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 مقدم   - 1

های دور تاکنون شاهد ارتکاب مظالم بسیاری  تاریخ از گذشته

اسراء،   بیگانگان،  زنان،  کودکان،  غیرنظامیان،  ملتها،  حا  در 

ها شاهد  پناهندگان و اولیتها بوده که علیرغم کاهش این ستم

از سرزمین  بر ی  اما در ی  صدسال  تکرار آن در  ها هستیم 

ات شده و به شک   گذشته حیوانات نیز مخاطب جدید این جنای

عمدی یا سهوی از حیات، غذا، سکونتگاه، استمرار نس  و تولید  

شوند هر چند که میان  مث ، امنیت و شادی محروم شده و یا می

حیوانات وحشی و حیوانات اهلی در شک  حیات و بقا اندکی  

شود بنابراین ضرورت برای درک بهتر موضو   تمایز مشاهده می

وانات وحشی و حیوانات اهلی آشنا گردیم.  در ابتدا با مفهوم حی

گفته شده که منظور از حیوان وحشی آن جانوری است که در 

طبیعت به صورت آزاد در حال زندگی است و برای رهع نیازهای  

متنو   ود هیچ نیازی به کم  و مدا له انسان ندارد و وادر  

به دها  از  ود است و نمی توان آن را به ملکیت در آورد که  

البته این موضو  هقط ی  آرمان است و انسانها از هر هرصتی  

برای به زنجیر کشیدن حیوانات وحشی به وصد تمل  شخصی 

استفاده می  آزاد بودن  یا هروش و واچاق  اما واعده کلی  کنند 

ن حال آنکه در باب حیوانات اهلی  1390:305آنهاست نحسینی،  

تند که دیگر در  ذکر این نکته الزم است که آنها جانورانی هس

محیط زیست و طبیعت وحشی به سر نمی برند و استمرار حیات  

آنها بدون کم  انسان ممکن نیست و ودرت دها  از  ود را در  

برابر دیگر انسانها و حیوانات وحشی نداشته از نظر حقووی واب   

گیرند نهمان:  باشد و موضو  دعوای تراهعی ورار میتصرف می

المل  محیط زیست برای تحت ق بین ن در عین حال حقو374

و  زیست  محیط  و  طبیعت  با  انسان  رهتار  درآوردن  واعده 

جلوگیری از تجاوز او هشت اص  بنیادین را تدوین و تصویب  

کرده که همه انسانها باید در رعایت آنها بکوشند و از نقض آنها  

 :اجتناب کنند این اصول حیات عبارتند از

 در ولمرو زیست محیطی  ویش اص  اول: اص  حاکمیت دولت  

محیط   از  حفاظت  وبال  در  دولتها  همکاری  اص   دوم:  اص  

 زیست

 اص  سوم: اص  حمایت و حفاظت از محیط زیست

 اص  چهارم: اص  جلوگیری از آلودگی محیط زیست 

 اص  پنجم: اص  احتیاط در بهره گیری از طبیعت

 اص  ششم: اص  پردا ت  سارت توسط آلوده ساز 

هفتم:   اضطراری  اص   حوادث  در  و کم   رسانی  اطال   اص  

 زیست محیطی

  بردن   آثار  با  رابطه  در  مشاوره  و  رسانی  اطال   اص  اص  هشتم:  

