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The International Association of Human-Animal Interaction
Organizations – IAHAIO
האיגוד הבינלאומי לארגוני אינטראקציה אדם-חיה– IAHAIO
משימה וחזון
האיגוד הבינלאומי לארגוני אינטראקציה אדם-חיה ) (IAHAIOהינו איגוד בינלאומי של ארגונים ומוביל
את קידום התחום של אינטראקציות אדם-חיה ) .(HAIקידום התחום נעשה על ידי מחקר ,חינוך,
שיתוף פעולה בין חברי הארגון ובין קובעי מדיניות ,מטפלים קליניים ,ארגונים אחרים העוסקים
באינטראקציה אדם-חיה והציבור הרחב.
רבים מהארגונים החברים ב IAHAIO-עוסקים בפעילות הנעזרת בבע"ח ) ,(AAAטיפול הנעזר בבע"ח
) ,(AATחינוך הנעזר בבע"ח ) (AAEו/או הכשרת בע"ח למען שירות לבני אדם IAHAIO .שואף לקדם
יחס מכבד ואחראי כלפי בני אדם ובע"ח במהלך התערבויות ואינטראקציות עם בע"ח.
ל IAHAIO -למעלה מ 90-ארגונים חברים רב-תחומיים ואגודות מקצועיות בעולם כגון AVMA, AAHA,
 FECAVA, FVE, JAHA, KAHA, WAPו AAH-ABV -בתחום רפואי וטרינרי ,קרן  ,ISAZ ,HABRIומגוון
רחב של מרכזים אקדמיים ,וארגונים העוסקים בהתערבויות הנעזרות בבע"ח ) .(AAIהקאדר הגדול
מאוד של הארגונים החברים בו מציב את  IAHAIOבעמדה להוביל את תחום  HAIלכיוונים חשובים.
 IAHAIOמקיים כנסים וסדנאות בינלאומיים המספקים מגוון רחב של מידע חיוני והזדמנויות נטוורקינג
ייחודיות לאלה העוסקים בתחום  .HAIהאיגוד מכוון לטיפוח דיאלוג ,החלפת מידע ,ואסטרטגיות תכנון
לקידום התחום  HAIכמו גם טיפול בסוגיות חיוניות בתחום.
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צוות המשימה של  IAHAIOלהגדרות להתערבות הנעזרת בבע"ח
והנחיות לרווחת בע"ח המעורבים בAAI-
צוות המשימה להגדרות  IAHAIOלהתערבות והנחיות הנעזרות בבע"ח עבור בריאות בע"ח
המעורבים הוקם במרץ  .2013אלה שמונו לכהן בצוות המשימה היו אנשי אקדמיה ,אנשי מקצוע
בתחום הרפואה הווטרינרית ומטפלים ממדינות שונות עם רקע או ידע מיוחד בממדים שונים בתחום
האינטראקציה אדם-חיה ).(HAI
האתגרים העומדים בפני תחום  HAIברמה בינלאומית הם רבים .לדוגמה המונחים השופעים והשונים
של התערבות הנעזרות בבע"ח ) (AAIגורמים לבלבול .יש גם מחסור בהנחיות לגבי המעורבים
בהתערבות ,במיוחד בנוגע לבע"ח .מתוך הכרה בדחיפות לטפל בנושאים לעיל ,צוות משימה הוקם
והוטלה עליו האחריות לבירור וליצירת המלצות על מונחים והגדרות  AAIויצירת קודי אתיקה
לרווחתם של בע"ח המעורבים בהתערבות.
המלצות צוות המשימה לשנת  2014שאוגדו בנייר העמדה הינן תוצאה של שנה של חשיבה ,דיונים
יסודיים ,וכנים בנוגע לחומרת הבלבול וחוסר ההנחיות העומדות מול תחום ה .HAI -במהלך הדיונים
חלקו המשתתפים באופן מכבד ופרואקטיבי מידע ונקודות מבט שונות תוך בדיקה מדוקדקת של
החומרים הרלוונטיים .מועצת  IAHAIOבחנה את כל התיקונים שהוצעו על ידי רוב החברים באסיפה
הכללית באמסטרדם  2014ותיקונים שהתקבלו פה אחד על ידי הדירקטוריון נכללו בנייר העמדה.
הנייר העמדה מיועד לאנשי מקצוע מתחומי הרפואה ,תחומי בריאות כלליים ,בריאות הציבור,
ווטרינריה והעוסקים בהתערבויות הנעזרות בבע"ח.
צוות המשימה מעודד את חברי  IAHAIOלאמץ וליישם את הגדרות והנחיות אלו בתיאוריה ,מחקר
ופרקטיקה בתוכניות שלהם וגם באלו של אחרים העובדים בטווח הגיאוגרפי שלהם .צוות המשימה
ממליץ גם לחברי  IAHAIOלקדם הגדרות והנחיות בארצותיהם.
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הגדרות
התערבות הנעזרת בבע"ח )(AAI
 AAIהיא התערבות מוכוונת מטרה ומובנית הכוללת או משלבת בכוונה בע"ח בבריאות ,חינוך ושירותי
אנוש )למשל ,עבודה סוציאלית( לצורך הישגים טיפוליים בבני אדם .מדובר באנשים עם ידע על בני
