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مقدمه
شاید در وهلۀ نخات خیلی عجیر به نظر آید ،ولی باید بتاور کترد کته حیوانتات بته یکتی از
اجزای جداییناپذیر زندگی ما اناانها تبدیل شدت اند و یافتههای علمی و جنبههای جالبی از
زندگی آنها چه در مطالعات دانشگاهی و چه در محافل اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین این موضوعات در قالر پیامها ی مختلف در محیط اینترنت ،به طور مکرر بین متردم
دست به دست میشود .عالوت بر سهم حیوانات در امور صنعتی و بهداشتی مرتبط بتا اجتمتا
اناانی ،برای نمونه ،یکتی از یادداشتت هتایی کته بته بیشتترین میتزان از وبستایت روزنامتۀ
نیویورک تایمز در سال  4100بین افراد مختلف از طریق ایمیل منتشر شد ،موضوعی مربوط
به بیولوژی گربه ها بود0.
در همین زمینه ،در تبیین موقعیت روزافزون حیوانات در زندگی اناان شاهدیم که هتر روز
بیش از گذشته ،صاحبان سگ و گربه ،بهویژت در آمریکا ،قامتی از وصیتنامۀ خود را به تتتمین
امکانات و شرایطی برای حیوانات خانگی خود اختصاص میدهند .امروزت برنامههتای ماتتند یتا
مطالعات مربوط به حیوانات را فقط نباید به چشم سرگرمی دید ،بلکته هتوش و قتو تشتخی
حیوانات ،4رفتار و حیات اجتماعی جانوران ،9قانون و رفات حیوانات 0،کرامتت حیتوانی 5و حقتوق
این موجودات ،موضوعات مهمیاند که در بررسیهای علمی زنتدگی دوران معاصتر متا رات پیتدا
کردت است .البته نباید از یاد برد که در دوران اخیر به نیابت از منافع جمعی جامعۀ بینالمللتی،
شاهد مبارزات حقوقی بایاری در دیوان بینالمللی دادگاتری و دادگاتهای داخلی در حمایتت
از حیوانات نیز بودتایم .برای مثال میتوان به قضیۀ نهنگ در دیوان بینالمللی دادگاتری اشارت
کرد که استرالیا و نیوزیلند علیه ژاپن اقامه کردند و دیوان بینالمللی دادگاتری در سال 4100
رأی به محکومیت اقدامات ژاپن در محتدودتای صتادر کترد کته در نتیجته ،ایتن دولتت در 41
دسامبر  4101خروج خود را از کنوانایون نهنگ اعالم کرد 6.برای نمونته متیتتوان از فعالیتت
تیمی از وکال در نیویورک برای درخواست صدور قرار تتمین توقتف فعالیتتهتای تحقیقتاتی بته
نیابت از چهار شامپانزت در قفس در خصوص یک پروژ ضد حقوق بشری یاد کرد 1.همتینطتور
میتوان به رویکرد دادگاتهای هند به موجر اصل  40قانون اساسی این کشور اشارت کرد که در
1.

http://www.nytimes.com/2014/01/07/science/cat-sense-explains-what-theyre-really-thinking.html.
))(visited on May 21, 2017
2. Animal intelligence and Cognition
3. Animal Behavior and Social Life
4. Animal Welfare and Law
5. Animal Dignity
6. I.C.J. Reports 2014, p. 226; Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening),.
Judgment
)7. http://www.nonhumanrightsproject.org/category/courtfilings/. (Visited on February 11, 2018
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مورد حیوانات سیرک به حقوق حیوانات همرات با کرامت آنها اشارت شدت است .چنین رویکتردی
در سیرالئون هم به چشم میخورد ).)Waldau, 2011: 108
بهنظر می رسد بتا اینکته تحتوالتی در طتول دو قترن گذشتته در حتوز حقتوق حمایتت از
حیوانات 0صورت گرفته و بهویژت جبهۀ حقوقی ظرف سه دهۀ اخیر ،حرکتتهتای زیتادی رو بته
جلو داشته ،اما بی رحمی نابت به حیوانات نیز روزبهروز فزونی پیدا کردت استت .جهتانی شتدن
بیرحمی نابت به حیوانات 4چه در تعداد ،چه در تنو و چه در شکل ،هتم در متورد حیوانتات
خانگی و هم در مورد حیاتوحش نمود زیادی پیدا کردت است و از همتین رو اهمیتت تتدوین و
توسعۀ حقوق حمایت از حیوانات بهعنتوان موضتوعی بااهمیتت دوچنتدان خودنمتایی متیکنتد
(شهبازی .)41-56 :0930 ،کارخانههای کشت و صنعت ،دامداریهای صنعتی و پرورشگاتهتای
حیوانات آبزی و غیرآبزی ،نمونهها یی از حجم انبوت سوء استفادت از حیوانتات در جهتت ارضتای
نیاز اناان به مصرف بیشتر است .طبیعی است که یکی از نتایج این روند ستریع رخنتۀ زنتدگی
صنعتی به دنیای حیوانات ،انقراض تدریجی گونههای مختلتف از جملته کرگتدن یتا فیتلهتای
آفریقایی ظرف چند سال آینتدت استت .در برختی کشتورها تحتت عنتوان جلتوگیری از شتیو
بیماریها تعداد گاتردتای از گونههای مختلف حیوانی کشته میشتوند .ایتن تهدیتد وستیع در
عصر جهانی شدن ،راهکاری جهانی از طریق همکاری بینالمللتی در زمینتۀ ماتالل مربتوط بته
حیوانات را می طلبد .بدیهی است کارایی این همکتاریهتا منتوط بته آن استت کته حمایتت از
حیوانات در حوزت های مختلف صالحیت قضایی کشورها با برداشتهای یکاانی مواجه باشد و با
به اشتراک گذاشتن دانش و منابع مالی ،در مایر ارتقای شرایط زنتدگی حیوانتات در کشتورها
همرات شود ( .)Kelch, 2011: 220در این مقاله ،فارغ از ابعاد حقوقی بینالمللتی حیتاتوحتش،
حیوانات موضو تجارت غیرقانونی کته اغلتر گونتههتای در معترض خطتر انقتراض را تشتکیل
میدهند و حیوانات خانگی و شهری که به شرکای زیات آدمی و همدم اناان بدل شدتاند ،بر
آنیم که ضمن معرفی اصول حقوقی حاکم بر حقوق حیوانات ،بتهترتیتر جلتوتهتایی از امتتزاج
استانداردهای منطقهای و بینالمللی در قوانین دولتهتا ،معاهتدات بتینالمللتی و آرای قضتایی
بینالمللی بررسی شود.