 .ن125:  1390  موثقی،ن  هاآلودگی   مرزی

تولید مواد شیمیایی و استفاده از آن در جنگلها، مراتع، مزار  و  

باغهای  صوصی موجب رسوب آنها در  اک شده و بتدریج از  

گردد و در  ریا تغذیه وارد سیستم گوارش بدن حیوانات می ط

چر ه زنجیره غذایی از بدن ی  حیوان به اندام حیوانات دیگر  

گردد  وارد شده و موجب مسمومیت ماندگار و مرگ تدریجی می 

دارد که موجب  24:  1388نکارسون،   بسیاری وجود  ن. دالی  

شود که به نوعی  انهدام زیستگاه حیوانات و انقراض نس  آنها می 

گردند و با اینکه حیوانات در  همگی موجب تغییرات اولیمی می

ظهور آن نقشی ندارند اما باید تاوان  طاهای بر ی از انسانها  

را آنها بپردازند از جمله این دالی  عبارتند از: مدا له انسان در  

تغییرات جهانی آب و هوا، شکاف در الیه ازن، انتشار گازهای  

ی مخرب، تکنولوژی اهسار گسیخته، روابت در مصرف  اگلخانه

جهانی نفت و گاز، اغراق در تبلیغات تجاری و مصرف گرائی،  

مسابقه جنگ  تراشی، نقش کشاورزی در تغییرات جهانی آب و  

سریع   رشد  هوا،  و  آب  جهانی  تغییرات  در  صنایع  نقش  هوا، 

می که  صنعتی  توسعه  ماراتن  و  جهان  آثار  جمعیت  تواند 

شایندی بر زندگی حیوانات و گیاهان و انسانها به اشکال  نا و

بیابانها،   تکثیر  زمین،  کره  نامتعارف  شدن  گرم  گذارد:  زیر 

های مکرر و پایدار، اهزایش و باال آمدن سطح آبها،   شکسالی 

واره ها، آغاز شمارش معکوس برای ناپدید    -جابجایی  شکی

، هرسایش  شدن بر ی از کشورها، جاری شدن سیالبهای مهیب

جهان،  بی آبهای  آلودگی  غذایی،  ذ ایر  کاهش  ووفه  اک، 

های شیرین، آلودگی مرگبار  اهزایش میزان نم  و شوری آب

هوا، آلودگی پر حجم  شکی ها، کاهش و تووف مهاجرتهای  

گونه سریع  انقراض  حیوانات،  انقراض  هصلی  جانوری،  های 



ان اولیمی،  های گیاهی، اهزایش آوارگان و مهاجر پرشتاب گونه 

انقراض تدریجی نس  انسان، تاثیر تغییرات جهانی آب و هوا بر  

المللی، کاهش تنو  زیستی، رشد جهانی هقر،  صلح و امنیت بین

زیرسا تهای   اضمحالل  اجتماعی،  زیرسا تهای  نابودی 

بنیان هروپاشی  تاثیر  هرهنگی،  و  انسانی  جوامع  اوتصادی  های 

ارتبا  در  هوا  و  آب  جهانی  نموثقی،  تغییرات  بشر  حقوق  با  ط 

: ههرستن. در عم  با اهزایش جمعیت جهان مصرف همه  1397

منابع طبیعی اهزایش یاهته است و یاهتن غذا و آب به ی  بحران  

و   گیاهان  انوا   همه  و  است  شده  مبدل  انسانها  برای  جدی 

اولیمی که ماحص  مدا له انسان   جانوران در نتیجه تغییرات 

نابودی وطعی ورار دارند نثبوتی و    در آب و هواست در  طر

ن. اصول بیست و یکم و بیست و دوم اعالمیه  9:  1390همکاران،  

در  صوص    1972کنفرانس سازمان مل  درباره محیط زیست  

تعهدات دولتها در زمینه حفاظت از محیط زیست مقرر داشته  

که »دولتها بر طبا منشور سازمان مل  متحد و اصول حقوق  

رای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان  المل ، دابین

و مسئولند  های محیط زیستی  ود می مطابا سیاست  باشند 

های انجام شده در حیطه صالحیت یا  ترتیبی دهند تا هعالیت

نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست کشورها یا مناطا  

در  ارج از محدوده صالحیت ملی آنها نگردد« و »دولتها باید  

المل  در رابطه با مسئولیت و جبران  توسعه بیشتر حقوق بین 

 سارات وربانیان آلودگی و دیگر  سارات محیط زیستی، ناشی  

های انجام شده در مناطا واوع در حیطه صالحیت یا  از هعالیت 

نظارت آنها و یا در مناطا  ارج از محدوده صالحیت ملی آنها،  

هاروارد در مجله حقووی   همکاری کنند« نتحقیقی از دانشگاه

پیش طرح    15ن و همین طور ماده  359  -367:  1380هاروارد،  

مقرر داشته  1982المللی حقوق همبستگی سومین میثاق بین

گردند که شرایط طبیعی حیات  که »دولتهای عضو متعهد می 

و   انسان  سالمت  به  که  ننمایند  نامساعدی  تغییرات  دچار  را 

وارد کن برای توسعه  ند. صدمه بهزیستی جمعی صدمه  ای که 

جمعی ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته  

 .ن368  -369گردد« نهمان:  باشد واب  وبول محسوب می

ها در طبیعت وطعاً به ضرر حیوانات  هر ی  از اودامات انسان 

ها که زیستگاه  منجر  واهد شد از آتش زدن جنگلها و بیشه

تمل    تا  است  بی حیوانات  شکار  و  آنها  از  غذای  همگی  رویه 

دالی  اصلی انقراض نس  حیوانات است و ظاهراً حیوانات هنوز  

های  المللی کاهی بر وردار نیستند و حمایتهم از حمایت بین

و   ندارد  تاثیری  هیچ  انقراض  از  آنها  نجات  در  آنها  از  منقطع 

  المللی از جملهضرورت دارد که با تأسیس نهادهای وضایی بین

المللی حمایت از حیوانات به تغییر وضعیت و بهبود دیوان بین 

حال این جانوران سرعت داد و حقوق آنها را به رسمیت شنا ته  

 .و رعایت کرد

 وضعیت بقاء حیوانات در هزاره سوم  -2

ها برای ح  مشکالت  ظواهر امر حکایت از آن دارد که انسان

باشد دست  میمعیشتی که با اهزایش جمعیت جهان نیز توأم  

این   تصرف  از  عالوه  و  شده  وحش  حیات  زیستگاه  دامان  به 

سرزمین ها، سکنه جانوری آن را نیز به بند کشیده اند. با چرای  

های کشاورزی نه تنها غذای  بیش از نیاز دامها و استثمار زمین 

آنها می از  بیابانها  دیگر جانوران را  اهزایش  بلکه موجب  ربائیم 

مومی این  و  شیالت  گردیم  ذ ایر  کردن  جارو  مورد  در  ضو  

می  صدق  کماکان  نیز  انسانها  توسط  آلوده دریاها  سازی  کند 

رود انه  و  مرز  دریاها  تا  حد  از  بیش  و صید  طرف  ی   از  ها 

گردد و تقریباً  انقراض آبزیان، مانع تکثیر آنها در بستر دریاها می 

اهت و  توان در منوی غذایی رستورانها یهر موجود دریایی را می

با اهزایش تنو  غذایی انسانها از تنو  زیستی جانوران به سرعت  

می سال کاسته  در  که  وشبختانه  از  شود  بر ی  ا یر  های 

کشورها از جمله کانادا و آمریکا صید بر ی از ماهیها را به شک   

اند تا بلکه موها به حفظ ذ ایر ماهی  وانونی ممنو  اعالم کرده 

ن. 65تا    67:  1381ار گردند نبراون،  روغن و ماهی روغن  ال د

به گواهی تاریخ دیرینه شناسی اصابت ی  شهاب سنگ به کره  

یوکاتان مکزی ن موجب   نمنطقه چی  شولو در  لیج  زمین 

پدید آمدن گرد و غبار و انقراض نس  دایناسورهای بزرگ در  

میلیون سال وب  شد که ی  پدیده طبیعی بود اما مرحله    65

آورند که در حال متووف کردن  انسانها پدید می   ششم انقراض را

چر ه حیات است با اندک شدن غذا،  ود به  ود زاد و ولد  

گردد. با آتش زدن عمدی جنگلها، بسیاری از ذ ایر  متووف می 

گردد همینطور  رود یا تضعیف میژنتی  در جهان از بین می 

  گرم شدن کره زمین و اهزایش آلودگی شیمیایی موجب انهدام



گردد. هم اکنون شاهد کاهش  ها و حیات وحش می حیات انسان 

گونه تنو   و  زیستی  پرندگان،  تنو   بندی  طبقه  کلیه  در  ها 

واره همه  در  آبزیان  و  پستانداران  دوزیستان،  های   زندگان، 

تنها نسلش منقرض   انسان است که نه  جهان هستیم و هقط 

تا حد ی   باشد آن هم  نمی شود بلکه در حال اهزایش نیز می

بحران جهانی. شکار غیر متعارف و مازاد موجب کاهش غذای  

ویمت روز  هر  شکار  گوشت  و  شده  را  حیوانات  جدیدی  های 

کند و در تان که زیستگاه بسیاری از حیوانات هستند  تجربه می

پنگوئن  ماهیان،  انوا   هستند.  غلتیدن  به  اک  حال  و  در  ها 

وزغها وورباغه ها، سمندرها،  ها هم در و الک پشت   پرندگان، 

تا    89معرض شکار ورار دارند و هم در معرض واچاق نهمان:  