אדם ובע"ח המעורבים בהתערבות AAI .משלבות צוותי אדם-חיה בשירותי אנוש כגון טיפול הנעזר
בבע"ח ) ,(AATחינוך הנעזר בבע"ח ) (AAEאו פעילות הנעזרת בבע"ח ) AAI .(AAAכוללות גם אימון
) (Coachingהנעזר בבע"ח ) .(AACיש לפתח ולבצע התערבויות כאלו באמצעות גישה בין-תחומית.
טיפול הנעזר בבע"ח ) AAT :(AATהוא התערבות טיפולית הממוקדת מטרה ,מתוכננת ומובנית
המכוונת ו/או מועברת על ידי אנשי מקצוע מתחומים של בריאות ,חינוך או שירותי אנוש ,כולל למשל
פסיכולוגים ועובדים סוציאליים .התקדמות ההתערבות נמדדת ונכללת בתיעוד מקצועי AAT .מועבר
ו/או מונחה על ידי איש מקצוע בעל הכשרה רשמית )עם רישיון פעיל ,תואר או שווה ערך( עם
מומחיות במסגרת עיסוקו AAT .מתמקד בשיפור התפקוד הפיזי ,הקוגניטיבי ,ההתנהגותי ו/או
החברתי-רגשי של המטופל האנושי במסגרת קבוצתית או פרטנית .איש המקצוע המבצע ) AATאו
האדם האחראי על בע"ח שעובד בפיקוח של איש מקצוע בתחום של שירותי אנוש( חייב להיות בעל
ידע הולם על התנהגות ,צרכים ,בריאות ואינדיקטורים של ויסות לחץ של בע"ח המעורבים
בהתערבות.
חינוך הנעזר בבע"ח )או פדגוגיה הנעזרת בבע"ח( ) AAE :(AAEהינה התערבות מכוונת מטרה,
מתוכננת ומובנית מכוונת ו/או מועברת על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך ואנשי מקצוע משירותים
הקשורים לחינוך AAE .מנוהל על ידי מורים מוסמכים )עם תואר( לחינוך כללי וחינוך מיוחד במסגרת
קבוצתית או פרטנית .דוגמא ל AAE -שמועבר על ידי מורה בחינוך הרגיל :ביקור חינוכי המצביע איך
צריך לטפל ולקחת אחריות על חיות מחמד AAE .הנעשה על ידי מורים לחינוך מיוחד )הוראה
מתקנת( גם נחשב טיפולי וזו התערבות מכוונת מטרה .מוקד הפעילויות הוא מטרות אקדמיות,
כישורים פרו-חברתיים ותפקוד קוגניטיבי .התקדמות התלמיד נמדדת ומתועדת .איש המקצוע
המספק  ,AAEכולל מורים מבית ספר רגיל )האדם האחראי על בע"ח שעובד בפיקוח איש מקצוע
מתחום החינוך( חייב להיות בעל ידע הולם על התנהגות ,צרכים ,בריאות ואינדיקטורים של ויסות
לחץ של בע"ח המעורבים בהתערבות.
פעילות הנעזרת בבע"ח ) AAA :(AAAהינה אינטראקציה בלתי פורמלית מתוכננת ומכוונת מטרה
ו/או ביקור שעורך צוות אדם-חיה למטרות מוטיבציה ,חינוך ופנאי .צוותי אדם-חיה חייבים לקבל
לפחות הכשרה ראשונית ,הכנה והערכה להשתתפות בביקורים אגביים .צוותי אדם-חיה המספקים
 AAAיכולים לעבוד גם באופן רשמי וישירות מול האדם המספק שירות מתחום הבריאות ,חינוך ו/או
שירותי אנוש על יעדים ספציפיים הניתנים לתיעוד .במקרה זה הם כן משתתפים ב AAT-או AAE
המנוהל על ידי מומחה במקצועו .דוגמאות של  AAAכוללים :דוגמאות של  AAAכוללות :עזרה במתן
מענה ראשוני לנפגעים בעת אירוע משברי תוך מתן נחמה ותמיכה לחוויית הטראומה והאסון בעזרת
בע"ח ,ומפגש של בע"ח עם דיירים בבתי אבות .אדם המספק  AAAחייב להיות בעל ידע הולם אודות
התנהגות ,צרכים ,בריאות ואינדיקטורי לחץ של בע"ח המעורבים בפעילות.
קוצ'ינג/יעוץ הנעזר בבע"ח ) AAC :(AACהינה התערבות הנעזרת בבע"ח המוכוונת מטרה,
מתוכננת ומובנית ,המכוונת ו/או מועברת על ידי אנשי מקצוע מורשים כמאמנים )קוצ'רים( או יועצים.
התקדמות ההתערבות נמדדת ונכללת בתיעוד מקצועי AAC .מועבר ו/או מוכוון על ידי מאמן מקצועי
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או יועץ בעל הכשרה רשמית )עם רישיון פעיל ,תואר או שווה ערך( עם מומחיות במסגרת עיסוקו
וניסיונו AAC .מתמקד בשיפור הצמיחה האישית של הלקוח ,על תובנה והעצמת תהליכים קבוצתיים,
או על כישורים חברתיים ו/או תפקוד חברתי-רגשי של הלקוח)ות( .המאמן/יועץ המספק ) AACהאדם
האחראי על בע"ח שעובד בפיקוח של המאמן/יועץ( חייב להיות בעל הכשרה מספקת לגבי התנהגות,
צרכים ,בריאות ואינדיקטורים של ויסות לחץ של בע"ח המעורבים בהתערבות.