توسعۀ تدریجی حقوق حیوانات
حقوق حیوانات 9یک رشتۀ حقتوقی استت کته بتا رشتد چشتمگیر در عرصتۀ آمتوزش ،رفتتار و
مطالعات علمی طی سه دهۀ گذشته در حال جوانه زدن است .در دورانی که درصتدد ارزیتابی و
1. Animal Protection Law
2. Globalization of Animal Cruelty
3. Animal Law
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تعیین مجدد مصادیق روابط اناانی و روابط غیراناانی با حیوانات هاتیم و حقوق حیوانات 0بته
جزیی از جنبش عدالت اجتماعی در قرن بیاتویکم تبدیل شدت است ،حقوقدانان و دانشمندان
باید بخشی از این سیل خروشان باشند که در فضایی توأم با همکاری ،پایبندی و خالقیت رو به
جلو در حرکت است.
هرچند در ادبیات حقوق حیوانات بهطور عام ،دستهبندیهایی برای تفکیک مقتررات حتاکم
بر حیوانات شامل حیوانات خانگی ،حیوانات اهلی و حیاتوحش مطرح شدت استت ،در برداشتت
کلی ،میتوان قالل به دو دیدگات عمد فلافی نابت به حقوق حیوانات بود .مکتر فایدتگرایتی،
حیات حیوانات را مفید تشخی میدهد و دلیلی برای عتدم رعایتت فرصتت برابتر بترای ستایر
موجودات غیر از اناان در بهرتمندی از حیات قالل نیات ،هرچند این برابری بتهمنزلتۀ تشتابه
نیات .این مکتر به پیامدهای یک عمل دقت متیکنتد و تبعتات یتک عمتل ،مبنتای ارزیتابی
مشروعیت و مقبولیت آن عمل است .رویکرد فلافی دیگر که حقمحور است ،به فلافۀ وجودی
یک عمل و ذاتاً ممدوح بودن آن عمل بدون توجه به پیامتدهای آن متینگترد و در ایتن زمینته
حیوانات را موضوعات حیات قلمداد میکند که باید دارای حقوقی باشند .یکتی از مبتانی تمتتع
حیوانات از این حقوق از این واقعیت سرچشمه میگیرد که برختی حیوانتات قتو ادراک دارنتد.
مبنای دیگر حمایت از حیوانات ،تتکید بر حق بنیادین حیوانات یعنتی حتق تحتت تملتک قترار
نگرفتن است .البته در مکتر فایدتگرایی ،بترخالف رویکترد اتخاذشتدت ،دیتدگاتهتایی بته ایتن
مضمون وجود دارد که چون حیوانات فاقد باورند ،یعنتی دارای قتدرت انتختاب بتین دو عقیتدت
نیاتند ،ازاینرو فایدتای برای شناسایی حقوق برای حیوانات قابل تصور نیات.

 .1سیر تحوالت معاصر در حقوق حیوانات
انعکاس انتظارات اجتماعی از حمایت نظام حقوقی ناظر بتر حیوانتات ،نتاگزیر بته متوج معاصتر
مطالعات مختلف میانرشتهای در دانشکدتهای حقوق پیشرو منجر شدت است و ایتن تتالشهتا
برای طراحی و ارالۀ واحدهای آموزشی دانشگاهی به این ضرورت متیپتردازد کته اکنتون زمتان
جهتگ یری حقوق حیوانات برای آیندت و تشخی جایگتات آن در قلمترو گاتتردتتتر مطالعتات
حیوانی 4به دست صاحرنظران رشتۀ حقوق و با مااعدت متخصصان رشتههای علمتی مترتبط
است .در این زمینه با سه پرسش اساسی روبهرو هاتیم :اول ،اصوالً چرا حوز مطالعات حیتوانی
برای تحصیالت حقوقی مهم است و این موضو باید در برنامههای آموزشی دانشکدتهای حقوق
گنجاندت شود؟ دوم ،چگونه میتوان واحدهای درسی مربوط به حقوق حیوانات را بهعنتوان یتک
حوز مطالعاتی میانرشتهای در برنامۀ درسی دانشکدتهای حقوق وارد کرد یا بته تعبیتر دیگتر،
1. Animal Rights
2. Animal Studies
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پیششرطهای درج دروس آموزشی حقوق حیوانات در برنامههتای رستمی آمتوزش دانشتگاهی
چیات؟ سوم ،پاسخ ما به این پرسش ریشهای چیات که اساساً حیوانات چیاتند یا کیاتتند؟
در واقع پاسخ به این پرسش ،نقش کلیدی در تشخی رویکرد آتی مباحث آموزشی و اقتدامات
تقنینی در حمایت از این دسته موجودات زندت ایفا خواهد کرد.
در دوران معاصر ،حقوق حیوانات در سطح گاتتردتای در دانشتکدتهتای حقتوق آمریکتای
شمالی در حال تدریس است و رویکردی دیدت میشود که قالل به نوعی شخصیت حقوقی بترای
برخی حیوانات است ) .(Oregon Federal Court, 2014: 448در کنار ایتن ،برختی ستنتهتای
فرهنگی در گوشههای مختلف دنیا مانند مذاهر تالو ،هندو ،بودا و غیترت نیتز اشتکال خاصتی از
حقوق حیوانات را مورد توجه قرار دادتاند.
شناسایی اهمیت عواطف حیوانات ،حوز مطالعات حقوق حیوانات را با چالشهتای جدیتدی
روبه رو کردت و نیاز به بازنگری در قوانین نتاظر بتر پترورش و تولیتد تجتاری حیوانتات را طلتر
میکند .در واقع ،بهنحوی باید با موضو اخالق علوم حیوانی 0دستوپنجه نرم کترد (Shelman,
) .1999: 99بیتردید تحوالت حقوق حمایت از حیوانات ایجاب میکند که احتیاط بیشتتری در
مورد نحو انجام تحقیقات علمی بر حیوانات در پرتو رعایت رفات حال آنها صتورت گیترد کته در
این خصوص نهادهای بینالمللی مانند کمیایون بینالمللی نهنگ 4یا ستازمان جهتانی تجتارت
میتوانند صاحر نقش چشمگیری باشند .در اینجاست که خالً جدی فقدان یتک موافقتتنامتۀ
بینالمللی در مورد رفات و حمایت از حیوانات بایار به چشتم متیآیتد .پتس الزم استت دالیتل
تصویر یک معاهد بینالمللی در این زمینه بررسی شود ،هرچند ارزیتابیهتای فعلتی ،چنتدان
نمیتواند ما را به تصویر فوری چنین سند بینالمللی خوشبین نگهدارد.
از اولین قانونگذاری ایرلند در سال  0695به پیشنهاد ریچارد رایدر در حوز رفتات حیوانتات
که کندن پشم گوسفند و وصل کردن شخم به دم اسر را ممنو کرد و مبتنی بتر نگترشهتای
اناانی بود 9و بهدنبال آن قانون جلوگیری از رفتار بیرحمانه و نامناستر بتا حیوانتات اهلتی در
انگلاتان مصوب  0144مدت مدیدی گذشته استت .در آخترین تحتوالت حقتوقی داخلتی نیتز
میتوان به قانون رفات حیوانات مورخ  4111انگلاتان ، ،پیشنهاد الیحه دولتت محلتی کاتالونیتا
در سال  4101مبنی بر ممنوعیت ماابقات گاوچرانی ،یا قانون رفات حیوانات نیوزیلند که انجتام
1. Science of Animal Ethics
2. International Whaling Commission