ن. بشر هراموش کرده است که حیوانات و گیاهان نیز دارای  86

وربانی   که  نیست  ورار  و  هستند  حیات  حا  بویژه  حقوق 

های پایان ناپذیر انسانها گردند و آزار دادن آنها تحت   واسته 

پزشکی،   آزمایشات  به  عنوان  تدریجی  کشی  نس   و  شکنجه 

سازی مربوط به آن در  آید که  وشبختانه هرهنگحساب می 

مورد   در  که  دارد  ضرورت  بنابراین  است  گیری  شک   حال 

حیوانات ا الق رعایت شود و از وارد کردن هر نو  درد و رنج 

به آنها  ودداری گردد و آسایش آنها از هر جهت تامین شود  

 .ن95  –  96:  1393ننورآذریان و صمدی،  

تنو    و  گونه  میلیون  هشت  حداو   به  نزدی   االصول  علی 

زیستی نادر و کمیاب در کره زمین وجود دارد با این حال همه  

آنها از ناپایداری و انقراض در عذابند از جمله ماهی  اویار که  

سازی  در نتیجه عملیات حفاری نفت و گاز، شکار جارویی، آلوده 

ها در  طر انقراض ورار دارند از جمله  ویانوس ها و اآبها، رود انه 

ها نیز چند  ماهی  اویاری شیب، سوف ماهی، ماهی آزاد و ه 

جهانی   گزارشات صندوق  ندارند.  هاصله  انقراض  با  بیشتر  گام 

طبیعت کامالً موید این ادعاست با این حال تالش سازمان مل   

حفظ   کنوانسیون  مبنای  بر  نیز  کشورها  که  است  آن  متحد 

از ممنوعیت صید آنها   Cites های زیستی در حال انقراضگونه

های بزرگ ماهیگیری ژاپنی و  حمایت کنند. همین طور کشتی

اویانوس  اند و با برداشت  ها را از ماهی کری  تهی کرده روسی 

ها معلوم نیست که ماهی آزاد کجا  شن و ماسه از کف رود انه 

ن چیست و سرازیر  باید تخم ریزی کند و تکلیف نس  آینده آ

ها کماکان ادامه  های  انگی و صنعتی به رود انه کردن هاضالب

گذارد. همچنین یوزپلنگ  دارد که بر کاهش نس  آنها تاثیر می

ایرانی نیز در  طر انقراض کام  ورار دارد و شکار آنها بدلی   

پوست و چابکی آن بالی جان این جانور شده است زیرا  راهاتی  

دور پذیرهته شده که شکار شیر، ببر و یوزپلنگ  های  از گذشته

آورد. غزال  را نشانگر شجاعت و ودرت شکارچی به حساب می 

از آنها باوی مانده    1000اوریکس نیز که هقط به تعداد   رأس 

است پستانداری است که در  طر انقراض دوران ششم زمین  

شناسی نآنتروپوسنن ورار گرهته است که از ارزش باالی علمی  

ژنتیکی بر وردار است. حتی اگر این حیوانات شکار نیز نشوند    و

بی از  آنها  رهتن  وراک  بین  از  با  تغذیه وطعاً  سوء  و  غذایی 

 واهند مرد و هر گونه عواوب تجاوز به طبیعت متوجه  ودمان  

های جمعی   واهد شد یا در کوتاه مدت یا دراز مدت تا آگاهی

از آنها هقط در حد ی    ها اهزایش نیابد هر گونه حمایتملت 

های موها حفاظت از آنها،  تئوری باوی  واهد ماند و یکی از راه 

 اجرای برنامه اصالح ژنتیکی سا تار جانوران است موسوم به

GMO.  بی شکار  بدلی   نیز  ورواول  طور  دشمنان  همین  رویه، 

این   است.  شده  ناپدید  حال  در  اولیمی  تغییرات  و  طبیعی 

ض منحصر به موارد باال نیست بلکه  رس  مجموعه در حال انقرا 

شود و واچاق  سیاه آسیایی که به دلی  کیسه صفرایش شکار می

آن، عمالً از دالی  کاهش نس  این حیوانات است جالب اینکه  

می  غذا  یکجا  رها   رس  را  سرگین  ود  دیگر  جای  و   ورد 

در تان جدید میمی و  گیاهان  رشد  به  منجر  گردد.  کند که 

باید به نقش پرندگان در کاهش حشرات و کنترل  همین طور  

همینطور   هستند.  طبیعی  کش  آهت  ی   که  کرد  اشاره  آنها 

ها بالی جان عقاب سرسفید آمریکایی و  استفاده از حشره کش 

روباه، موش،  رگوش،  رس گریزلی،   است  سینه سرخ شده 

غازهای کانادایی بارناک ، کوگار که همان شیر کوهستان است،  

ای  ت ، ووش وزل، شاهین، ایگوانای سبز، جبیر که گونه نهنگ وا

ویلدبیست،   گوزن  ورتهارت،  پوکو،  زیبرا،  ایمپاال،  است،  آهو 

کروکودی ، کوسه، اره ماهی، ماهی تن، کوسه ماهی سرچکشی،  

ه ، کیلکا، هیتوپالنکتون ها، زئوپالنکتون ها، زوبتو، بسیاری از  

کوهی، هوبره، ووچ ارمنی  پرندگان مهاجر و دو کاشانه، دلفین، بز  

و گوزن شوکا همگی چند گام با انقراض و انهدام هاصله ندارد.  

ای از وضعیت اسفناک حیوانات در هزاره سوم  اینها تنها گوشه 



است   انسان  هقط  و  هقط  مشکالت  همه  این  بانی  که  است 

ن. »تضعیقات موجود در تغذیه، اشغال  64تا    72:  1390نموثقی،  

یات وحش از عل  اساسی کالهش جمعیت  و تخریب ولمرو و ح

 .(Ferrey, 2001: 531) «حیوانات و گیاهان است

سال   بین  1972 وشبختانه  طرح کمیته  نهنگ  صید  المللی 

تعلیا صید تجاری این موجود با عظمت را به جامعه جهانی  

تقدیم کرد اما بتدریج شرایطی پیش آمد که کشورها به صورت 

از   بالدار وطب جنوب   1976داوطلبانه به کاهش صید نهنگ 

نگ  های نهمبادرت ورزیدند و در مراح  بعد صید دیگر گونه

 . ودبخود کاهش یاهت

با این حال چهار کشور ژاپن، نروژ، پرو و شوروی با ممنوعیت  

کنند اما حتی آنها نیز از صید نهنگ  صید نهنگ مخالفت می

:  1386مث  گذشته اجتناب کردند نکویندلینگ و تاراسوهسکی،  

ن. در نتیجه تصویب مقررات مذکور در موارد مشابه اعالم  408

ی که پرندگان در حال تولید مث  هستند یا  شد که در هر زمان

باشند شکار ممنو  اعالم گردد. با این حال  در حال مهاجرت می

ها را اعمال  بر ی از کشورها در  صوص حیوانات این محدودیت 

 زنند می  هم  به  را   زیستی  تعادل  شکار   کنند زیرا معتقدند کهمی

نابودی    که   کرد   توجه  نکته  این   به   بایدن.  51:  1391  روش،ن

های جانوری وارد کردن  سارت به مشترک جهانی است  گونه

زیرا این حیوانات به ویژه حیوانات وحشی به مالکیت کسی در 

سازی محیط زیست  نمی آیند و دولتها حا ندارند که با آلوده 

ها صدمه وارد آورند که البته در عم  این به حیوانات و انسان 

در زمینه حفاظت از جنگلها    تکلیف مهم به اجرا در نمی آید و

ها کشورهای اندکی وجود دارند که مسئولیت پذیر  و زیستگاه 

باشند و بقیه کشورها اساساً با وربانی کردن حیوانات هقط می

اجرا در می  به  را  مالی  ود  عنوان توسعه.  اهداف  آورند تحت 

جانوران   از  بسیار  مرگ  موجب  نیز  دریاها  در  نفت  رهاسازی 

شود که با این ماده سیاه آشنایی ندارند و  پرندگان می  دریایی و

با نزدی  شدن به آن و تماس با نفت رنج مرگ هوری را متحم   

المل  به همه کشورها اجازه  شوند . با این حال حقوق بین می

داده که اگر ی  حا جمعی مورد نقض ورار بگیرد هر کشوری  

این ی  تعهد   حا طرح دعوا علیه کشور متخلف را دارا است و

توان حتی از  آید. در این زمینه میعام الشمول به حساب می

اص  صالحیت جهانی نیز بهره مند شد و کشور  اطی را به  

سزای عم  ناپسند  ود در وبال حیوانات و محیط زیست رساند  

  اکنون  هم  آنکه  آ ر  دست   ن.154تا    157:  1396نشاه حسینی،  

توان حیوانات جدیدی  یکی میژنت  تغییرات  و  تحقیقات  طریا  از

ها ناشنا ته  را پدید آورد که چون آثار استمرار حیات این گونه 

ها و هم حیوانات  تواند هم برای انسان است به احتمال ووی می 

های  طرناک برای  تواند جزو هعالیت مضر و  طرناک باشد و می

اکوسیستم به حساب آید که الزم است وانونگذاران کشورها در  

:  1393سازی بپردازند نتقیزاده انصاری،   صوص به واعده   این

 .ن و از آزار و شکنجه تدریجی حیوانات اجتناب کنند144

 المللی حمایت از حقوق حیوانات موازین بین  -2

بین جامعه  حیوانات  از  حمایت  تالشهای  در  صوص  المللی 

ارائه داده که در والب کنوانسیون و   در ور توجهی را از  ود 

تفاهمپروت  یادداشت  نامه،  مواهقت  بیانیهک ،  و  عناوین    نامه  با 

 :ذی  زیر به تصویب رسیده آن هم با هدف حمایت از حیوانات

  1900ای حفاظت از حیات وحش آهریقا  کنوانسیون منطقه -1

 میالدی 

 1902کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی   -2

ان در حالت طبیعی کنوانسیون حفاظت از گیاهان و جانور -3

1933 

بین  -4 نهنگ  کنوانسیون  شکار  کردن  وانونمند  برای  المللی 

1946 

اویانوس اطلس  کنوانسیون بین  -5 المللی حفاظت از ماهی تن 

1966 

المللی به ویژه به عنوان زیستگاه  کنوانسیون تاالبهای مهم بین  -6

 نکنوانسیون رامسرن   1971پرندگان آبزی  

 1972های وطب جنوب  از ه  کنوانسیون حفاظت   -7



های در  المللی گونه در مورد تجارت بین  1973کنوانسیون   -8

کنوانسیون   به  موسوم  وحشی  جانوران  و  گیاهان  حال  طر 

 سایتیس 

 در مورد حفاظت از  رسهای وطبی  1973تواهقنامه   -9

گونه  -10 از  حفاظت  وحشی  کنوانسیون  حیوانات  مهاجر  های 

1979 (CMS) 