בריאות אחת ורווחה אחת
 One Healthאינו מושג חדש .זה התחיל בשנות ה 1800-כאשר מדענים קבעו קווי דמיון רבים
בתהליכי מחלות בין בני אדם ובע"ח .לאחרונה ,מדענים וטרינריים ומדענים אחרים עובדים בשיתוף
פעולה כדי ליישם בריאות אחת להגן על בריאות הציבור .בריאות אחת מכירה בכך ש"בריאותם של
האנשים קשורה לבריאותם של בע"ח והסביבה" ו"-המטרה היא להשיג תוצאות בריאותיות מיטביות
תוך הכרה בקשר ההדדי בין אנשים ,בע"ח ,צמחים וסביבתם המשותפת" )המרכז לבקרת מחלות
] ,[CDCארה"ב( .המרכז לבקרת מחלות אימץ את ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי לבריאות
שהיא "מצב של רווחה מוחלטת גופנית ,נפשית ורגשית" ).(WHO, 1946
לאחרונה הגישה הבין-תחומית הורחבה לרווחה אחת ,אשר מכירה ביחסי הגומלין בין רווחת בע"ח,
רווחת האדם והסביבה ) .(Pinillos, 2016האופי השיתופי הבין-תחומי של שתי גישות אלה מספק
הזדמנויות ייחודיות לאנשי מקצוע ממספר תחומים ובעלי עניין לשתף פעולה באופן מקומי ,ארצי
וגלובלי כדי להשיג בריאות אופטימלית עבור אנשים ,בע"ח והסביבה .התייחסות ארגון הבריאות
העולמי למצבים רגשיים וחברתיים ניתן למצוא גם ב (Fraser, 2008) One Welfare -אשר מדגיש את
הקשר החזק בין רווחת בע"ח לבריאות האדם.
בריאות אחת ורווחה אחת רלוונטיות ל ,AAI-מטרותיהן דומות; שיפור בריאות האדם ,רווחתו
ותפקודו .וטרינרים יכולים לנצל את הידע שלהם על  HAIועל בריאות והתנהגות בע"ח לטיפול בבעיות
בריאות הציבור במסגרת של בריאות אחת ורווחה אחת .וטרינרים של חיות מחמד מתחילים לאמץ
אופן כזה של נוהג כדי לתמוך ברווחתם ובאיכות חייהם של לקוחות תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים
של טיפול וטרינרי בגישה המכונה פרקטיקה וטרינרית ממוקדת קשר )(Ormerod, 2008
ג'ורדן ולם ) (Jordan & Lem, 2014מסבירים ברהיטות כי "איפה שיש מצבים ירודים של רווחת בני
אדם בדרך כלל קיימים מצבים ירודים של רווחת בע"ח .. ...באופן דומה ,בע"ח פועלים לרוב כמדדים
לבריאות האדם ולרווחתו כפי שניתן לראות בקשר בין התעללות בבע"ח ואלימות במשפחה ")עמ'
 .(1203לא יהיה זה מוסרי ליזום  AAIבמטרה לשפר רווחת מטופל באמצעות תוכנית המסכנת את
רווחתם של בע"ח או אנשים אחרים .בזמן בניית תוכנית של  ,AAIעל המוסדות והאנשים האחראים
על בע"ח לוודא כי קיימות הוראות ופרוטוקולים נאותים כדי לפקח ולהגן על הבריאות והרווחה של כל
המטופלים ,הצוות ,והאנשים האחראים על בע"ח ,המבקרים ובע"ח המעורבים .גישה בין-תחומית של
בריאות אחת ורווחה אחת תאפשר מטרה זו.
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קווים מנחים לרווחה אנושית ורווחת בעלי החיים בAAI -
גישה בין תחומית של בריאות אחת ורווחה אחת צריכה להיות מיושמת משלבי התכנון הראשוניים
ולאורך כל שלבי התוכנית כדי להבטיח קיום פרוטוקולי הגנה מתאימים להגנה על בריאותם של בני
האדם ושל בע"ח המשתתפים כאחד.
רווחת האדם
•