 .9در سال  0144قانون پیشگیری از رفتارهای ظالمانه و نامناسر با حیوانات اهلی در راستای پیکارهای ریچارد
مارتین در چارچوب حقوق حیوانات و حقوق بشر در مجلس عوام انگلیس مطرح و تصویر شد که پایۀ حقوق
حیوانات را تشکیل میدهد .براساس این قانون اگر فردی بهطور بیرحمانه و عامدانه اقدام به بدرفتاری ،سوء
استفادت و آزار حیواناتی مانند گاو ،گوسفند ،اسر و سایر حیوانات اهلی که با اناان زندگی میکنند ،میکرد،
بین  01شیلینگ تا  5پوند جریمه میشد و اگر این مبلغ جریمه را پرداخت نمیکرد ،تا سه مات حبس میشد.
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آزمایشها بر موجودات غیراناانی را ممنو کردت است ،نام برد .اما شرایط در حال تغییر است و
قوانین نیز نیاز به اصالحات دارند .یکی از این موارد ،تعهتد بته مراقبتت 0استت کته بتهویتژت در
بخش های صنعتی مرتبط با حیوانات اهمیت بیشتری پیدا میکند .واقعیت این است که هرچته
نگرش اناانیتر به حیوانات گاترش یابد ،توجیه قوانین کنونی که اساساً بته نتو رفتتار متا بتا
حیوانات در جریان فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بیتوجه است ،دشوارتر میشود ( Wagman,
)Liebman, 2011: 111؛ بهویژت تعامل حقوق حیوانات با توسعه سریع حقتوق محتیط زیاتت و
حقوق بشر نیز قابل تتمل است.
موضو جرالم علیه حیوانات مانند تجارت عاج فیل نیتز موضتوعی قابتل مطالعته استت کته
ضرورت طراحی چارچوب حقوقی برای حمایت از حیوانات را برجاته میستازد .اگتر نگترشهتا
متحول نشود ،گونههای مختلف حیوانات به منابع بهرتبرداری و بته تعبیتر درستتتتر ،بته ابتزار
بهرتکشی تبدیل میشوند .به همین دلیل ،قربانیان حیاتوحش بهواسطۀ اقدامات زیانبار اناتان
باید در حکم قربانیان جنایات دیدت شوند نه اینکه صترفاً منتابع ارزشتمند متالی قلمتداد شتوند.
ازاینرو توسعۀ مفهوم جرالم علیه حیاتوحش 4ضروری است.
در کشور ما هیچ قانونی که بهطور ماتقیم با هدف مبارزت با رفتارهای بیرحمانه ناتبت بته
گونهها ی حیوانی غیر از آن دسته که در معرض خطر انقراض هاتند تصویر نشدت و بته تعبیتر
دقیقتر هنوز سیاست تقنینی مشخصی در خصوص خود حیوانات وجود ندارد ،هرچنتد منتاطق
حفاظتشدت متمن مناسبی برای حمایت از گونههای در معرض خطرند .نبتود ستازوکار حقتوقی
مناسر و وجود رویهها ی نادرست موجر شدت است کته ایتران در صتف آختر کشتورها از نگتات
شاخ حمایت جهانی از حیوانات بهویژت در مورد حیوانات خانگی و اهلی جای بگیترد .بتا ایتن
حال شاهد آن بودیم که دو ستال پتیش ،ایتران صتدور مجتوز استتفادت از حیوانتات وحشتی در
سیرکها را متوقف کرد .صنعت مرغداری در ایران بعد از صنعت نفتت ،دومتین ردت را بته ختود
اختصاص دادت است و با اینکه براساس آمارهای رسانهای از ابتدای انقالب اسالمی ایران تاکنون،
حجم تولید مرغ در ایران دت برابر شدت و به عددی بیش از دو میلیون تن در سال میرسد ،هیچ
مقررتای دربارت رفات حیوانات وجود ندارد .با این حال شاهد شکلگیتری واکتنشهتای گاتترد
برخی ایرانیان در سال  4105در اعتراض بته کشتتار ستگهتا از طریتق تزریتق استید و ایجتاد
گروتهای فعال در زمینۀ حمایت از حقوق حیوانات ظرف چند سال گذشته بودتایم.