-ه در مورد حفاظت از پرندگان آبی مهاجر اروپایی  تواهقنام -11

 1999هریقایی  آ

جنوب   -12 وطب  دریایی  زنده  منابع  از  حفاظت  کنوانسیون 

1980 

 1982منشور جهانی طبیعت   -13

کنوانسیون حمایت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه  -14

 1983کارائیب بزرگ نکنوانسیون کارتاگنان  

 1990پروتک  اسپا   -15

 1990ها در دریای وادن  مواهقت نامه در مورد حفاظت ه  -16

 1991پروتک  مادرید   -17

 1991بیانیه در مورد حمایت از محیط زیست وطب شمال   -18

مواهقت نامه در مورد حفاظت آب بازسانان کوچ  دریاهای   -19

 1991شمال و بالتی   

 1991های اروپایی  مواهقت نامه حفاظت از جمعیت  فاش  -20

 1992کنوانسیون اوسپار   -21

 1992کنوانسیون تنو  زیستی   -22

تفاهم نامه در ارتباط با تدابیر حفاظتی برای درنای سیبری   -23

1993 

نامه   -24 عملیات   1994مواهقت  مورد  در  اجرایی  لوساکا  های 

شارکتی در جهت تجارت غیروانونی گیاهان و جانوران وحشی  م

 نمواهقت نامه لوساکان 

نامه همکاری در مورد تدابیر حفاظتی در  صوص   -25 تفاهم 

 1994مرغ باران  

نامه   -26 نامه    1995مواهقت  ذ ایر ماهیها موسوم به مواهقت 

در   دریاها  حقوق  کنوانسیون  مقررات  اجرای  برای  متحد  مل  

نگهداری و مدیریت ذ ایر پراکنده ماهیها و ذ ایر دائماً  رابطه با  

 در حال کوچ ماهیها 

آهریقایی   -27 مهاجر  آبی  پرندگان  حفاظت  نامه    –مواهقت 

 1995  آسیایی

الک   -28 برای  حفاظتی  تدابیر  با  ارتباط  در  تفاهم  یادداشت 

 1999های دریایی در کناره اویانوس اطلس در آهریقا  پشت 

م در مورد حفاظت و مدیریت جمعیت هوبره  یادداشت تفاه -29

 2000بزرگ در اروپای میانه  

در مورد حفاظت و مدیریت ذ ایر زیاد    2000کنوانسیون   -30

 ماهیان اویانوس آرام مرکزی و غربی 

مواهقت نامه حفاظت از آب بازسانان در دریای سیاه، دریای   -31

 2001مدیترانه و منطقه مجاور آتالنتی   

های  تفاهم در مورد حفاظت و مدیریت الک پشت یادداشت   -32

زیستگاه و  شروی  دریایی  جنوب  آسیای  و  هند  در  آنها  های 

2001 

کنوانسیون طرح استراتژی  برای کنوانسیون تنو  زیستی  -33

2002 

یادداشت تفاهم در ارتباط با حفاظت و احیای گوزن بخارا   -34

2002 

ط با تدابیر حفاظتی  یادداشت تفاهم و برنامه عم  در ارتبا -35

 2003برای مرغ  وش آواز آبی  



و مرغ طوهان   -36 مرغ دریایی  مورد حفاظت  نامه در  مواهقت 

2004 

گوری   -37 از  حفاظت  نموثقی،  کنوانسیون  آنها  زیستگاه  و  ها 

 .ن317تا    319:  1400

ها در دریای بالتی ، مدیترانه  کنوانسیون حفاظت از نهنگ  -38

 1996نوامبر    24   و مناطا مجاور آتالنتی

کنوانسیون حفاظت از مرغان دریایی آلباتروس و مرغ باران   -39

 2001ژوئن    19

بزرگ   -40 مرغ  برای  حفاظتی  تدابیر  برای  تفاهم  یادداشت 

 1993ماهیخوار سیبری اول جوالی  

 1994سپتامبر    10یادداشت تفاهم برای کرلو منقار بلند   -41

 .ن222:  1389نشیلتون و کیس،  

عین کنوانسیون   در  ی   هر  بین حال  مناطا  های  در  المللی 

های  حفاظت شده با تنو  زیر واب  پیاده شده است: ذ یره گاه 

های ملی، پناهگاههای حیات وحش، یادبودهای  طبیعی، پارک 

ن. در همه 229های دست نخورده نهمان:  گاه طبیعی و ذ یره

ها در مقاب   المللی به نوعی به تعهد انسان ها بیناین کنوانسیون 

اشاره شده     و  حیوانات  از  حد  از  بیش  استفاده  از  که طبیعت 

  از   جلوگیری  موضو ن.  6:  1388  الرکین،ن  کند  اجتناب  جانوران

  کشورها   که  است  تعهداتی  اهم  از  حیوانات  زیستگاه  سازیآلوده 

 جمله   از  دهند  ورار  مدنظر  حیوانات  حقوق  رعایت  زمینه   در  باید

ها و دریاها که  ای صنعتی به رود انه پسمانده   رهاسازی   اهزایش 

گردد و عالوه  موجب مرگ هوری یا تدریجی همه انوا  آبزیان می

از آن مصرف  وراکی این آبزیان برای انسان نیز مضر بوده و او  

کند یا نشت نفت از تانکرهای بزرگ  را نیز زمین گیر و بیمار می

 شکی    نفتی حیات همه جانوران دریایی و پرندگان دریایی و

زی را به مخاطره اهکنده و باعث مرگ هزاران نو  و گونه جانور  

گردد که تنها گناهش همسایگی با  از جمله سمور دریایی می

ن. رده بندی اتحادیه جهانی  52:  1388انسان است نلنسفورد،  

های جانوری و گیاهی حفظ طبیعت وضعیت تنو  زیستی گونه 

طبقه بندی کرده است که    را از نظر بقا یا انقراض به هشت رده

های انقراض یاهته، در معرض انقراض، آسیب پذیر،  شام  گونه

و تهدید شده تجاری   ناکاهی، تهدید شده  نامشخص،  کمیاب، 

باشند که در این اوا ر مشاهده جانوران در دو سطح انقراض  می

حامی   طرهداران  نگرانی  میزان  بر  انقراض  معرض  در  و  یاهته 

اهزوده است نون گلدر،  محیط زیست و حیات   :  1388وحش 

 .ن98

هایگذشته گامهای واب  تحسینی در زمینه  وشبختانه در سال  

از طریا  از حیات وحش برداشته شده است آن هم  حفاظت 

های طبیعی به حیات تغییر در نحوه وانونگذاری و اعاده زیستگاه 

وحش از جمله اعالم منطقه یلواستون به عنوان پارک ملی در 

های ملی به مناطا حفاظت شده در  و تبدی  زمین   1872سال  

های ملی به عنوان مناطا تحت  و شناسایی جنگ   1891سال 

از سوی تئودور روزولت که حاص     1905حفاظت وانون در سال  

های بسیاری از مقامات حکومتی و حامیان محیط زیست  تالش 

ن. در مبحث بعدی از  109:  1388و حیات وحش بود نچسنات،  

از حقوق  ن برد که وظیفه جدی حفاظت  نام  واهیم  هادهایی 

تفاوتی حیوانات را بر عهده دارند اما حتی آنها نیز از این همه بی

انسان  از  پیمانکاران  بسیاری  با  را  سختی  مبارزه  و  ناالنند  ها 

ارزش حیات جانوران   ناآگاه به  سا ت و ساز و سرمایه داران 

می  سالحانجام  مهمترین  از  و  استفاده    دهند  پیکار  این  در 

های همگانی و جمعی است  کنند و آن همانا اهزایش آگاهی می

ورص   پا  و  پر  حامی  ی   به  تنهایی  به  تا هر شهروندی  ود 

 .محیط زیست و حیات وحش تبدی  شود

 نهادهای حامی حقوق حیوانات  -3

توان پذیرهت که کلیه نهادهایی  با ی  نتیجه گیری منطقی می 

حاه و  حامی  حقوق  که  از  نوعی  به  هستند  زیست  محیط  ظ 

 :کنند که اهم آنها عبارتند ازحیوانات نیز حمایت می 

 برنامه محیط زیست مل  متحد -1

 صندوق جهانی محیط زیست وابسته به بان  جهانی  -2

 صندوق جهانی برای طبیعت  -3

و   -4 اوتصادی  شورای  هرعی  رکن  پایدار  توسعه  کمیسیون 

 اجتماعی مل  متحد 



 نس اروپایی برای محیط زیستآژا -5

 کمیسیون جهانی محیط زیست -6

 المللی حفاظت محیط زیستاتحادیه بین  -7

 صلح سبز -8

 دوستان زمین  -9

بیگدلی،   -10 نضیائی  وحش  حیات  جهانی  :  1400صندوق 

 .ن424

دارند  های زیست محیطی با این تفکر گام بر می همه این سازمان

که منابع طبیعی، محیط زیست و حیات وحش دا   در میراث  

آیند و ضرورت  مشترک زیست محیطی جهانی به حساب می 

دارد که با تصویب مقررات مدونی از آنها حمایت بعم  آورد و  

شود که تنها  المللی در حد ی  تعهد کاغذی تلقی نمصوبات بین 

وجود  واهد   آنها  از  صیانت  امکان  کشورها  دیگر  همکاری  با 

و  منابع طبیعی  بر  حیوانات  نس   انقراض  نو   هر  زیرا  داشت 

محیط زیست تاثیرگذاشته و به عنوان ی  نگرانی مشترک همه  

کند نگروه صلح کرسی  ای را مطالبه میمل  جهان توجه ویژه 

یونسکو  دموکراسی  و  صلح  بشر،  برای  228:  1389،  حقوق  ن. 

