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  چکیده

درتولید ومصرف جهانی % 2-5رشد ساالنه . دحکایت ازیک تغییر سریع در بخش دامپروري درسطح دنیا داردشواهدموجو
محصوالت دامی بویژه درکشورهاي در حال توسعه ،افزایش جمعیت انسانی ، ارتقائ درامد و سطح زندگی ، شهرنشینی و 

میلیون انسان به  850وزه قوت الیموت امر.گواه براین مدعاست)شیر و گوشت(ترجیح بیشترمصرف محصوالت دامی
حرفه ومحصوالت دامپروري وابسته هست و همچنین یک و نیم  میلیارد نفرروستایی ازراه دامپروري امرارمعاش می 

ازجمله چالشهاي پیش روي معیشت . درامد ناخالص داخلی بخش کشاورزي وابسته به این شغل می باشد% 40نمایند و
به صنعتی شدن روزافزون این حرفه و بالتبع خروج اجباري افراد تهی دست و فقیراز فرصتهاي  دامپروري محور، می توان

شغلی موجود در این بخش از یک طرف ودردسرهاي دولتها در حمایت از این قشر آسیب پذیرودر معرض فالکت با 
مهمتر از اینها .ف دیگراشاره داشتتوجه به تسخیر بازارهاي هدف توسط دامداریهاي تجاري منتفع از اقتصاد مقیاس از طر

پدیده اثرات متقابل دام و محیط است بدین صورت که دامداریهاي تجاري بر اثر نبود مقررات سختگیرانه مکررا محیط  و 
راه آبهاي مناطق اطراف خود را با ادرار و مدفوع دامی آلوده ساخته و دامداریهاي خرده پا با چراي مراتع فقیر موجب 

موضوع .هاي گلخانه ایی و درنتیجه گرم شدن دماي کره زمین وبرقراري چرخه فالکت و آسیب پذیري می شوندانتشارگاز
به طور کلی دامداري در مقیاس کوچک ولی با فضاي . دیگر ارتباط رفاه دام با سالمت آن و بالتبع سالمت انسانها هست

ریها به علت نداشتن متولی توانا تا کنون در اثبات این موضوع ولی این دامدا.بیشتراثر مثبتی روي مقوله رفاه دام می گذارد
اگرچه تا کنون موضوع رفاه دام در مذاکرات سازمان تجارت جهانی به طور جدي لحاظ نمی شود ولی .نا موفق بوده اند

حصوالت دامی فشار بین المللی فزاینده اي جهت اجراي مقررات واستانداردهاي مربوط به رفاه دام در مراودات تجاري م
چالش دیگر دامداري هاي کوچک و متحرك موضوع بیابان زایی، مقاومت در مقابل تغییر و مشکالت . مشاهده می شود

 نحوه رهنمونهاواستانداردهاي"برنامه هایی تحت عنوان ،براي رفع این معضالت منجربه بدبختی. بیمه ایی می باشد
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تهیه و  ")Livestock Emergency Guidelines and Standards(با بالیامواجهه معیشت هاي دامپروري محور
این برنامه با . تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده است که در این سخنرانی به بنیان ها و کارکردهاي آن پرداخته می شود

خاب مناسب ارزیابی اولیه،شناسایی و تعیین پاسخ مناسب ،تجزیه و تحلیل مداخالت فنی و انت: رویکردچهارمرحله ایی
طرح اقدام ودر انتها پایش و ارزیابی اقدامات انجام گرفته براي تسکین و درمان مصیبت حادثه صورت می پذیردکه 

تهیه سیاهه ارزیابی اولیه،اجراي تحقیق بر مبناي شاخصهاي پاسخ مشارکتی : ابزارهاي الزم براي دستیابی به آنها به ترتیب
درخت تصمیم سازي و .4زمانبندي ، . 3معایب،.2مزیتها ، .1طرح اقدام شامل  مناسب و بموقع،تبیین مفاهیم منطقی

واستانداردها و مفررات موجود با توجه به سیستم پایش و ارزیابی سیاهه هاي تهیه شده  واستانداردهاو مقررات مربوطه .5
  .می باشد

  استاندارد –مواجهه  -مصیبت -معیشت دامپروري محور: کلمات کلیدي
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