 .2تعهدات انسانی نسبت به حیوانات
از آنجا که همکاری و مدارا ،استراتژیهای نتیجهبخشتی نشتان دادتانتد ،نظتامهتای اخالقتی در
1. Duty of Care
2. Crimes against Wildlife
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اناانها و سایر گونههای موجودات زندت در همین زمینه رو به تکامل هاتند (
 .)32به کالم سادت ،اگر از حیوانات استفادتای میکنیم و به ما نفعی میرسانند ،پس ناتبت بته
آنها تعهداتی داریم .با این مبنای فکری ،بهتر است بهجای اینکه از حقهایی صحبت کنتیم کته
گاهی اعمال آنها به ورود صدمه به دیگران منجر میشود ،زندگی خود را بتر پایتۀ تعهتداتی بنتا
کنیم که در قبال دیگران یتا ستایر موجتودات داریتم .یکتی از آاتار دانتش روزافتزون و ارتقتای
کارامدی در حوز ارتباطات ،وضوح بیش از پیش ایتن واقعیتت استت کته دامنتۀ گاتتردتای از
حیوانات شایاتۀ آناند که نابت به آنها مالحظات اخالقی در نظر گرفته شتود .از یتک منظتر،
حمایت از حیوانات از این نظر اجتنابناپذیر است که آنها ذاتاً موجودات ارزشتمندی هاتتند .از
منظری دیگر ،برخی حیوانات ارزشمند تلقی میشوند ،چون ادلهای وجود دارد مبنتی بتر اینکته
دارای قو تشخی اند ،با محیط پیرامون خود روابط متقابل برقرار میکنند و به نیازهای ذهنتی
و حسهایی چون درد ،ترس و خشنودی آگاهی دارند ( .)Degrazia, 1996: 169به این ترتیتر،
مفهوم ادراک حیوانات بر تصمیم ما که کدام حیوان شایاتۀ حمایتت استت ،تتتایر متیگتذارد.
البته بهتدریج بر فهرست حیواناتی که به آنها توجه شدت تا مورد حمایتت بیشتتری قترار گیرنتد
افزودت شدت است؛ برخی پاتاندارانی که همرات اناان زندگی میکنند ،حیواناتی مانند میمونهتا
که بیشتر شبیه اناان هاتند ،پاتانداران بزرگتر ،مهرتداران و برخی بیمهرتها ،نمونههتایی از
انوا حیواناتی هاتند که به حوز موجودات زنتد قابتل حمایتت رات پیتدا کتردتانتد .مطالعتات
حکایت از آن میکند که عملکرد مغزی حیوانات ،پیچیتدتتتر از چیتزی استت کته قتبالً تصتور
میشد ،بنابراین الزم است در مورد حیواناتی که باید مورد حمایت قرار گیرند ،بازنگری بهعمتل
آید (.)ESFA, 2005: 292
یک تعهد در برابر حیوان این است که آن را در شرایطی که آسایشش را به هم میزند ،قترار
ندهیم ،مگر آن وضعیت ،در نهایت به نفع آن حیوان باشد .بترای نمونته متیتتوان بته واکاتینه
کردن حیوان در مقابل بیماری یتا محافظتت از آن در محیطتی کته صتید حیوانتات یتا اناتان
میشود ،اشارت کرد.
Broom, 2003:

مسائل مربوط به حقوق رفاه حیوانی
عالوت بر همکاری و مدارا در حمایت از حیوانات ،که باته بته گونتۀ حیوانتات دامنتۀ متنتوعی از
حمایتها را میطلبد ،موضوعات جدیدی نیز در حوز رفات حیوانات مطرح شدت است .در اینجتا
سؤال این است که رفات حیوانی چیات و چگونه رفات حیوانی با مااللی مانند قابلیت پایداری 0و

1. Sustainability
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کیفیت تولید 0ارتباط پیدا میکند؟ عموم مردم از رفات حیوانی چه توقعی دارند ،نقش قوانین در
تتمین این رفات چیات و چگونه نهادهای بین المللی بر تصویر ایتن قتوانین از ستوی دولتتهتا
میتوانند تتایرگذار باشند؟
اغلر مردم بر این باورند که ما نابت به سایر افراد ،حیوانتات و ستایر گونتههتای گیتاهی و
همچنین نابت به تضمین حفظ قابلیت زاد و ولد در موجودات زندت ،یکسری تعهدات اخالقی
بر عهدت داریم .مفهوم پرورش حیوانات موضوعات متنوعی از جمله بهداشت افراد مصرفکننتدت،
رعایت رفات حیوانات مورد استفادت ،آاار محیط زیاتی و ایجاد میزان آلودگیهتا ،درجتۀ کتارایی
استفادت از منابع جهانی غذا ،استفادت از ارگانیزمهای اصالح ژنتیکشتدت ،تضتمین پرداختت بته
تولیدکنندگان آسیرپذیر مالی و حفاظتت از جوامتع روستتایی را در برمتیگیترد .در غیتر ایتن
صورت چهباا مصرفکنندگان از خرید محصوالتی که به این امور بیاعتنتا هاتتند ،ختودداری
کنند .دلفینهایی که در تور ماهیگیری ماهیهای تون گرفتار شدت بودند یا گوسالههایی کته در
صندوقهای کوچک نگهداری می شدند یا گوستفندهایی کته در کشتتی استترالیایی بته ستمت
عرباتان سعودی در حال کشته شدن بودند ،از جمله مواردی است کته در رستانههتا متنعکس
شدت است ( .)Broom, 2012: 84-91در این زمینه دولتهتا از جملته اعضتای اتحادیتۀ اروپتایی
بهمنظور به حداقل رساندن نمونههای رفتار ظالمانه نابت به حیوانات ،قوانینی را وضع کردتانتد
و بازرسیهایی را نیز اعمال میکنند.
رفات حیوان ،وضعیتی است که حیوان تالش میکند با نامالیمات محیط پیرامون خود مقابله
کند ( .) Broom, 1986: 142به این ترتیر ،رفات حیتوان بته خصوصتیت هتر حیتوان ربتط پیتدا
میکند ،درحالیکه حمایت از حیوان ،فعالیت اناانی است ( .)Broom & Fraser, 2015: 51نو
مقابلۀ حیوان با محیط برای کار رفات خود ممکن است جنبۀ فیزیولوژیک یا رفتاری یا سیاتم
مغزی حیوان را نشان دهد ( .)Panksepp, 1998: 108هرچند حس ،جزء مهمتی از رفتات استت،
ولی همۀ آن نیات.