رعایت حقوق حیوانات باید توجه کرد که مهمترین گام در این  

زمینه تغیییر نحوه تفکر راجع به حیوانات است که آنها را ماشین  

تصور نکنیم و برای آنها نیز حقووی را تعریف نمائیم زیرا آنها  

انسانها   مانند  و  بر وردارند  حیات  از حا  و  بوده  دارای حس 

ای هستند و باید مانع از رنج کشیدن  و درک ویژه   صاحب شعور

آنها شویم. بخاطر تحقا این اهداف ارزشمند بود که در گوشه  

های حمایت از حقوق حیوانات شک  گرهته  و کنار جهان جنبش 

است که بر نو  رهتار انسانها با حیوانات تاثیر گذاشته و آنها را  

بدین وسیله به هر داند تا  مستحا رهتاری توأم با مهربانی می 

شکلی از آزار و  شونت علیه آنها  اتمه داده شود و حتی برای  

حیوانات نیز وائ  به شخصیت شویم و به حا رهاه و حیات آنها  

باید احترام بگذاریم بدین ترتیب با گذر از عصر حمایت از انسانها  

گردیده حیوانات  حقوق  از  حمایت  مرحله  وارد  به اکنون  ایم 

اند  بر ی از کشورها ووانینی به تصویب رسیده   همین جهت در

وحشیانه  رهتار  نو   هر  برای  مجازات که  حیوانات  با  های  ای 

ن. 116تا  121:  1396اند نمشهدی،  سنگینی را در نظر گرهته

صندوق جهانی طبیعت بیش از همه امکانات  ود را مصروف  

از جمله حیوانات   از محیط زیست طبیعی  حمایت و حفاظت 

تاسیس شد که با اتحادیه جهانی    1961د که در سال  نمایمی

در ارتباط مستمر است که در جهت حفاظت   IUCN حفظ طبیعت

کلیه کشورها تالش می در  زیست  محیط  نتیجه  از  در  و  کند 

بینتالش  کنوانسیون  سه  این صندوق  تصویب های  به  المللی 

 :رسیده که عبارتند از

 CITES1973  رض  طرهای در معکنوانسیون مربوط به گونه -1

 1979های مهاجر  کنوانسیون گونه  -2

 .ن128:  1393نآریا پارسا،    1971کنوانسیون رامسر   -3

صندوق محیط زیست جهانی یکی دیگر از نهادهایی است که با  

تنو  زیستی  و  زمینه محیط زیست  هدف سرمایه گذاری در 

تاسیس شده است و در سه حوزه دیگر شام  تغییرات اولیمی،  

 -UNDP کند و باالمللی و شکاف الیه ازن هعالیت می بهای بین آ

UNEP-WB- FAO- IFAD- IADB- EBRD- ADB - AFDB   همکاری نیز 

ن. 191تا    193:  1390نماید نکوروکوال سوریا و رابینسون،  می

بین  نهادهای  مهمترین  از  حیوانات،  یکی  حقوق  حامی  المللی 

است که در سال    المللی حفاظت از حیات وحشاتحادیه بین

سرلوحه    1948 در  زیستی  تنو   از  مراوبت  که  شد  تاسیس 

وظایف  ود دارد آنهم از طریا آموزش و حمایت از ابتکارات  

علمی برای حفاظت از طبیعت و حیات وحش که مقر آن در  

 IUCN های ذی  حاص  تالشباشد که موهقیتکشور سوئیس می 

 :در رابطه با تنو  زیستی است

 تنو  زیستی حیوانات   نظارت بر-1

و   -2 زیستی  تنو   ویژه  به  محیطی  زیست  اهداف  از  حفاظت 

 حیات وحش 

پایداری   -3 زمینه  در  سیاستگذاری  برای  جهانی  گردهمایی 

 محیط زیست

 تشویا پژوهش راجع به تنو  زیستی -4



 های علمی به دیگر هعاالن محیط زیست ارائه توصیه -5

 محیطی  های هعال زیستآشناسازی با شبکه  -6

 های ارتقاء تنو  زیستیاجرای پروژه  -7

 ارائه رهنمود به نهادهای وانونگذاری کشورها برای تصویب  -8

ووانین راجع به حفاظت از حیات وحش و تنو  زیستی و محیط 

نموثقی،   از  90-91:  1400زیست  عالوه  که  است  بدیهی  ن. 