הכרחי להבטיח את קיומם של אמצעי בטיחות ללקוחות .אנשי מקצוע חייבים להפחית את
הסיכון ללקוחות המעורבים ב .AAI-עליהם לוודא שללקוחות אין אלרגיות ספציפיות למינים או
לגזעים של בע"ח ,וכמוכן להיות מודעים לסיכון גבוה אצל אוכלוסיות מסוימות ולקריטריונים
של אי הכללה כתלות בסיכון )למשל ,זיהום אצל חולים מדוכאי חיסון ומחלות שניתן להפיץ
מלקוח ללקוח דרך בע"ח( .במצבים מסוימים ,לדוגמא כשעובדים עם מטופלים הסובלים
מדיכוי חיסוני ,מומחים בתחום בריאות הציבור יכולים לדרוש בדיקות סינון לבע"ח כדי לוודא
שהם לא נשאים זיהומים מסוימים.

•

האנשים האחראים על בע"ח צריכים להבין את צרכי הקליינטים המשתתפיםֵ .הם חייבים
לעבור הכשרה בהקשר האנושי שבו יתרחש ה.AAI-

•

קליינטים עשויים להיות בעלי דעות שונות לגבי בע"ח ספציפיים הכלולים בהתערבויות .כאשר
אמונות הקליינטים  -דתיות ,תרבותיות או אחרות – מנוגדות ל AAI-המומלץ ,רצוי שאנשי
מקצוע ידונו על אפשרויות חלופיות עם הקליינטים או משפחותיהם ,במקרה שהקליינט אינו
מתפקד.