 .1قابلیت پایداری
هرچند برخوردهای متفاوتی نابت به شرح و تتویل رفات حیوانی وجود دارد ،ولی شتاید حتداقل
معیار رفات حیوانات را بتوان در پرتو پنج آزادی اساسی برای این موجودات تعریف کرد :رهایی از
تشنگی و گرسنگی ،رهایی از نبود آسایش ،رهایی از درد ،صدمه و بیماری ،آزادی ابراز رفتارهای
عادی و رهایی از ترس و اضطراب .به این ترتیتر ،مفهتوم رفتات حیوانتات عبتارت از اجتنتاب از
بهرتکشی یتا متورد ستوء استتفادت قترار دادن حیوانتات بته دستت اناتانهتا از طریتق تحقتق
1. Product Quality
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استانداردهای مااعد اسکان ،تغذیه ،مراقبت کلی ،اجترای برنامتههتای متنظم واکایناستیون و
پیشگیری از سترایت گاتترد بیمتاریهتا و تضتمین رهتایی حیوانتات از تحقیتر و رفتارهتای
غیراناانی و بیرحمانه و تحمیل هر گونه شرایطی که وضعیت توأم با عدم آسایش را بدون هیچ
ضرورتی به حیوان تحمیل میکند (کاظمی و رزمآرایی.)69-14 :0931 ،
در خصوص ارتباط میان رفات حیوانی و مائلۀ قابلیتت پایتداری ،ایتن ماتئله کته آیتا یتک
سیاتم دارای قابلیت پایداری است یا نه ،زمانی اهمیت پیدا متیکنتد کته قترار باشتد تصتمیم
بگیریم آیا این سیاتم باید مورد بهرتبرداری قرار گیرد یا خیتر (.)Aland & Madec, 2009: 29
این حقیقت که چیزی سوددت است و برای آن تقاضا وجود دارد ،دیگر دلیلی کافی بترای ادامتۀ
تولید نیات .به دالیل گوناگونی ممکن است یک سیاتم فاقد قابلیت پایداری باشد .برای مثتال
ممکن است محصول سیاتم (حیوانات پرورش دادتشدت) تا اندازتای انباشته شوند کته متانع از
عملکرد خود سیاتم پرورش حیوانات شود ،یا استفادت از حیوانات بهگونهای به نابودی سیاتتم
منتهی شود که دیگر حیوانات برای آن سیاتم قابل دسترس نباشند یا سیاتم تولید و پرورش
حیوانات از نگات عموم مردم ،متضمن فرایند غیرقابل قبولی باشد ،اینهتا همگتی دالیلتیانتد کته
ادامۀ تولید را منتفی میسازد ( .)Kubasec, 1994: 1صدمات واردت به خود تولیدکننتدت ،متردم،
محیط زیات یا سایر حیوانات از عواملیاند که میتوانند بته نقصتان قابلیتت پایتداری سیاتتم
تولید و پرورش حیوانات منجر شوند.

 .2کیفیت تولید
طی دو دهۀ گذشته ،اید کیفیت برای محصتوالت حیتوانیای کته متردم خریتداری متیکننتد،
متحول شدت است .کیفیت ،پیش از این ناظر بر جنبههای مشهود یعنی کیفیت ظتاهری و متثالً
مز گوشت حیوان بود .هرچند این جنبهها هنتوز مهتمانتد و تنتو ذالقتههتا در حتال افتزایش
روزافزون هاتند ،اما عوامل دیگری نیز برای تشخی کیفیت مرغوب اضافه شدتاند .اگر غذا بته
بیماری مردم منجر شود ،کیفیت آن ضعیف ارزیابی میشود؛ و اگتر غتذا افزودنتیهتایی داشتته
باشد ،به نظر برخی باید کیفیت آن غذا افزایش یابد .تحول بزرگ اخیتر ایتن استت کته اختالق
تولید در ارزیابی کیفیت تولید لحاظ میشود .در این چارچوب ،عتواملی کته از ستوی مشتتریان
مورد توجه قرار میگیرند عبارتاند از:
یک -شرایط رفاهی حیواناتی که برای تولید از آنها استفادت میشود؛
دو -هر تتایری که تولید حیوانات موردنظر بر محیط زیات دارد ،از جمله حفاظت از حیاتوحش؛
سه -اطمینان پیدا کردن از پرداخت بهای محصول به تولیدکنندگان بهویژت در کشورهای فقیر؛
چهار -صیانت از جوامع روستایی طوری که آنها تشویق نشوند برای ادامۀ زنتدگی ختود بته
شهر بروند؛ و
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پنج -میزان تولید دیاکاید کربن هر محصول بهعنوان عاملی که به گرم شدن کتر زمتین
منجر میشود (.)Oliver, 2006: 18

 .3فشار مصرفکننده
این مصرفکنندگان هاتند که به مقررات و سیاستهای حاکم بر شترکتهتای تولیتد و توزیتع
محصوالت حیوانی جهت میدهند ( .)Bennett et al., 2002: 187-202بنابراین بتهجتای اینکته
تولیدکنندگان ،جامعه را ترغیر کنند ،این مصرفکنندگان هاتند کته نقتش تعیتینکننتدتای
دارند .نمونۀ بارز ،وضع قوانینی در اتحادیۀ اروپایی است که تحت تتایر انتظتارات رأیدهنتدگان
وضع شدت است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت .بهعالوت ،مقررات داخلتی نتاظر بتر عملکترد
شرکتهای تولیدی مواد غذایی نیز از آاار بتینالمللتی برختوردار شتدت استت .متثالً باتیاری از
تولیدکنندگان خوک در برزیل مجبور شدند از استانداردهای رفات حیوانات که در فروشتگاتهتای
عرضۀ مواد غذایی در انگلیس اجرا میشود ،تبعیت کنند تا محصوالت آنها در این فروشگاتهتای
انگلیای قابلعرضه باشد .این در شرایطی استت کته تولیدکننتدگان تختممترغ در تایلنتد بایتد
پرندگان خود را مطابق استانداردهای رو به رشد ایاالت متحد آمریکا در شرکتهای زنجیترتای
مواد غذایی پرورش دهند.
گرایشهای جدید حکایت از این واقعیت دارد که اگتر غتذا دارای درجتهای از ستموم مضتر
باشد ،هرچقدر هم که ارزان باشد ،مصرفکنندگان آن را نخواهند خرید .شرکتهای مواد غذایی
زیادی را میتوان نام برد که به لحاظ سوء شهرتی که در مورد کیفیت متواد غتذایی ختود پیتدا
کردند ،ورشکاته شدتاند ( .)Bernard et al., 2002: 1-18این سوء شهرت ممکن است ناشی از
قضاوت مصرفکنندگان در مورد عوارض منفی غذا بر بهداشت و ستالمت اناتان ،رژیتم غتذایی
آنها ،قابل قبول بودن اصالحات ژنتیک ،رفات حیوانات ،آاار زیاتمحیطی مانند آلودگی ،استفادت
مؤار از منابع غذایی جهان ،تولید کربن ،تجارت آزاد با توجه به منافع کشورهای فقیر و صتیانت
از جوامع روستایی باشد (.)Broom, 2010: 83-88
شاید تعجرانگیز باشد اگر بدانیم اعضای پارلمان اروپا بیشترین نامههایی که از مردم دریافت
میکنند ،در موردموضو رفات حیوانات است .با این حال هنوز توجه عد زیادی از مردم به ایتن
موضو جلر نشدت است ،مگر مائله ،تحت پوشش رسانهها قرار گیرد (.)Broom, 1999: 51-57
البته نباید از یاد برد که برای تصویر قوانین و مقررات در این زمینه به مدارک علمی نیاز داریم.