ن  توانند به عنوانهادهای هوق، تجمعات انسانی دیگری نیز می

های حمایت  مداهعان حقوق حیوانات مطرح باشند مانند انجمن 

سازمان  حیوانات،  حقوق  پیشاهنگان  از  گروه  غیردولتی،  های 

حامی حقوق حیوانات و کلیه گروههایی که برای ارتقاء حقوق  

 .کوشندکنند و برای بقاء آنها می حیوانات تالش می 

محیط  » درباره  متحد  مل   سازمان  کنفرانس  زیست  اعالمیه 

ای از موضوعات اساسی  به پاره 1972ژوئن  16الی  5استکهلم 

نظیر مسئولیت دولتها در وبال صدمات هرامرزی زیست محیطی  

المللی اشاره دارد که شام  اتخاذ تصمیمات جدی  با اجما  بین 

 .(Stephens, 2009: 2) «راجع به حفاظت از محیط زیست است

 از حقوق حیوانات المللی حمایت ساختار دیوان بین  -4

شود مکلف  اصوالً هر زمانی که سازمان یا نهاد وضایی تاسیس می

بردارد و هعالیت   اساسنامه  ود گام  گردد که مطابا وانون و 

المللی حمایت  نماید بنابراین اگر ورار است که روزی دیوان بین 

سا تار   از  که  است  الزم  شود  تشکی   حیوانات  حقوق  از 

ب  متعدد  و شعب  به حقوق  مستحکم  آشنا  کارکنان  و  وضات  ا 

حیوانات بر وردار شود و آراء صادره از ضمانت اجراهای ووی و  

الزم االجرایی نیز بر وردار گردد. در عین حال اصوالً موضوعاتی  

که باید در این دیوان تحت رسیدگی ورار بگیرد باید جرایم و  

آنها    یابد و حقوقجنایاتی باشد که نسبت به حیوانات ارتکاب می 

کند از نس  کشی آنها گرهته تا اعمال زشتی مانند:  را پایمال می

تجاوز به زیستگاه آنها، جدا کردن  انواده حیوانات از هم، مجبور  

کردن حیوانات به اوامت در وفس، سلب حا حیات آنها، سلب  

حا تولید مث  آنها، تجاوز به حا جابجایی و  وراک و آشیانه  

سازی النه و آشیانه  یا تخریب و آلوده   حیوانات، تمل  زیستگاه

حیوانات، ز می کردن حیوانات، شکار غیر مجاز و در هنگام  

از   آنها  آزار دادن  و  به سوی حیوانات جوان  مهاجرت، شلی  

حیوانات،   ترساندن  سیرکها،  در  نگهداشتنشان  بیدار  طریا 

روحی   و  جسمی  شکنجه  حیوانات،  غذای  اتالف  آنها،  واچاق 

کردن اندام آنها، گرسنه و تشنه نگهداشتن آنها و    حیوانات، داغ

مشارکت دادن آنها در جنگ انسانها و صدها جنایت دیگر که  

شوند در ابتدا باید  بر ی از انسانها در حا حیوانات مرتکب می 

المللی  های بین جرم انگاری شوند از طریا تصویب کنوانسیون 

رتی که راجع به حیات وحش و حیوانات اهلی و سپس در صو

های دا لی کشوری که این اعمال ناشایست در آن اتفاق  دادگاه 

تفاوتی پیشه کند در این صورت اهتد نسبت به ارتکاب آنها بیمی

توانند موضو  را  هر ی  از نهادهای حامی حقوق حیوانات می 

المللی حمایت از حقوق حیوانات ارجا  دهند و از به دیوان بین

انظباط مقررات  و  این  تدابیر  کردن  متووف  برای  کیفری  و  ی 

اعمال استفاده کنند که وطعاً نتایج مفیدی را به دنبال  واهد  

سازی مناسب، بهره گیری  داشت زیرا در غیاب آموزش و هرهنگ 

برای ترک هعلی زیانبار از مسئولیت  ابزار  های حقووی بهترین 

نسبت اعمال مجرمانه است و این ی  تجربه تاریخی و حقووی  

در همه نقاط جهان است و نباید به هیچ کس اجازه داد  موها  

که وضعیت ناگواری را برای حیوانات پیش آورد تا به انقراض  

بقا و   بقا و حیات بشر منوط به  آنها منجر شود چرا که  نس  

حیات توأم و همزمان حیوانات و گیاهان است که هر دو از ذ ایر  

ه است بنابراین  طبیعی و مشترک همه مل  جهان در حال و آیند

اگر وبول کنیم که نقض حقوق حیوانات به طور غیر مستقیم 

گردد دیگر نمی توان نسبت به منجر به نقض حقوق بشر می

بی احساس  حیوانات  حقوق  موهقیت  رعایت  کرد.  تفاوتی 

و  جنبش  زیست  محیط  از  حفاظت  در  محیطی  زیست  های 

تالش  های صنعتی حاص   متووف سا تن اجرای بر ی از پروژه 

شبانه روزی حامیان جدی کره زمین و محیط زیست است که  

برای  لقت و طبیعت ارزش وائلند. در عین حال ضرورت دارد  

از   زیست  محیط  آلودگی  و  تخریب  از  جلوگیری  موضو   که 

دریچه حیات حیوانات نیز جدی گرهته شده و با آن مقابله شود  

از هر نو     بنابراین ضرورت دارد که برای نجات جان حیوانات

عم  مخاطره آمیزی که حیات آنها را به  طر بیندازد اجتناب  



ها  ای در دریاها و اویانوس کنیم از جمله انجام آزمایشات هسته

 .ن309تا    312:  1390نموثقی،  

بدین ترتیب دولتها مکلفند که ووانین زیست محیطی را تصویب  

آورند  کنند و تعاملی میان محیط زیست و توسعه پایدار پدید  

:  1393که وطعاً با انجام هزینه هایی توأم  واهد شد نآریا پارسا،  

سال  199 در  همه    2002ن.  از  وضاتی  جهانی  سمپوزیوم  در 

به   توجه  برای  را  جهانی  اصول  بر ی  داشتند  کشورها حضور 

دانش   اهزایش  شام   که  نمودند  تعریف  زیست  محیط  حقوق 

ها  یم گیری تخصصی در زمینه محیط زیست، جلب نظر در تصم

و حرکت به سوی عدالت برای اکوسیستم طبیعی بود که بعدها 

به اصول ژوهانسبورگ مشهور شد با این جهت گیری که نقش  

وضات در شک  گیری ی  رویه حقووی برای حمایت از محیط  

اصول   ترتیب  بدین  گردد.  لحاظ  باید  وحش  حیات  و  زیست 

می  تشکژوهانسبورگ  حقوق  مبانی  عنوان  به  دیوان  تواند  ی  

المللی برای حمایت از حقوق حیوانات مطرح گردد. در عین  بین

حیات   استمرار  جمله  از  زیست  محیط  سالمت  کلیت  حال 

حیوانات الزمه بقاء اکوسیستم در کره زمین است بدیهی است  

المللی  که دستیابی به توسعه پایدار از طریا کارکرد دیوان بین 

د. بنابراین ضرورت دارد  ویژه حیوانات سریعتر حاص   واهد ش

های همگانی راجع به محیط زیست و  که ضمن اهزایش آگاهی

المللی حامی حیوانات دها  کنیم و  حیوانات از ساز و کار بین

های وضایی به همکاری با یکدیگر مبادرت  برای موهقیت تالش 

بهبود   در  وضایی  رویه  جهت  از  وضایی  تجربیات  از  و  ورزیم 

مللی حقوق حیوانات حمایت بعم  آوریم و العملکرد دیوان بین 

دیدگاه  نظام از  همه  این های  تأسیس  در  معاصر  حقووی  های 

برنامه محیط زیست   از تجربیات  بویژه  دیوان بهره مند شویم 

های حقوق محیط  مل  متحد در امر هدایت و اجرای کنوانسیون 

  233:  1390زیست استفاده کنیم نکوروکوالسوریا و رابینسون،  

ن. بیان این مطلب ضرورت دارد که طرف مخاطب دیوان  230تا  

المللی حقوق حیوانات باید کسانی باشند که با نقض حقوق  بین

حیوانات به صورت گسترده به حقوق محیط زیست صدمه وارد  

کنند در عین حال کشورها در دستگیری و تحوی  و استرداد  می

نشان دهند و مجرمین به دیوان مزبور نباید هیچ تعللی از  ود  

متوجه این نکته باشند استمرار حیات بشر منوط به بقاء گیاهان  

 .و حیوانات است

 آئین دادرسی، احکام و ضمانت اجرای احکام  -5

کند که به صورت ی  روند طبیعی وضایی، عقالنیت اوتضاء می 

جبران   به  حکم  صدور  به  منجر  دادرسی  آئین  اجرای  نتیجه 

ه این نکته باشند که در صورت   سارت گردد. تا همگان متوج

ورود  سارت باید در تدارک جبران  سارات باشند چرا که با  

توان به رعایت حقوق بشر  حمایت از محیط زیست است که می 

بین مسئولیت  اینجا  در  و  بود  مطرح  امیدوار  دولتها  المللی 

گردد تا از طریا دادرسی وضایی مانع از گسترش صدمات  می

ست و حیات وحش گردند در  صوص اینکه  وارده به محیط زی

می چگونه  نقض  شهروندان  از  جلوگیری  در  صوص  توانند 

توان به حا آنها بر مبنای حا  حقوق حیوانات گام بردارند می

کند بر محیط زیست سالم اشاره کرد که هر کسی را مجاز می 

که دعوای زیست محیطی مطرح کند علیه آلوده سازها یا معدوم  

حی می کنندگان  حا  این  رعایت  با  بنابراین  به  وانات.  توان 

المللی  استمرار حیات و اجرای احکام صادره از سوی دیوان بین

کنوانسیون   طبا  شد.  امیدوار  حیوانات  حقوق  از  حمایت 

سازمان   1998دانمارک   که  است  شده  بین اعالم  المللی  های 

غیردولتی حا طرح دعوا را بر مبنای مدارک کاهی و مستدل  

هم  می   دارا و  حقیقی  اهراد  هم  هوق  موارد  از  عالوه  باشند. 

های غیردولتی حا طرح دعوا در نتیجه تخریب محیط سازمان 

زیست بر مبنای حا بر ورداری از محیط زیست سالم را دارا  

ن. 389تا    392:  1394باشند نپورهاشمی، طیبی و نادری،  می

دارد  اص  جبران  سارت توسط آلوده ساز از این جهت اهمیت  

که یکی از بهترین ابزارها برای تضمین حفاظت از محیط زیست  

های رهع آلودگی  است و آلوده کننده محیط زیست باید هزینه

نموسوی،   بپردازند  اتحادیه  42:  1395را  تصمیمات  مطابا  ن. 

