 3/00 1/00 2/00 3/00 
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های دامپروری  شیوه . آموزش دامداران در مورد ابزارهای کاهش تعارض و  7.1.5

 های مشترکپایدار از طریق کارگاه 

3/00 1/50 2/00 1/00 3/00 2/50 2/00 3/00 2/00 1/50 2/00 3/00 

های تطبیقی دامپروری  . نظارت و ارزیابی اثرات اقدامات کاهش تعارض و روش7.1.6

کلیدی آن و  های وحشی های طعمه اتخاذ شده بر اقتصاد محلی، پلنگ ایرانی و جمعیت 

 ها در صورت نیازتطبیق دستورالعمل

3/00 1/50 2/00 1/00 3/00 2/50 2/00 2/50 2/00 2/00 2/00 3/00 

های گله بر پلنگ  های خانگی و سگهای ولگرد، سگ. ارزیابی تأثیر سگ7.2.1

 7.1.2های وحشی کلیدی آن در مناطق دارای اولویت )به فعالیت ایرانی و طعمه

 مراجعه کنید( 

1/00 1/00 1/50 1/00 2/50 2/50 1/00 3/00 1/00 2/00 2/00 2/00 

ها، جوامع محلی( تا به  های ارزیابی با ذینفعان مربوطه )دولت . اشتراک گزارش7.2.2

 مراجعه کنید(  7.1.2تعارضات رسیدگی شود و مدیریت را آگاه کنید )به فعالیت 

1/00 1/00 1/50 1/00 2/00 2/00 1/00 3/00 2/00 1/50 1/00 3/00 

های ذینفع مختلف  . تدوین راهبرد برای مشارکت و ادغام جوامع محلی و گروه 8.1.1

 در مورد مسائل مربوط به پلنگ ایرانی، حیات وحش و حفاظت از طبیعت

2/00 2/50 2/00 1/00 2/50 3/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 

های مختلف  مشارکت و ادغام جوامع محلی و بهبود گروه . اجرای راهبرد برای 8.1.2

 ذینفع در مورد مسائل مربوط به پلنگ ایرانی، حیات وحش و حفاظت از طبیعت 

2/00 2/50 2/50 1/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 2/00 2/00 2/00 

انسان و پلنگ )مانند حصار برقی،   تعارض. اجرای اقدامات محلی برای کاهش 8.1.3

های محفاظتی  دیده، دامداران آموزش دیده، قالده ی آموزش های نگهبان گله سگ

و   7.1.1های امن در برابر شکارچیان( در مناطق با تعارضات زیاد )به فعالیت دام، آغل 

 مراجعه کنید(  7.1.2

3/00 1/50 2/50 1/00 3/00 2/00 3/00 3/00 2/00 1/50 3/00 3/00 

های جبران خسارت دام یا بیمه دام در جایی که تلفات دام  . توسعه و اجرای طرح 8.1.4

در اثر حمالت گوشتخواران زیاد است و در جاهایی که امکان پذیر است )به فعالیت  

 مراجعه کنید(  7.1.2

1/00 1/50 2/00 1/00 3/00 2/00 3/00 3/00 3/00 1/50 3/00 3/00 
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های دامپروری یکپارچه و مدیریت پایدار  هایی برای شیوه توسعه و اجرای طرح . 8.2.1

های  دار )به فعالیت دار و مناطق غیرحفاظتی اولویت شده اولویتمرتع در مناطق حفاظت 

 مراجعه کنید( 7.1.4و  7.1.3، 2.2.1

1/00 1/50 1/50 2/00 2/50 2/50 2/00 2/00 2/00 1/00 2/00 3/00 

دار و ارزیابی سطح آگاهی آنها از  های هدف در مناطق اولویت شناسایی گروه . 9.1.1

 پلنگ ایرانی، حیات وحش و به طور کلی محیط زیست 

2/00 2/00 2/00 1/00 2/00 1/50 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 2/50 

های پلنگ  دار زیستگاه های آموزشی در مناطق اولویت . توسعه و اجرای برنامه 9.1.2

های هدف شناسایی شده، همانطور که در گزارش ایرانی با توجه به نیازهای گروه 

 مراجعه کنید(  9.1.1ارزیابی تعریف شده است )به فعالیت 

2/00 2/50 2/00 1/00 2/50 2/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 1/00 