 .4قوانین اتحادیۀ اروپا و رویکرد تحلیل مخاطره
ما از حقوق رفات حیوانات چه میخواهیم؟ اغلر میگویند حقوق رفات حیوانتات بایتد افتراد را از
اینکه موجر کاهش سطح رفات حیوانات شوند ،مثالً موجر درد یا تترس یتا بیمتاری ستخت یتا
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اضطراب ناشی از محیط برای حیوانات شوند ،بازدارد .به ایتن ترتیتر ،نتاگزیر خاطیتان از ایتن
قوانین باید مجازات شوند .یکی از نکات کلیدی در قانون رفات حیوانتات انگلتیس 0متورخ 4116
این است که به تعهد افراد ب ه مراقبت از حیوانات مشتمول ایتن قتانون تصتریح شتدت استت .بته
موازات ادار غذا و دارو 4در ایاالت متحدت ،اتحادیۀ اروپایی هم مرجع اروپایی امنیتت غتذایی 9را
ایجاد کردت است .تفاوت این مرجع با نهاد مشابه در آمریکا یکی در این است که قابلیت پایداری
سیاتم تولید ،جزیی از کار مرجع اروپایی است و دیگر اینکته بختش عمتد فعالیتتهتای ایتن
مرجع ،توسط دانشمندان ماتقل صورت میگیرد که نمایند دولتها یا گروت خاصتی نیاتتند،
بلکه بهواسطۀ مهارت و تجربۀ خود یعنی صالحیت شخصی خویش تعیتین متیشتوند .در تهیتۀ
گزارش های علمی ،بخش شایان توجه کار این دانشمندان ،ارزیابی ریاک و فایدت است .یکتی از
هیتتهای فعال در این مرجع نیز بته موضتو بیمتاریهتای ناشتی از حیتوان و رفتات حیوانتات
میپردازد .این گزارشها مبنای تحوالت زیادی در قوانین مصوب اتحادیۀ اروپتا و استتانداردهای
علمی در اروپا و دیگر نقاط دنیا بودتاند.
به این منظور که اخالق در روش تولید را بتوان بهدرستی مورد توجته قترار داد ،محصتوالت
باید قابل ردگیری باشند .اگر مواد غذایی قابل ردگیری شوند ،احتمال کمتری وجود دارد که بته
مواد سمی آغشته شوند .همچنین اگر حیوانات قابل ردگیری باشند ،کشف منشتت بیمتاریهتای
ناشی از حیوانات نیز سادتتر است و پیدا کردن محلی که حیوانتات در شترایط ناماتاعدی قترار
گرفتهاند ،عملیتر خواهد بود ( .)Broom, 2007: 72بیماریها ،محل نگاهداری نامناسر و نحتو
مدیریتی که موجر ورود صدمه یا اضطراب به حیوانات میشود ،همگی از عوامل نقصان در رفات
حیوانات هاتند که قوانین اروپایی درصدد پوشش آناند.
قوانین موجود اتحادیۀ اروپایی به نگاهداری انوا گونههای حیوانات در مزرعه یتا پرورشتگات،
نقل و انتقال حیوانات ،بیهوش کردن و کشتن حیوانتات ،مراحتل فعالیتتهتای آزمایشتگاهی و
سایر موضوعات بهقصد جلوگیری از تحمیل شرایط ضعیف رفاهی بر حیوانات میپردازد.
پیامد وقایعی که به صدور دستورالعمل یا مقررتای دربتار استتفادت از حیوانتات در اتحادیتۀ
اروپا منجر میشود ،همیشه با تهیۀ یک گزارش علمی توسط دانشمندان بیطرف همترات استت.
برای مثال ،اتحادیۀ اروپا در مورد گوسالهها اقدام به صدور دستتورالعمل کتردت استت ( Broom,
 .)2009: 341-354در واقع ،گزارش  0331گروهی از دانشمندان با هماهنگی کمیایون اروپایی
به دستورالعمل مورخ 00330منجر شد که استانداردهای حداقلی حمایت از گوستالههتا را مقترر
میکرد ،از جمله اینکه حداقل انداز جعبههایی که گوسالهها در آن قرار دادت میشتوند ،تعیتین
1. U.K. Animal Welfare Law
)2. Food and Drug Administration (FDA
)3. European Food Safety Authority (EFSA
4. 1991 Directive No. 91/629/EEC
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شد .در طول دهۀ  0331تحقیقاتی در متورد تتتایر رژیتم غتذایی ،محتدودیت حرکتت ،فضتای
نگهداری و غیرت بر گوسالهها انجام گرفت و همتین ماتئله موجتر شتد افکتار عمتومی ،فشتار
بیشتری را بر تتمین رفات گوسالهها اعمال کند .تا اینکه دستورالعمل متورخ  0331تصتویر شتد
که ناظر بر استفادت از جعبههای نگهداری گوساله و رژیمهای غذایی نامناسر برای این حیوانات
بود 0.به همین ترتیر ،شورای اروپا مقررتای در خصوص حمایت از حیوانات در ختالل حمتل و
اقدامات مربوطه تصویر کرد4.
از ذکر این نمونهها درمییابیم که ترتیر فرایند تحلیل مخاطرات یا فواید تولید مواد غذایی یتا
بهعبارت دیگر ،سبک و سنگین کردن هزینه و فاید تولید محصوالت حیوانی به این شرح است:
اول ،تهیۀ فهرستی از عوامل مؤار در بروز ریاکها؛
دوم ،محاسبۀ درجۀ بالقوت در معرض این مخاطرات قرار گرفتن؛
سوم ،برآورد موارد غیرقطعی و احتماالت.
اگر اطالعات عددی یا کافی در اختیار باشد ،تحلیتل متیتوانتد کمّتی باشتد و در غیتر ایتن
صورت ،ارزیابی هزینه -فایدت بهصورت کیفی خواهد بود ( .)Berthe et al., 2012: 19-27تهیتۀ
مواد غذایی ،دسترسی به سایر منابع ،برقراری تماس با سایر اناانهتا ،تعامتلهتای اجتمتاعی و
سایر عواملی که میتواند به نفع افراد باشد ،همگی جزو عواملیاند که در مقایاه با ریاتکهتا و
مخاطرات ارزیابی میشوند (.)Rault, 2012: 1-14