اروپا  سارات زیست محیطی عبارت است از هر نو  صدمه وارد  

ادر است آثار زیان بار  شده به حیات وحش و زیستگاه آنها که و

ماندگاری را بر روی محیط زیست بجا گذارد یا وضعیت طبیعی 

ننمایان،   بدهد  دائمی  تغییری  معمول  طور  به  را  :  1395آن 

المل  عام که همان  ن. بنابراین با لحاظ موازین حقوق بین607

المللی است کشورها مکلفند از ورود  سارت به محیط عرف بین 



و   گیاهی  چه  مبنای  زیست  بر  و  کرده  اجتناب  جانوری  چه 

بین کنوانسیون  ندبیری،  های  نمایند  جبران  سارت  المللی 

ن. هم اکنون جبران  سارت  654:  1395پورهاشمی و رحمتی،  

اهداف   اهم  از  وحش  حیات  و  زیست  محیط  به  شده  وارد 

آید نآزاد بخت، جعفری و کریمی،  مسئولیت مدنی به حساب می 

متو 732:  1395 باید  حیات  ن.  استمرار  که  بود  نکته  این  جه 

بقاء   به  وابسته  و سیاسی کامالً  اجتماعی  اوتصادی،  تاسیسات 

:  1395طبیعت و حیوانات و گیاهان است نهاللی و صدیقیان،  

توان به عنوان دالی  ضرورت تأسیس ن. موارد ذی  را می772

 :المللی حمایت از حقوق حیوانات ذکر کرددیوان بین 

میزان و ولمرو نقض حقوق حیوانات به صورت  جهانی بودن   -1

 بار آنعمدی یا سهوی بدون توجه به تبعات زیان

المللی از حیوانات از طریا ساز و کارهای  ضرورت حمایت بین  -2

المللی با تقویت اجرای احکام صادره از سوی این نو   وضایی بین

 .محاکم

بی  -3 به نقض  نقش کمرنگ و  تاثیر محاکم ملی در رسیدگی 

حقوق حیوانات و سه  انگاری در جلوگیری از تجاوز به حقوق  

 حیوانات 

ارائه راهکارهای جهانی برای حفاظت حیوانات از طریا رویه  -4

های متخصصین علوم  المللی و بهره گیری از دیدگاه وضایی بین

 جانوری 

زمینه حمایت از حقوق حیوانات به  هقدان تفاهم جمعی در   -5

 اهمیت تلقی کردن حیات آنها دلی  بی

ضعف سا تاری ووانین مربوط به حقوق حیوانات که در عم   -6

المل   شوند و وصف حقوق بینمحسوب می soft law ایتوصیه

 .اندعرهی نیاهته

المللی در زمینه حفاظت از حقوق  ای بوده تواهقات بین توصیه -7

 حیوانات 

 اهمیت تلقی جبران  سارت وارده به حیوانات بی  -8

حقوق   -9 نقض  از  جلوگیری  برای  پیشگیرانه  نظام  هقدان 

 حیوانات 

المللی  های بین های دادرسی دیوان عدم تعام  و ارتباط آئین  -10

 موجود با مشکالت پیش روی حیوانات

ضرورت رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه حیوانات در ی    -11

 تاه زمان کو

های حفاظت  هقدان نهادی تخصصی برای تفسیر کنوانسیون  -12

 از حیوانات 

حقوق   -13 زمینه  در  اجباری  صالحیت  با  دادگاهی  هقدان 

 حیوانات 

های تخصصی و کارآمد  تمای  دولتها برای مراجعه به دیوان -14

 در زمینه حقوق حیوانات 

ی  های غیردولتسرعت عم  و وابلیت دسترسی برای سازمان  -15

 برای مراجعه و داد واهی حقوق حیوانات 

المللی دولتها در زمینه رعایت  نظارت بر ایفاء تعهدات بین  -16

وضعیت   از  مستمر  دهی  گزارش  تکلیف  و  حیوانات  حقوق 

 حیوانات هر کشور 

بین -17 دیوان  صالحیت هقدان  جامع  و  المللی  وضایی  های 

 اجرایی در زمینه حقوق حیوانات

صالح -18 بینی  دیوان  یت پیش  برای  کیفری  و  حقووی  های 

المللی حمایت از حقوق حیوانات متناسب با تخلفات حقووی  بین

 و کیفری 

های وضایی در حوزه تجاوز به  تر کردن رسیدگی تخصصی  -19

 حقوق حیوانات 

 هقدان رویه وضایی مستمر راجع به حقوق حیوانات  -20

ن -21 انعطاف  ویژه،  دادرسی  آئین  وواعد  از  و  استفاده  اپذیر 

 پیشگیرانه 



و متخصص   -22 رتبه  عالی  نظریات کارشناسان  از  بهره گیری 

 حقوق حیوانات 

پیش بینی وضع جرائم زیست محیطی با ضمانت اجراهای   -23

بین  دیوان  در  از  کیفری  حیوانات  حقوق  از  حمایت  المللی 

محاکمه مسئولین نابودی حیوانات و تجاوز به حقوق متنو  آنها  

وارده به حیوانات نموثقی،  تا جبران  سارا تا    320:  1390ت 
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 گیری نتیج  
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و زمین در هیچ عصری  الی از جانوران و گیاهان نبوده است  

و به طور متوسط چندین بار وارد مرحله انقراض شده که آ رین  

سال    100ده است اما تنها در  میلیون سال وب  اتفاق اهتا  65آن  

تکنولوژی،   رشد  و  اهزایش جمعیت جهان  با  که  بوده  گذشته 

توازن طبیعت و حیات بر هم  ورده و حیوانات نیز به مانند ی   

اند  مهری ورار گرهتهکاالی لوکس تلقی و مورد داد و ستد و بی

های حیوانی به نوعی یا با کاهش جمعیت به طوری که تمام گونه

های هواداران حقوق  اند و یا با انقراض کام  و تالش شده مواجه  

  ای در پی نداشته است حال حیوانات برای نجات آنها عمالً نتیجه

آنکه حیات وحش از جمله دایناسورها و حیوانات وحشی کنونی  

اند و تاکنون دیده  وب  از ما هرمانروای طبیعی کره زمین بوده 

جب انقراض طعمه  ود یا  نشده و ثابت نگردیده که حیوانی مو 

دیگر حیوانات گردد اما با ورود انسان به عرصه حیات این توازن  

به هم  ورده است در عین حال به تجربه ثابت شده که انسانها  

آنکه حیات   به حیوانات هستند حال  متکی  بقاء کامالً  نظر  از 

وحش اساساً بدون کم  انسانها در طبیعت موهقند در موضو   

جودات از تساوی حا بر وردارند و هیچ موجودی  حیات همه مو

هیچ   که  ندارند  حا  انسانها  و  نیست  دیگری  برده  و  اسیر 

و روزی   منقرض کند  را  نسلش  و  بند کشیده  به  را  موجودی 

ها باید در پیشگاه  داوند به جنایات و   واهد رسید که انسان 

اند پاسخگو  ستم هایی که در حا حیوانات و گیاهان روا داشته

اشند که به چه دلی  نس  حیوانات یا بر ی از آنها را به انقراض  ب

اند حال آنکه آنها نیز حقوق مسلم  ود را دارا هستند  سوق داده 

و به دلی  داشتن نیروهای ناشنا ته در هیزیولوژی هر کدام باید  

های انسانها نسبت به  از احترام بر وردار شوند. با این حال ستم

ندا پایانی  تنها محیط زیست طبیعی حیوانات  نه  انسانها  و  رد 

می بین  از  را  همین  ود  به  نیز  را  آنها  زیستگاه  بلکه  برند 

کرده دچار  تلخ  زشت سرنوشت  رهتار  بخاطر  که  حالی  در  اند 

بر ی از انسانها نس  بر ی از موجودات به صورت کام  منقرض  

شلی    حال  در  شکاری  تفنگهای  هم  هنوز  حال  این  با  شده 

ه سوی حیوانات هستند باید متوجه این نکته بود که  تفریحی ب

هر ی  از حیوانات برای انجام  دمت ویژه و بزرگی به طبیعت 

شده  الشخورها   لا  و  تمساح  ی   تا  گرهته  وارچ  ی   از  اند 

محسوب  موهبت  ی   زیست  محیط  و  طبیعت  برای  همگی 

با  می رابطه  در  انسانها  رهتار  تغییر  برای  ترتیب  بدین  گردند 

ایت حقوق حیوانات به صورت جدی ضرورت دارد که ضمن  رع

هرهنگ و  آموزش  دیوان  استمرار  تأسیس  طریا  از  سازی 

اعاده حقوق از دست  بین المللی حمایت از حقوق حیوانات به 

رهته آنها بپردازیم و مانع از انقراض نس  این موجودات زیبا و 

که موازین  بیگناه گردیم زیرا تجربه ثابت کرده است که هر زمان  

بگیرند   ورار  حمایت  مورد  وضایی  نهاد  ی   طریا  از  حقووی 

سوی  می از  ارزشها  به  احترام  و  وانون  حاکمیت  شاهد  توان 

تواند از این تجربه ها بود و وطعاً حقوق حیوانات نیز میانسان 

موها بهره مند شود به شرط آنکه به مخلووات  داوند با احترام  

ر چه را که برای  ود نمی پسندیم و مسئولیتپذیری بنگریم و ه

ها  در حا آنها نیز روا نداریم و این کمتر کاری است که انسان 

انجام  می طبیعت  در  جانوری  ود  همسایگان  حا  در  توانند 

 .بدهند

. 