רווחת בעלי חיים
על  AAIלהתבצע רק בעזרת בע"ח הנמצאים במצב בריאותי טוב ,גם פיזית וגם רגשית ,ונהנים
מפעילות מסוג זה .חובה שהאנשים האחראים על בע"ח יכירו את בע"ח הספציפיים שלוקחים חלק
בהתערבות .אנשי מקצוע הם האחראיים על רווחתם של בע"ח איתם הם עובדים .בכל  ,AAIעל אנשי
המקצוע לשקול את שלומם ורווחתם של כל המשתתפים .אנשי מקצוע חייבים להבין שהחיה
המשתתפת ,ללא תלות במין ,אינה פשוט כלי ,אלא יצור חי .להלן תיאורים של שיטות עבודה
מומלצות לבע"ח המעורבים ב AAI -ו ,AAA-כולל כלבי סיוע ושירות.
•

רק בע"ח מבויתים יכולים להיות מעורבים בהתערבויות ובפעילויות .בע"ח מבויתים )למשל
כלבים ,חתולים ,סוסים ,חיות משק ,חזירי ים ,חולדות ,דגים ,ציפורים( הם אותם בע"ח
שהותאמו לאינטראקציות חברתיות עם בני אדם .עם זאת ,חשוב לציין כי למרות שמיני דגים
רבים מוחזקים כחיות מחמד במוסדות ,מעטים מותאמים לאינטראקציות חברתיות) .יש
להיעזר בציפורים ודגים שגדלו בשבי ולא כאלה שנלקחו מן הטבע (.על בע"ח מבוייתים
לעבור סוציאליזציה כראוי עם בני אדם ולהיות מאומנים בטכניקות אנושיות ,כמו חיזוק חיובי.
בע"ח מבויתים )כלבים ,חתולים ,סוסים( צריכים להיות רשומים אצל בארגון לאומי/בינלאומי
העומד בקריטריונים מסוימים.
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•

מינים פראיים ואקזוטיים )למשל ,דולפינים ,פילים ,קופי קפוצ'ין ,כלבי ערבה ,פרוקי רגליים,
וזחלים( ,אפילו מאולפים ,אינם יכולים להיות מעורבים באינטראקציות .הסיבות רבות והן
כוללות סיכונים גבוהים ללקוחות בגלל סוגיות זואונותיות וסוגיות הקשורות לרווחת בע"ח.
הצהרת החברה לשימור לווייתנים ודולפינים על טיפול רגשי הנעזר בדולפינים היא שסביר
להניח שטיפול זה אינו עונה על צרכי הרווחה הפסיכולוגיים או הפיזיים של המשתתפים
אנושיים וגם לא של דולפינים ) .(Brakes & Williamson, 2007, p.18למרות זאת ,מותרת
צפיה והתבוננות על חיות בר בעולם הטבע ,במקלטים לחיות בר ושמורות טבע העומדים
בתקנים לאומיים/בינלאומיים לרווחת בע"ח ,בניגוד למגע ישיר עם חיות בר ,בתנאי שזה
נעשה בצורה שלא נגרם לבע"ח לחץ או נזק לסביבתם הטבעית.