تحول علوم رفاه حیوانی و آثار آن بر وضع مقررات فراملی
دانشمندان علوم رفات حیوانات ،اطالعاتی عینی دربار رفات حیوانات در اختیتار قترار متیدهنتد.
آزمایشهای بهعملآمدت دربار ترجیح حیوانات و آنچه حیوانها از آنها حذر میکنند ،طرحی از
شرایط بهتر رفاهی حیوانات را پایهریزی میکند .در همۀ ارزیابیهای رفاهی الزم است تا تفاوت
رفتار هر حیوان و تتایر شرایط بد بر هر حیوان ،بررسی شود .نقتش محتوری دانشتمندان علتوم
رفات حیوانات در توسعۀ این رشته و انجام مطالعات بهنحوی است که آنها رفات حیوانتات سترپنات
دادت شدت و حیواناتی را که سرپنات ندارند ،ارزیابی کنند .زمانیکه این گزارشهتا منتشتر شتدند،
برای قانونگذاران سادتتر خواهد بود که محتوای قوانین و مقررات را دربار رفات حیوانتات ستر و
سامان دهند ).(Cao and White, 2016: 371-394
به زبان سادت ،این رشتۀ علمی نوظهور درصدد پاسخ به پرسشهای مربتوط بته نگهتداری و
استفادت از حیوانات است .برای نمونه ،آیا حیوانات وقتی در قفس نگهداری میشوند ،در وضعیت
1. 1997 Directive No. 97/2/EC
2. Council Regulation (EC) 1/2005 on the Protection of Animals During Transport and Related
Operations.
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طاقتفرسایی بهسر میبرند یا آیا میتوان یکسری شرایط ماتاعد روانتی را بترای حیوانتات در
آزمایشگاتهتا فتراهم کترد و آیتا حیوانتاتی کته در بتاغوحتشهتا زنتدگی متیکننتد ،در ختالل
حملونقلها ی مختلفی که از کشوری به کشور دیگر دارند ،با اضطراب مواجه میشوند.

 .1رفاه نهنگ
نگرانی عمومی دربار نهنگها ابتدا بر حفاظت از این گونته متمرکتز بتود و مهتمتترین مشتغلۀ
کمیایون بینالمللی نهنگ ،مدیریت جمعیت نهنگها و حفاظتت از ایتن گونتۀ حیتوانی
جالر توجه است که بدانیم نهنگهتا حاتاس ،دارای استتعداد یتادگیری و سیاتتم درک درد
هاتند .ازاینرو در خصوص صید نهنگ ،مطالعات نهنگها باید آاار آزار ناشی از رفتار اناتان در
قایقها ،تعقیر نهنگها با قایقها ،نیزت زدن به نهنگها ،استفادت از مواد منفجرت و نحتو بته دام
انداختن نهنگها پس از داخل قایق کردن آنها را نیز ارزیابی میکرد.
در بایاری از کشورها ،نگرانی دربار رفات حیوانات صیدشدت اهمیتت روزافتزون پیتدا کتردت
است ،اما تا سال  4104این کمیایون بینالمللی حاضر نشد واژ رفات را در دستتور کتار ختود،
جای دهد ،چراکه دولتهایی که کانون رشد و زندگی نهنگها بودند ،این امر را وتو متیکردنتد.
هرچند این نهاد بینالمللی ،متشکل از تعداد زیتادی از دولتتهاستت کته صتید نهنتگ را منتع
میکردند ،این گروت ،نفوذ اندکی بر تعداد معدود کشورهایی دارند که صتید نهنتگ در آنهتا آزاد
است .باالخرت متعاقر اینکه گروت فرعی کمیایون بینالمللی نهنگ طی اجالس غیررستمی بته
موضو رفات نهنگهای صیدشدت در  4104پرداخت ،این موضتو وارد دستتور کتار کمیاتیون
بین المللی شد .این رفات ،فقط ناظر بر صید نهنگ نبود ،بلکه شامل اسیر کتردن و تماشتا کتردن
نهنگها و دیگر آاار رفتار اناانها بر نهنگها نیز بود.

بتود0.

 .2رفاه حیوانات در دعوای تجارت محصوالت فوک در سازمان تجارت جهانی
مقررات سازمان تجارت جهانی ،مشخ نمیکند کته رفتات حیوانتات ،مبنتای قابتل قبتولی بترای
محدود کردن تجارت است ،هرچند این مقررات ،اخالق عمومی را مبنتایی متوجهی بترای تحدیتد
تجارت میداند .این وضعیت سبر بروز مشکالتی برای کشورهایی شدت که قوانین سختگیرانهای را
دربار رفات حیوانات اعمال میکنند و نمیتوانند از واردات محصوالت حیوانی از کشورهایی کته بته
 .0کمیایون بینالمللی صید نهنگ ،نهاد بینالمللی تتسیسشدت در چارچوب کنوانایون بتینالمللتی صتید نهنتگ
است که در  4دسامبر  0306در واشنگتن دی.سی ایاالت متحدت با هدف تتدارک شترایط حفاظتت مناستر از
نهنگ ها و توسعۀ منضبط صنعت صید نهنگ به امضا رستید .مقتر ایتن کمیاتیون در ایمپینگتتون انگلاتتان
است و در حال حاضر  13دولت به عضویت آن درآمدتاند.
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مقررات رفات حیوانی پایبند نیاتند ،جلوگیری کنند .نتیجۀ ماتقیم عدم رعایت مقتررات نتاظر بتر
رفات حیوانی ،تولید محصوالت ارزانتر و از بین رفتن زمینۀ رقابت بتین تولیدکننتدگان کشتورهای
ملزم به رعایت قوانین رفات حیوانات و تولیدکنندگان کشورهای غیرملتزم به این مقررات است.
اتحادیۀ اروپا مقرراتی را مبنی بر ممنوعیت تجارت محصوالت فوک مقرر کتردت کته نتیجتۀ
فشار افکار عمومی بر اتحادیه در طول سالها بود ،ازاینرو محصوالت پوستت فتوک در اتحادیتۀ
اروپا بهسختی قابل تولید بودند .اما خیلی از فوکهای جوان بهویژت در کانادا بهسبر ختزی کته
داشتند ،کشته متیشتدند ( ،)Broom, 2014: 142ازایتنرو تولیتد پوستت فتوک بتا محصتوالت
کانادایی قابل رقابت نبود .ممنوعیت واردات و بازاریابی محصوالت فوک در اتحادیۀ اروپا از سوی
کانادا در سازمان تجارت جهانی مورد اعتراض قرار گرفت 0و این اعتتراض از ستوی فنالنتد هتم
حمایت شد .هیتت حل اختالف سازمان تجارت جهانی در مورد اقدامات ممنو کننتد واردات و
بازاریابی محصوالت فوک تشکیل و در سال  4109در ژنو جلاات برگزار شد .در جریان جلاات
استما دعوا ،نامیبیا و ایالند در حمایت از کانادا اعتالم نظتر کردنتد .دیگتر کشتورها از جملته
روسیه که مانند اتحادیۀ اروپا محصوالت فوک را ممنو کردت بود ،بته حمایتت از ایتن اتحادیته
برخاست و ایاالت متحدت هم که مقرراتی را بر مبنای حفاظت از حیوانات وضع کتردت بتود ،بته
نفع اتحادیۀ اروپا موضعگیری کرد.
گزارشهای علمی ارالهشدت در جلاات استما  ،حکایت از آن میکرد که فوکها موجتوداتی
حااساند و میتوانند فعالیتها ی پیچیدت را یاد بگیرند .از نظر دانشمندان این موجودات خیلی
اجتماعیاند و به افراد همگروهی خود واکنشهای متفاوتی نشان میدهند ،بته جهتان پیرامتون
خود آگاهند و حسهایی مانند درد و ترس دارند که با تالش برای فرار ،سروصدا کردن ،خشتک
شدن ،ایاتادن در حالت دفاعی ،باز کردن دهان و حرکات خشونتآمیز بدن ،این حتسهتا را از
خود بروز میدهند.
محور اصلی موضو اختالف در این پروندت ،بر سر رفات فوکها بود .براستاس اصتولی کته بتا
مقبولیت عمومی همراهند ،برای نمونه ،در قوانین اتحادیۀ اروپا یتا راهنمتای انجمتن آمریکتایی
دامپزشکی 4قید شدت برای اینکه کشتن یک فوک ،اعم از اینکه شرایط تجاری مطرح باشد یا نه،
رفتاری اناانی قلمداد شود ،باید این قدمها را برداشت:
یک) حیوان باید بدون درد ،ترس و اضطراب غیرضروری بیهوش شود؛
دو) تقریباً در همۀ موقعیتها نباید نیاز به تکرار انجام فرایند بیهوشی باشد؛
سه) حیوان باید بالفاصله مورد نظارت قرار گیرد تا بیهوشی آن تتیید شود؛ و

