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 تعالیبسمه

  خانگی و شهرینگهداری از حیوانات در موضوع فرهنگ بیانیه راهبردی 

 شورای فرهنگ عمومی کشور( 7/4/1441مورخ   775)مصوبّه جلسه 

التضبئبت خبظ صًذگی دس ت داسد، اهب دس دٍساى هذسى ٍ لذهتی ثِ دساصای تبسیخ ثطشیّ ،اگشچِ استجبط اًسبى ثب حیَاًبت

ٍ هحجّت ثِ حیَاًبت، ثِ فٌَاى یه هَلفِ هثجت  ًگْذاسی. اغل ضىل خذیذی اص ایي استجبط هَاخْینثب خَاهـ غٌقتی، 

، چٌبى وِ دس ضَدًطبط ٍ دٍستی ثب عجیقت ٍ حیَاًبت  تَاًذ هَخت ایدبدایشاًی پزیشفتِ ضذُ ٍ هی -دس فشٌّگ اسالهی

؛ الجتِّ دس غَستی وِ حیَاًبت هستحت داًستِ ضذُ استًیض ًگْذاسی اص ثشخی )فلیْن السالم( احبدیث ٍ سٍایبت اّل ثیت 

سبیش هالحؾبت حمَلی ٍ  هحیغی ٍ ٍ لَافذ ضشفی، ثْذاضتی، صیست ُخبیگضیي سٍاثظ خبًَادگی ًطذایي استجبط، 

دسٍى بِ  -ّبخصَصبً سگ -بشخی اص ایي حیَاًبت ٍسٍد دس ّویي ساستب ثبیذ یبدآٍس ضذ وِ  ضْشًٍذی دس آى لحبػ ضَد.

ایي ًگْذاسی وِ ى بوچٌ؛ ّتعبسض است دس فشٌّگی جبهعِ ایشاًی ٍ ّبی دیٌیبب اًگبسُّب، بب آى صیستیٍ ّن ٍ خبًَادُ خبًِ

خسوی ٍ سٍاًی  ٍ آسبیص هحیغی ٍ ثْذاضتی است وِ سالهت داسای فَاسؼ فشاٍاى صیست ،ضیَُ وًٌَیحیَاًبت ثِ 

دّذ وِ ایي وطَسّب ًگْذاسی اص سبیش وطَسّبی اسالهی ًطبى هیوٌذ. هشٍس تدشثیبت ٍ لَاًیي داس هیسا خذضِخبهقِ 

گیشاًِ، سقی ثش وٌتشل اثقبد هختلف سا اص لحبػ لبًًَی هوٌَؿ ًذاًستِ ٍ ضوي تقییي لَاًیي سخت)اص خولِ سگ( حیَاًبت 

 :ّبی سبیش وطَسّب فجبستست اصاًذ. پٌح هحَس اغلی هَاخِْ ثب ایي هَضَؿ دس سیبستایي پذیذُ داضتِ

 غیشلبًًَی ًذاًستي ًگْذاسی اص حیَاًبت ٍ وٌتشل ٍ ًؾبست دلیك ثش آى  .1

 حیَاًبت تدبست دسهطخّع  ضَاثظ ٍ ّبتهحذٍدیّتقییي  .2

 تَسظ غبحجبى حیَاًبت گیشاًِ سخت ثْذاضتی لَاًیيالتضام ثِ سفبیت  .3

 دیگشاى ثِ ًسجت حیَاى اریت ٍ آصاس اص پیطگیشی هٌؾَس ثِ گیشاًِ سخت لَاًیي .4

 حیَاى ًبحیۀ اص آسیت ٍ آصاس گًَِ ّش ثشٍص یب ٍ همشسات ٍ لَاًیي اص یتخغّ ثشای سٌگیي ّبی خشیوِ تقییي .5
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الصم است ثب تَخِّ ثِ گستشش ایي پذیذُ دس خبهقِ ایشاًی ٍ پیچیذُ ثَدى اثقبد هختلف فشٌّگی، اختوبفی ٍ التػبدی آى، 