•

לא כל בע"ח ,כולל רבים שיחשבו בעיני בעליהם כ"חיות מחמד טובות" ,יכולים להיות
מועמדים טובים ל .AAI-בע"ח המועמדים להשתתפות ב AAI-או  AAAצריכים לעבור הערכה
קפדנית של התנהגות ומזג על ידי מומחה בנושא של התנהגות בע"ח ,כגון וטרינרים
ומומחים בנושא של התנהגות בע"ח .רק אלה עם מזג והכשרה נאותים יכולים להיבחר ל-
 .AAIיש לבצע הערכות קבועות על מנת להבטיח כי בע"ח ימשיכו להראות ֶמֶזג נאות .בנוסף,
על בע"ח המועמדים ל AAI-לעבור אבחון של וטרינר לפני מעורבותם עם הקליינטים  -הערכת
בריאותם ,הבטחת קיום כל הפרוטוקולים המתאימים לרפואה מונעת ,ובמקרה של בע"ח
החיים במוסד ,יש להבטיח שהסביבה וקבוצת הדיירים יתאימו לצרכיהם של בע"ח.

•

האנשים האחראים על בע"ח ואנשי מקצוע ,העובדים עם בע"ח ,צריכים להיות בעלי הכשרה
וידע על צורכי בע"ח הקשורים לרווחתם ,כולל היכולת לזהות סימנים לאי נוחות ומתח .אנשי
מקצוע חייבים להיות בוגרי קורס בנושא התנהגות בע"ח ואינטראקציות מותאמות בין אדם
לחיה באופן כללי ,וגם בקשר לאינטראקציות בין בני אדם למינים ספציפיים )כלומר ,סוסים,
חזירים ,אוגרים ,גרבילים ואחרים(.

•

על אנשי מקצוע להבין את הגבולות הספציפיים לבע"ח המקובלים ומכבדים כלפיהם .אין
לחשוף בע"ח המשתתפים ב AAI-למצבים בהם בטיחותם או נוחותם בסכנה .דוגמאות
לפעילויות ותרגילי טיפול שאינם הולמים יכולות להיות אך אינן מוגבלים ל :קליינטים )ילדים
ומבוגרים( קופצים או מתכופפים מעל בע"ח ,מלבישים בע"ח בבגדי אדם או בתחפושות,
מלבישים על בע"ח אביזרים שגורמים לאי נחות )למעט אביזרים המעוצבים במיוחד עבור
בע"ח כמו בנדנות ,מעילים הקשורים למזג האוויר ,הנעלה מותאמת( ,או בקשה מבע"ח לבצע
פיזית משימות מאתגרות או מלחיצות )למשל זחילה ,השענות/כיפוף בעמדות לא טבעיות,
משיכת ציוד כבד( או טריקים ותרגילים הדורשים תנועות ותנוחות כאלו .יש לפקח על
הקליינטים בכל עת ובכל מרחב )למשל בתי ספר ,אתרי טיפול ,בתי אבות( כדי לוודא שהם
לא מקניטים את בע"ח )למשל משיכת זנב/אוזניים ,ישיבה או זחילה מתחת לחיה( או
מתייחסים בדרך לא הולמת אחרת לחיה ,ובכך שמים את עצמם ואת החיה בסכנה.

•

על אנשי מקצוע האחראים לרווחת בע"ח במהלך ההתערבות להבטיח כי בע"ח יהיה בריא,
לא עייף  ,well restedמרגיש בנוח ,ומטופל במהלך המפגשים ואחריהם )למשל וידוא
אספקת מים טריים ומשטח עבודה בטוח ומתאים( .אסור שבע"ח יעבודו יותר מידי או יהיו
מוצפים ,וההפעלות צריכות להיות מוגבלות בזמן ) 30-45דקות(.

•

יש להעניק טיפול וטרינרי מתאים .כל בע"ח המשתתפים ב AAI-או  AAAחייבים להיבדק על
ידי וטרינר במהלך תהליך הבחירה וגם באופן קבוע .על הווטרינר להחליט על תדירות
הבדיקות הללו על סמך צרכיו של כל בע"ח וסוג הפעילויות בהן מעורב בע"ח .טיפול בבע"ח
חייב להתאים למין בע"ח ,כולל מזון ודיור ספציפי לסוג בע"ח ,טמפרטורה מתאימה ,תאורה,
© IAHAIO 2014-2018