محلی و  . تدوین و اجرای طرحی برای به اشتراک گذاری اطالعات با جوامع 9.2.1

 های هدف در مورد حفاظت از پلنگ ایرانی و به طور کلی طبیعت.گروه 

2/00 2/50 2/00 1/00 2/00 1/00 2/00 3/00 3/00 1/50 3/00 2/00 

های  . ارزیابی نیازها برای توسعه ظرفیت در رابطه با افزایش آگاهی و برنامه9.3.1

افراد کلیدی  یافتن و در نظر گرفتن آموزشی منسجم و شناسایی نقاط اقدام و همچنین 

 مراجعه کنید(  12.2.2و  12.2.1، 9.1.2، 8.1.1های )به فعالیت 

2/00 2/00 1/50 1/00 2/00 1/50 2/00 2/00 2/00 1/50 2/00 1/00 

شناسایی شدند تا برای افزایش و   9.3.1. دنبال کردن نقاط اقدام که در فعالیت 9.3.2

های آموزشی منسجم با برگزاری  ایجاد ظرفیت مورد نیاز برای افزایش آگاهی و برنامه 

های مشارکتی با افراد کلیدی مشخص شده اقدام شود )به فعالیت  ها و آموزشکارگاه 

 مراجعه کنید(.  8.1.2 و 8.1.1

2/00 2/00 1/50 1/00 2/00 1/50 2/00 2/00 3/00 1/00 3/00 1/00 

های افزایش آگاهی و آموزشی به  . نیازها برای توسعه ظرفیت در رابطه با برنامه 9.3.3

ها تکرار شوند  ها و آموزشطور مستمر ارزیابی شوند و در صورت نیاز کارگاه 

 تعریف شده است  9.3.2فعالیت همانطور که در 

2/00 2/00 1/50 1/00 1/50 1,00 2/00 2/00 2/00 1/50 2/00 1/00 

های  . شناسایی خالءها در تحقیقات و حفاظت از پلنگ ایرانی و توسعه برنامه 9.4.1

بانان  های هدف )مانند دانش آموزان، پژوهشگران و محیط ظرفیت سازی برای گروه 

 برای رفع خالها حیات وحش( و تالش 

3/00 3/00 2/50 3/00 2/00 3/00 2/00 3/00 3/00 2/50 2/00 2/00 
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های هدف )مانند دانش آموزان،  های ظرفیت سازی برای گروه . اجرای برنامه9.4.2

 بانان حیات وحش، حامیان محلی/ مراقبین پلنگ ایرانی(پژوهشگران، محیط 

2/00 3/00 2/50 3/00 2/50 3/00 2/00 3/00 2/00 3/00 3/00 2/00 

اجرایی یا  های . سازماندهی جلسات کارشناسی برای توسعه/به روز رسانی برنامه10.1.1

( بر اساس راهبرد حفاظتی فراگیر در کل گستره پراکندگی و  NAPsاقدام ملی )

 ها NAPبازنگری یا توسعه 

3/00 2/50 3/00 3/00 2/50 3/00 1/00 1/00 1/00 3/00 2/00 1/00 

 1/00 2/00 3/00 1/00 2/00 1/00 2/50 2/00 2/00 2/50 2/00 3/00 توسط مقامات ملی  NAP. پیگیری تصویب 10.1.2

. سازماندهی مشاوره با ذینفعان ملی و/یا کارشناسان برای تهیه پیشنهادهای  10.2.1

 NAPبرای تطبیقی 

2/00 2/00 2/00 1/00 1/50 1/50 1/00 1/00 1/00 2/50 2/00 1/00 

بر  10.2.1فعالیت در های توصیه شده ها بر اساس گزارشNAP. به روز رسانی 10.2.2

 تطبیقی اساس چارچوب مدیریت 

2/00 2/50 2/50 2/00 2/00 1/50 1/00 1/00 1/00 2/00 2/00 1/00 

و   3.1.1. شناسایی مناطق پایش/بررسی فرامرزی برای پلنگ ایرانی )به فعالیت 11.1.1

 مراجعه کنید(  3.1.2

3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 2/50 3/00 3/00 

کاری نظارتی برای اقدامات پایشی فرامرزی و برگزاری  . ایجاد یک برنامه 11.1.2

.، 3.2.1، 3.1.2، 3.1.1، 1.2.3، 1.2.1های جلساتی حداقل یک بار در سال )به فعالیت 

 مراجعه کنید(  3.3.1و  3.2.2

3/00 3/00 2/50 3/00 2/50 2/50 3/00 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 

  3.3.2و  1.2.2)به فعالیت  11.1.2مطابق بند . اجرای برنامه کاری نظارتی 11.1.3

 مراجعه کنید( 

3/00 3/00 2/50 3/00 3/00 2/50 2/00 2/00 2/00 3/00 2/00 2/00 

دار( و اشتراک  های پایش ملی ساالنه )حداقل در مناطق اولویت . تهیه گزارش11.1.4

واقع در گستره پراکندگی پلنگ  ، سایر کشورهای CMS CAMIها با گذاشتن آن 

 مراجعه کنید(  3.5.1و  3.4.3، 3.4.2، 3.4.1و ذینفعان مربوطه )به فعالیت   ایرانی

3/00 2/50 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 3/00 3/00 2/00 2/00 

های دولتی ذیربط  های ملی )کشوری( و سایر سازمان. آموزش و تجهیز گمرک11.2.1

برای به حداقل رساندن تجارت غیرقانونی پلنگ ایرانی و اجزای بدن آن و هم چنین  

 هاسایر گونه 

3/00 1/25 1/50 1/00 2/00 2/00 1/00 3/00 1/00 1/00 1/00 2/00 
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های ملی، دفاتر ملی و بین المللی  . اطمینان از تبادل اطالعات بین گمرک11.2.2