وِ دس  ثب ایي هسئلِ تشسین ضَد وطَس ّبی سسویِ دستگبُْهَاخی ًگش هَضَؿ، ساّجشدّبی ولّوالىٍ  خبًجِتب ثب فْن ّوِ

 گشدد.تشیي خغَط پیطٌْبدی اضبسُ هیاداهِ ثِ هْن

 خطوط کلّی پیشنهادی

ّب دس سگ ٍ گشبِ اص ًگْذاسی آى :تفکیک حضَس بیشًٍی ٍ عوَهی حیَاًبتی ًظیشگزاسی، تشیي ًىتِ دس ثبة سیبستهْن -1

ِ حقَقی ٍ ْهَاجگزاسد: یه دٍ سٍیىشد هىوّل سا دس دٍ سغح هتفبٍت پیص سٍی هب هی؛ ایي تفىفضبّبی خصَصی است

ثِ دًجبل ثیطتش صًذگی هخبعجبى ًجَدُ ٍ ّب ٍ سجهگزاس، اسصشِ سیبستتَخّ ِ حمَلی، هحلّْ. دس هَاخِ فشٌّگیْهَاج

ٍ همػَد  وٌذهیای وِ ثیطتشیي اخوبؿ سٍی آى ٍخَد داسد، توشوض یي ثش ًمغِاحفؼ حمَق ٍ هػبلح خوقی است، ثٌبثش

گزاس ثِ دًجبل تشٍیح ٍ تجییي ًؾبم اسصضی است. دس الیِ فشٌّگی سیبست فوَهی ّبی احتوبلیاٍ ثِ حذالل سسبًذى آسیت

بی تشٍیدی پی ّپزیشی ٍ هىبًیسنٍ سجه صًذگی هغبثك ثب فشٌّگ آسهبًی است وِ ایي هْن سا اص عشیك فشایٌذ خبهقِ

تأویذ ثحثی اص اخجبس، اوشاُ ٍ هدبصات لبًًَی ٍخَد ًذاضتِ ٍ  خبدس ایي حمَلی، ِگیشد؛ ثذیْی است ثشخالف هَاخْهی

 .استاثضاسّبی ًشم  ثش استفبدُ اص

 ساّبشدّبی اصلی دس هَاجِْ حقَقی عببستست اص: -2

ًسجت ثِ گیشاًِ سختهٌذ ٍ هحذٍد وشدى ًگْذاسی اص حیَاًبت ٍ تقییي ضَاثظ لبًَى ًىتِ هحَسی، تشخیح سٍیىشدِ -الف

بخطی بِ آى قبًَى گزاسی ًسبت بِ هصذاق خبظ ًگْذاسی اص سگ، بِ هعٌبی تبییذ ٍ سسویّتثبیذ تَخِ اویذ داضت است.  آى

سالهی چِ دس سبختبس اجتوبعی ٍ چِ دس گشایی، تبییي ٍ تثبیت احکبم اًیست، بلکِ هَضع ساّبشدی ًظبم فشٌّگی، تشٍیج خبًَادُ

یي اثٌبثش اسالهی ًیض پزیشفتِ ٍ هوذٍح است؛ -ارّبى عوَهی ٍ تشٍیجِ ًگْذاسی اص حیَاًبتی است کِ دس فشٌّگ ایشاًی

 گزاسی دس ایي هَضَؿ، ثِ هقٌبی تالش ثشای وٌتشل وشدى ٍ هحذٍد وشدى آى است، ًِ تشٍیح هضبفف آى. لبًَى

سالهت ٍ بْذاضت عوَهی، حقَق  عبهِّ، حقَقگفتوبًیِ  گشداًی دس ایي الیِ ثبیذ هجتٌی ثش چْبس هحَسِلَاًیي سگ -ة

هحَس لبًًَی دس ایي هَضَؿ اغل چْلن لبًَى اسبسی است وِ اثشاص  ؛تذٍیي ضَد صیست حیَاًبت ٍ حشاست اص هحیظ