העשרת סביבה ועוד תכונות רלוונטיות כדי שבע"ח יהיה מסוגל לשמור על התנהגות טבעית
ע ד כמה שאפשר .
•

יש לנקוט באמצעים נאותים למניעת זואונוזות .על אנשי המקצוע להבטיח כי בע"ח מקבלים
הערכה בריאותית שגרתית על ידי וטרינר מורשה לפחות פעם בשנה בנוגע לחיסונים
מתאימים ומניעת טפילים .אסור להאכיל בע"ח המעורבים ב AAI-בבשר גולמי או בחלבון
ביולוגי גולמי אחר למשל חלב לא מפוסטר )למעט בע"ח שלא נגמלו ומקבלים חלב אם(
).(2005 ,Murthy et al

•

אנשי מקצוע ומנהלים העובדים בשותפות עם בע"ח המתארחים או חיים במוסדות כגון בתי
ספר ,מחלקות פסיכיאטריות ,בתי כלא ופנימיות ,צריכים להיות מודעים לחוקים ולמדיניות
המקומיים )למשל בית ספר ,מחוז ,מדינה( .במסגרת התוכניות והמוסדות שלהם ,בעלי
המקצוע צריכים לתמוך במדיניות ונהלים כדי להבטיח טיפול הולם בבע"ח המסייעים ל.AAI-
מומלץ להקים ועדת אתיקה ועל הוועדה לכלול אנשים בעלי ידע ברווחת בע"ח )למשל
וטרינר(.

•

כלבי סיוע המקבלים תהליך הכנה מאד ספציפי והנחיות לאנשי מקצוע העובדים בהשתתפות
עם כלבי סיוע לכן אינם חלק ממסמך זה.

בהתחשב בעדויות הביולוגיות והפסיכולוגיות לזיקה המולדת של בני האדם לבע"ח המלווים אותם
)ולהיפך( ובמחויבות לבריאותם ולרווחתם ,חברי האיגוד הבינלאומי של ארגוני קשר אדם-חיה
מאמצים באופן גורף את המושג "בריאות אחת" ,הקובע כי הבריאות ורווחתם של בע"ח ,אנשים
וסביבה קשורים זה לזה בקשר בל יינתק.
) ,http://www.iahaio.org/files/declarationchicago.pdfהצהרת שיקגו .(IAHAIO 2013
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הכרה
 האגוד הרפואי, ההתנהגות והרווחת של בע"ח,אנו מוקירים תודה לעמיתים בתחומי הבריאות
 איגוד כלבי, האגוד האמריקאי לצער בעלי חיים, האגוד ההומני בארצות הברית,הווטרינרי האמריקאי
 והחברה לשימור לווייתנים ודולפינים על השיתוף, הקרן הבינלאומית לרווחת בע"ח,הסיוע הבינלאומי
.AAI-בהשקפותיהם על רווחת בע"ח ב
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פרוטוקול לתרגום נייר העמדה של  IAHAIOלשפות אחרות
נייר העמדה הוא מסמך רשמי והודעה לציבור של  IAHAIOושפתו הרשמית היא אנגלית .כדי
לאפשר לחברינו העולמיים לקדם את תוכן נייר העמדה בארצותיהם IAHAIO ,תומך בתרגום של
מסמך זה לשפות אחרות .ארגונים חברים או נציגים של ארגונים חברים יכולים לבקש מהוועדה
תרגום רשמי בשפתם .הדירקטוריון ישכור שירות תרגום ניטראלי .הגרסה המתורגמת של נייר
העמדה תישלח לנציגי הארגונים החברים הדו לשוניים בשפה המקומית ובאנגלית ויתבקש לבדוק
ולתקף את הדיוק הטכני והרעיוני של התרגום .תתקיים הצבעה בדירקטוריון על המסמך הסופי
ויוחלט אם מסמך זה הוא מסמך מורשה מטעם  .IAHAIOבכל מחלוקת לגבי תוכן התרגום ,הניסוח
וכו' הגרסה האנגלית המקורית תשמש כנקודת ההפניה העיקרית.
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