 سپاسگزاری

بکه  کاطر   تبریزاز معکاونکت محترم پژوهشکککی دانشکککگکاه  

اجرای پژوهش حکاضکککر همککاری در  و  حمکایکت معنوی  

 .شودسپاسگزاری می

داوران محترم بکه  کاطر ارائکه نظرهکای سکککا تکاری و    از

 .شودسپاسگزاری می  علمی
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ی منصور پورنوری، حقوق محیط  آریا پارسا، آیدا، با دیباچه   -

ی،  زیست و توسعه پایدار، چاپ اول، تهران، انتشارات  رسند 

1393. 

های  آزاد بخت، هرید، جعفر، محمد جواد، کریمی، زیبا، بایسته  -

کتاب   در  پاک،  هوای  تضمین  در  دولتها  حقووی  الزامات 

بینرهیاهت حقوق  پرتو  در  نوین  با  های  زیست  محیط  المل  

دیباچه سید هض  اله موسوی، علی مشهدی به اهتمام سبحان  

 .1395طیبی، چاپ اول، تهران، انتشارات  رسندی،  

براون، لستر، اوتصاد محیطی نراه ح  بحران محیط زیستن،   -

 . 1381ترجمه حمید طراوتی، چاپ اول، تهران، نشر هوای تازه،  

شیما،    - نادری،  سبحان،  طیبی،  عباس،  سید  هاشمی،  پور 

بین  مسئولیت  و  ایفای  داد واهی،  عدم  با  مقابله  ابزار  المللی؛ 

تاب درآمدی بر  تعهدات در  صوص تغییرات آب و هوایی، در ک

بین  به حقوق  هان،  رهیاهت  و  نراهبردها  زیست  محیط  المل  

اول،   چاپ  طیبی،  سبحان  و  هاشمی  پور  عباس  سید  اهتمام 

 . 1394تهران، انتشارات  رسندی،  

تحقیقی از دانشگاه هاروارد در مجله حقووی هاروارد در کتاب    -

المل  محیط زیست، ترجمه سید هض  اهلل موسوی،  حقوق بین 

 . 1380اپ اول، تهران، نشر میزان،  چ

بینتقی  - انصاری، مصطفی، حقوق  زیست،  زاده  محیط  المل  

 .1393چاپ اول، تهران، انتشارات  رسندی،  

زینب،    - الدین،  رمی،  شمس  اسماعیلی،  یوسف،  ثبوتی، 

طباطبایی،   محمدجواد،  ماندانا،  هرهادیان،  سمیه،  عبدالهی، 

ب، نجفی ووشه بالغ، کاظم،  هائزه، غفاری، زهره، مختاری، زین

زمین گرم، ارمغان سده بیست و یکم، چاپ اول، تهران، موسسه  

 .1390جغراهیایی و کارتوگراهی گیتاشناسی،  

چسنات، جین، طبیعت وحش، در کتاب محیط زیست دانش    -

روز برای همه، تالیف پیتر الرکین و دیگران، چاپ دوم، شرکت  

 .1388انتشارات علمی و هرهنگی،  

المللی،  حسینی، عباس، حقوق حیوانات در ایران و اسناد بین  -

 .1390چاپ اول، تهران، انتشارات مجد،  

سهیال،    - رحمتی،  عباس،  سید  هاشمی،  پور  هرهاد،  دبیری، 

محیطی   زیست  غرامت  بالواسطه  پردا ت  حقوق  تحلی  

های  هرامرزی به اشخاص غیر دولتی زیان دیده در کتاب رهیاهت

ح  پرتو  در  بین نوین  سید  قوق  دیباچه  با  زیست  محیط  المل  

هض  اله موسوی و علی مشهدی، به اهتمام سبحان طیبی، چاپ  

 .1395اول، تهران، انتشارات  رسندی،  

بایسته   - کاترین،  و  روش،  ترجمه  زیست،  محیط  حقوق  های 

تحقیا علی مشهدی، حسن  سروشاهی و زینب یوسفی، چاپ  

 .1391اول، تهران، انتشارات  رسندی،  

مشهدی،    - علی  دیباچه  با  و  زیرنظر  عطیه  حسینی،  شاه 

بین  چاپ  مسئولیت  نشده،  منع  اعمال  محیطی  زیست  المللی 

 .1396اول، تهران، انتشارات  رسندی،  

شیلتون، دینا، کیس، الکساندر، کتابچه وضایی حقوق محیط    -

و   حقووی  معاونت  ]برای[  عبدالهی  محسن  ترجمه  زیست، 

ی وضایی،  ضائیه، مرکز مطالعات توسعه ی وضایی ووه وتوسعه

 .1389چاپ اول، تهران، انتشارات  رسندی،  

بین  - حقوق  محمدرضا،  بیگدلی،  چاپ  ضیائی  عمومی،  المل  

 .1400هفتادم، تهران، انتشارات گنج دانش،  

کارسون، راش ، بهار  اموش، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده،    -

اول چاپ  علیزاده،  امین  و  کوچکی  انتشارات  علیرضا  مشهد،   ،

 .1388جهاد دانشگاهی،  

حقوق    - مبانی  نیکالس،  رابینسون،  الل،  کوروکوالسوریا، 

مهدی حسینی،  بین محمد  ترجمه سید  زیست،  محیط  المل  

 . 1390چاپ اول، تهران، نشر میزان،  

بین  - ریچارد، حقوق  تاراسوهسکی،  و  لوتر  المل   کویندلینگ، 

من دریایی،  زیست  محیط  زیست،  هضای  محیط  وطبی،  اطا 

 ارجی، در کتاب حقوق محیط زیست، تالیف الکساندر کیس،  

ریچارد تاراسوهسکی، کیبر ال دکلم؛ شین، کلپر،    -دینا شلتون،  



تهران،   سوم،  جلد  حبیبی،  محمدحسن  ترجمه  کویندلینگ، 

 . 1386انتشارات دانشگاه تهران،  

یونسکو،    - دموکراسی  و  بشر، صلح  حقوق  کرسی  گروه صلح 

اه شهید بهشتی، حقوق زیست محیطی بشر، چاپ اول،  دانشگ 

 .1389تهران، موسسه انتشارات دادگستر،  

محیط   - کتاب  در  زیست،  محیط  از  حفاظت  پیتر،  الرکین، 

دیگران،   و  الرکین  پیتر  تالیف  همه،  برای  روز  دانش  زیست 

انتشارات   شرکت  تهران،  دوم،  چاپ  جواهریان،  احمد  ترجمه 

 .1388علمی و هرهنگی،  

محیط   - کتاب  در  زیست،  محیط  آلودگی  هنری،  لنسفورد، 

زیست دانش روز برای همه، تألیف پیتر الرکین و دیگران، چاپ  

 .1388دوم، شرکت انتشارات علمی و هرهنگی،  

مشهدی، علی، ماهیت حا بر محیط زیست، در کتاب حقوق    -
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Abstract:  
 
 

Undoubtedly, one of the main challenges of the world village in the third millennium is the 
destruction, pollution and destruction of the plant, animal and human environment that occurs by 
some people, so that this two-legged creature has marked the order of nature so much that It 
seems that there is no need for water, air, soil, plants and animals, and it should be noted that 
nature and the environment do not need the presence and help of humans to sustain life, while 
humans need nature at all times and certainly the desire of all animals. It is the extinction of the 
human race because it alone causes the extinction of all species of plants and animals, and has 
brought wildlife into the sixth stage (anthropocene), and animals are endangered in terms of 
extinction or survival in eight species. Extinct, vulnerable species, rare species, unspecified 
species, inadequate species, endangered species and endangered commercial species and 
need to help this unequal war with the help of the international judicial mechanism which is the 
establishment of the International Court of Animal Rights End it and let the planet not be 
devastated by wildlife. 
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