 «.دّذ لشاس فوَهی هٌبفـ ثِ تدبٍص یب ٍ غیش ثِ ضشس ٍسیلۀ سا خَیص حك افوبل تَاًذ ًوی وس ّیچ» داسدهی
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 فَالت ِولیّ ٍ بَدُ آى سفتبسّبی ٍ ّب کٌص توبهی ضبهي ٍ هسئَل حیَاًی، ّش هبلکالوللی، ثیيهلّی ٍ اسبس لَاًیي ثش -ج

 است. آى هبله هتَخِ حیَاى، سفتبسّبی

-هوىي است ضوبسی اص ضْشًٍذاى  . اص عشفیگیشدثشًوی افشاد سا دس خػَغیثبیذ تَخِ داضت هحذٍدُ لَاًیي، حشین  -د

اسصضی هتفبٍتی ثِ ایي هَضَؿ ًگبُ  -ّبی ٌّدبسیّبی فشٌّگی، ثب ًؾبمثِ فلت ضقف دس هشٍجّ -خػَغبً دس پبیتخت

ضشط  یياثٌبثش .ضَدهیصایی ثشای ًؾبم اسالهی تشاضی ٍ تٌصّب، هَخت ّضیٌِوٌٌذ وِ هَاخِْ سلجی ٍ لضبیی ثب ّوِ آى

ثِ فٌَاى ؛ گشددگیشاًِ، تعییي ٍ رکش هصبدیقی است کِ ضبهل هجبصات قبًًَی ًویّبی قبًًَی سختهحذٍدیتاجشایی ضذى 

همبثلِ ضَد، ثبیذ چٌذ هحل ثشگضیذُ دس سغح ّب ساٍُ پیبدُّب هثبل اگش لشاس است ثِ عَس خذی ثب گشدش حیَاًبت دس پبسن

 .ضْش اص ایي ثشخَسد استثٌب ضًَذ

خػَغبً ًبؽش  الضاهبت ضشعی، حقَقی ٍ بْذاضتی ٍ قَاعذسا داسد،  یفشدی وِ لػذ ًگْذاسی اص حیَاًضشٍست داسد ثِ  -ّـ

  .آهَصش دادُ ضَد، آپبستوبًی ٍ فضبّبی فوَهی ضْشی ّبی هحیظحضَس دس  ثِ

ٍ غذهِ، ایدبد سفت ٍ ٍحطت، ثشّن صدى آسبیص فوَم  خشح)ًؾیش  ٍ اریّت آصاسهػبدیك هختلف  ثِ هٌدش هػبدیك دس -ٍ

  ضشٍست داسد. ٍ قضبیی اًتظبهی ًْبدّبی هستقین ٍسٍد ٍ ...(

 ساّبشدّبی اصلی دس هَاجِْ فشٌّگی عببستست اص: -3

 همبثلۀ خبی ثِ  پذیذُ، ایي گستشش ٍ پیذایص ّبی صهیٌِ ٍ عَاهل ّب، سیطِ بب هقببلِ فشٌّگیدس ایي الیِ، هحَسیت ثش  -الف

 خبًگی است. حیَاى غبحت افشاد ّبی وٌص ثب هستمین

ّبی اًدبم ضذُ، ثش پژٍّص ّب ًیست، اهّب ثٌبتضقیف وبًَى خبًَادُ، تٌْب دلیل ًگْذاسی اص حیَاًبت دس خبًِ اگشچِ -ة

 ایي اهش دس سِ هحَسپیدَیی تشیي ساّجشد همبثلِ ثب گستشش پذیذُ ًگْذاسی اص ایي حیَاًبت است. ، هْنتقَیت ًْبد خبًَادُ

 اجتوبعی ،(خبًَادُ پیشاهَى...  ٍ هَسیمی ًوبیطی، ٌّشی، آثبس تَلیذ ثب خبًَادُ اص هقٌبثخص ٍ صا تقلكّ ّبیسٍایت خلك) فشٌّگی

 الصم است. (ّبی سٍاثظ خبًَادگی ٍ ... ّضیٌِ وبّص ًؾیش) اقتصبدی ٍ (هحَسی  خبًَادُ ثش ّبگزاسی سیبست اثتٌب ٍ لَاًیي اغالح)