CITES TRAFFIC  و   11.1.2های ملی نظارت بر پلنگ ایرانی )فعالیت و کارگروه

3.4.1-3.4.3 ) 

1/00 1/25 1/00 1/00 2/00 2/00 1/00 2/00 1/00 1/50 1/00 2/00 

مورد تجارت غیرقانونی پلنگ ایرانی و تجارت  . ترویج گنجاندن اطالعات در 11.2.3

( با تهیه  NAPهای حفاظتی )مانند به طور کلی در برنامه  27غیرقانونی حیات وحش 

 (10.2.2و  10.1.2های هایی در مورد نحوه مبارزه با تجارت غیرقانونی )فعالیت توصیه 

2/00 1/25 1/00 1/00 2/00 1/00 1/00 1/00 1/00 1/00 1/00 2/00 

های  نامهها/توافق توسعه ابتکارات حفاظتی فرامرزی مشخص )بر اساس راهبرد  11.3.1

 را ببینید((  10.2.2و  10.1.2های ؛ فعالیت ECPای )برای مثال حفاظتی مشترک منطقه 

3/00 2/50 1/50 2/00 2/50 2/50 2/00 2/00 2/00 3/00 2/00 2/00 

ی حفاظت از پلنگ  فرامرزی مرتبط با برنامه شناسایی چشم اندازها )مناطق(  11.3.2

مراجعه  3.1.1و   1.1.1های )به فعالیت  11.1.1ایرانی بر اساس نتایج حاصل از فعالیت 

 کنید( 

 

3/00 3/00 2/50 3/00 2/50 2/50 2/00 3/00 3/00 3/00 2/00 2/00 

های مکان محور مشخص حفاظت فرامرزی در یک فرآیند  . توسعه برنامه 11.3.3

واقع در گستره های کاری و ذینفعان مربوطه از همه کشورهای  مشارکتی شامل گروه 

های فرامرزی منتخب به رهبری نهادهای دولتی  و اجرای طرح پراکندگی پلنگ ایرانی

 ملی مربوطه 

2/00 3/00 2/50 3/00 3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 3/00 2/00 2/00 

. تعریف همکاری بین نهادهای دولتی، غیردولتی و دانشگاهی برای حفاظت از  12.1.1

 برای پلنگ ایرانی   NAPپلنگ ایرانی در چارچوب تدوین یا بازنگری 

2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 3/00 2/00 3/00 2/00 2/00 

. شناسایی نیازهای همکاری فرامرزی مرتبط با پلنگ ایرانی و تنظیم قراردادهای  12.1.2

 CMS CAMI( در چارچوب MEAمربوطه )برای مثال  

3/00 2/00 1/50 1/00 1/50 1/00 2/00 1/00 3/00 3/00 2/00 2/00 

 
 ها را در نظر بگیرید و راهبرد (اقداماجرایی )های هم افزایی بین سایر برنامه  27
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اجرای این  . تهیه یک گزارش کلی با جدول زمانی و بودجه واقع گرایانه برای 12.2.1

دار دیگر برای حفاظت  های اولویت راهبرد حفاظتی و هم چنین تهیه فهرستی از پروژه 

 مراجعه کنید(  12.2.3از پلنگ ایرانی )به فعالیت 

2/00 2/00 1/50 1/00 2/00 2/00 2/00 3/00 2/00 3/00 3/00 2/00 

های مالی  جمع آوری کمک راهبردهای. ادغام حفاظت از پلنگ ایرانی در 12.2.2

CAMI  ی پرچمو تعریف پلنگ ایرانی به عنوان گونه(flagship)    برای جمع آوری

های وحشی  طعمه های مرتبط با زیستگاه پلنگ ایرانی، بودجه همچنین برای پروژه 

 و همزیستی انسان و پلنگ ایرانیکلیدی آن 

3/00 3/00 2/50 3/00 3/00 3/00 2/00 3/00 3/00 3/00 3/00 2/50 

های مبتنی بر این راهبرد حفاظتی  NAP. اطمینان حاصل کردن از این که 12.2.3

 فراگیر شامل بودجه مشخص برای هر فعالیت است 

3/00 3/00 2/00 2/00 2/50 2/00 1/00 3/00 3/00 3/00 1/00 2/00 

های  بودجه منطبق با فعالیت  ی. راه اندازی و ترویج یک پروژه و یک برنامه 12.2.4

ها برای یافتن خیرین خصوصی  NAPتعریف شده در این راهبرد حفاظتی فراگیر و/یا 

 های مالیهای جمع آوری کمکدر برنامه 

3/00 3/00 2/00 2/00 3/00 2/00 1/00 3/00 3/00 3/00 1/00 3/00 

 