1. WTO, Dispute Settleent: Dispute DS400. European Communities-measures Prohibiting the
Importation and Marketing of Seal Products
2. American Veterinary Medical Association
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چهار) روش کشتن باید بدون تتخیر صورت گیرد تا نیازی به تجدید بیهوشی قبل از مترگ
حیوان نباشد.
هیتت حل اختالف سازمان جهانی تجارت در  45نوامبر  4109دریافتت کته رژیتم حقتوقی
اتحادیۀ اروپا در مورد فوکها بند دوم ماد  4موافقتنامه موانع فنی تجارت 0را نقض نمتیکنتد،
چون این مقررات در راستای اهداف اتحادیۀ اروپا برای پاسخ به نگرانیهای عمومی در مورد رفات
فوکها وضع شدتاند و راهکار جایگزین دیگری برای تحقتق ایتن هتدف ارالته نشتدت استت .در
نتیجه ،ممنوعیت اتحادیۀ اروپا در مورد محصوالت فوک ،نقتض موافقتتنامتۀ عمتومی تعرفته و
تجارت (گات) 4شناخته نشد .با این حال استثنای اتحادیۀ اروپا در متورد منتع ورود محصتوالت
فوک برای مردمان بومی و مدیریت منابع دریایی از نظر سازمان تجارت جهانی قابل قبول نبتود،
بدانمعنا که محصوالت فوک که با روشهای غیراناانی کشتن ایتن حیوانتات تولیتد شتدتانتد،
بههیچوجه در اتحادیۀ اروپا قابل تجارت نیاتند9.
این نخاتین باری است که ممنوعیت یک محصول بر مبنای رفات حیوانات بهعنوان جزلی از
اخالق عمومی از طرف سا زمان تجتارت جهتانی پذیرفتته شتد و ایتن احتمتال وجتود دارد کته
ممنوعیت تجارت محصوالت دیگری از حیوانات نیز بر همین مبنا پذیرفتته شتود .بترای نمونته
میتوان از برخی رویههای ممنو دامپروری و پرورش حیوانات در برخی کشورها بهدلیل تتایراتی
که بر رفات حیوانات میگذارند و برای عموم مردم غیرقابتل قبتول هاتتند ،نتام بترد .نگهتداری
گوسالهها در جعبههای کوچک ،نگهداری خوکهای ماد باردار در آخور یا در بند نگهداشتن آنها
با افااری که امکان حرکت را از آنها بگیرد و همینطور نگهداری مرغهایی کته روی تختمهتای
خود خوابیدتاند در قفسهای کوچکتر از  55سانتیمتر برای هر پرندت ،از آن جمله است.

نتیجهگیری
در خصوص استفادت از حیوانات در سراسر دنیا ،تقاضتای روزافزونتی از طترف مصترفکننتدگان
وجود دارد که خواستار پرهیز از آاار سوء تمتع اناانی بر رفات حیوانی و محیط زیاتت استت .از
همین رو ،رفات حیوانات از عوامل تعیینکنندت برای تعیین کیفیت محصول بتودت و مقولتۀ رفتات
حیوانات بهسرعت در قالر یک رشتۀ علمی در حال توسعه است .چنتین تحتولی ماتتلزم ایتن
است که قوانین اعم از ملی و فراملی ناظر بر تعهد به مراقبت و مبتنی بر ادلۀ علمی باشتند و در
مواردی تدابیر ناظر بر رفات حیوان نیز مورد توجه قرار گیرد .در راستای همین هتدف ،نهادهتای
1. Technical Barriers to Trade Agreement
)2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
3. The Council directive 85/444/EEC of 27 September 1985 amending council directive 83/129/EEC
concerning the importation into member states of skins of certain seal pups and products derived
therefrom. Official Journal L 259, 01.01.1985).
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بینالمللی مانند کمیایون بینالمللی نهنگ و سازمان جهانی تجارت به مطالعات علمی مربتوط
به رفات حیوانات توجه نشان دادتاند .ازاینرو صید نهنگ صرفاً با هدف نفع تجاری دیگر به لحاظ
اخالقی توجیهپذیر نیات .رویکرد سازمان جهانی تجارت در حمایت از موضع اتحادیتۀ اروپتا در
ممنوعیت تجارت فوکها به دلیل رفات حیوانی نیز ممکن است منجر موجر شود که بتر همتین
مبنا ،تولیدات دیگری نیز با ممنوعیت مواجه شتوند .همتین ماتئله متیتوانتد راهنمتایی بترای
دستاندرکاران امر تقنین در کشور ما باشد که بتا توجته بته جهتت کلتی رویکردهتای فراملتی،
هنجارهای مناجمتر ی را در به نظم درآوردن رفتار با حیوانات اعم از حیوانات ختانگی ،اهلتی و
حیاتوحش پیشبینی کنند.
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