 ویفیّت ًؾیش ای ثبتَلیذ آثبس ٌّشی ٍ سسبًِگزاس دس اختیبس داسد، دس هَاخِْ فشٌّگی، اثشگزاستشیي اثضاسی وِ سیبست -د

ضٌبسی خبًَادُ ٍ ای ثش صیجبیییي الصم است تأویذ ٍیژُاٍ ... است؛ ثٌبثشّبی سیٌوبیی، هستٌذّبی هَضَفی، تئبتشّب فیلن
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هجتٌی ثش  -هخػَغبً سگ -افىبس فوَهی ًسجت ثِ آثبس گستشش ًگْذاسی اص حیَاًبت تدشثِ گشم حضَس دس آى ٍ تٌَیش 

 صیست ٍ حمَق حیَاًبت دس لبلت ایي آثبس اسائِ ضَد. حمَق فبهِّ، هحیظ

سبص گستشش ًگْذاسی اص حیَاًبت ثِ هْبس فلل صهیٌِ ،تَاًذ ثِ فٌَاى فبهل پیطتیجبىدستِ دیگشی اص الذاهبت وِ هی -ّـ

 ٍضـ ،حیَاًبت ثِ هشثَط تَاى ثِ وٌتشل هطبغلاست. ثِ فٌَاى هثبل هی اقتصبدی هشبَط بِ آى عَاهل کٌتشل ووه وٌذ،

 صیستی ّن التػبدی ّبی ّضیٌِ همَلِ؛ افضایص ایي ثِ وطَس فوَهی هٌبثـ اص اسص گًَِ ّش تخػیع تهٌبست؛ هوٌَفیّ هبلیبت

 حیَاًبت اضبسُ ًوَد. غیشهدبص ٍ غبدسات ٍاسدات پشٍسش، ثبًذّبی هدبصات حیَاًبت؛ تطذیذ ثب

الصم است دس سٍیىشد فشٌّگی، ثِ هَاخِْ سلجی اوتفب ًطذُ ٍ ًسجت ثِ ًگْذاسی ٍ استجبط غحیح ثب حیَاًبتی وِ دس  -ٍ

 ضشؿ ٍ فشف ًسجت ثِ آًْب هٌقی ٍخَد ًذاسد، آهَصش فوَهی اسائِ ضَد.

اسالهی دس هَضَؿ ًگْذاسی اص حیَاًبت،  -ثب فشٌّگ ایشاًی هتٌبستّبی آهَصشّب خْت اسائِ تشیي فشغِیىی اص هْن -ص

دسصذ ثیٌی دس دٍسُ وَدوی ضىل گشفتِ ٍ ّبی ثٌیبدیي فْن ٍ خْبىاست؛ هخػَغبً وِ اًگبسُ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش

 ببضٌذ.ببالیی اص هتقبضیبى ًگْذاسی اص حیَاًبت ًیض کَدکبى ٍ ًَجَاًبى هی

صایی تحسبسیًّىتِ هْوی است وِ ثبیذ دس توبهی الذاهبت لحبػ ضَد. ثبیذ اص ّشگًَِ  جتوبعیحفظ اًسجبم ٍ سشهبیِ ا -4

 الذام ّشگًَِ ثب ّبی وبرة هیبى آحبد هشدم ٍ هسئَلیي اختٌبة وشدُ ٍّب ٍ دٍلغجیایدبد تمبثل ،هَضَؿ ثِ ًسجت فوَهی

 ّبی هختلف، همبثلِ ضَد.اص خبًت گشٍُ خَدسشاًۀ

ّبی ًگْذاسی اص حیَاًبت تجییي ٍ تٌَیش افىبس فوَهی، هالحؾبت ضشفی ٍ فشفی پیشاهَى هحذٍدیتاگشچِ ثبیذ دس  -5

 بْذاضتی، علوی، ّبی ًقطِ عضیوت ٍ گفتوبى کلّی دس تببیي قَاًیي ببیذ هبتٌی بش جٌبِب ٍ خػَغبً سگ سا تَضیح داد؛ اهّ

 قشاس بگیشد. هحیطی حقَقی ٍ صیست

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور 


