
سیكون "قطاعات الدواجن في آسیا إن إعادة ھیكلة. بط حّي في أحد األسواق في ھانوي بفیتنام
"من الضروري النظر فیھا بجّدیة

وقف أنفلونزا الطیور
الدواجن المستأنسة في آسیا، لكنھ لم یتحول بعُد الى شكٍل قابل ) H5N1(لقد دمر فیروس 

لمكافحة أنفلونزا الطیور واستئصالھ " نافذة األمل"وما زالت . لالنتقال فیما بین بني البشر
 ... مفتوحة

، أبلغ تاجر ٢٠٠٣آب / في أغسطس: ونزا الطیور أن تقتلھذه ھي السرعة التي تستطیع بھا أنفل
وقد . طیر من دجاجھ قد نفقت في لیلة واحدة ٧٠٠٠دواجن في جافا الوسطى بإندونیسیا أن 

كشفت االستقصاءات أن الطیور قد أھلكتھا واحدة من الموجات األولى النتشار أنفلونزا الطیور 
الشرسة من فیروس ) H5N1(نجمت عن عترة  في إندونیسیا، والتي) HPAI(عالیة اإلمراض 
وخالل شھور، تفجرت أنفلونزا الطیور في أرجاء جافا ومعظم البلدان األخرى . أنفلونزا الطیور

ملیون طیر ) ١٤٠(في نفوق ما یزید على  ٢٠٠٥تشرین ثاني / في آسیا، وتسببت بحلول نوفمبر
  . ملیار دوالر) ١٠(داجن وبخسائر اقتصادیة تناھز 

شخصًا قد ) ١٢٦(بأن ) WHO(ل الفترة ذاتھا، أفادت تقاریر منظمة الصحة العالمیة وخال
وفي حین ما زال جنوب شرق آسیا ھو منطقة تمركز . منھم قد توفوا) ٦٤(أصیبوا بالمرض وأن 

في كل من كرواتیا وكازخستان  ٢٠٠٥تموز / المرض، أكدت موجات انتشاره منذ یولیو
وتركیا االتجاه الغربي النتشار الفیروس على امتداد مسارات الطیور ومنغولیا ورومانیا وروسیا 

  . المھاجرة
تعرف أنفلونزا "یقول جوزیف دومنیك، رئیس األطباء البیطریین بالمنظمة  .حالة طوارئ عالمیة

إذا ما اكتسبت  -الطیور اآلن بأنھا حالة طوارئ عالمیة ذات إمكانیة للوصول حتى الى أفریقیا و 
وفي اجتماع دولي ". أن تقتل مالیین الناس -القدرة على االنتقال فیما بین البشر ) H5N1(عترة 

بلد الى تقدیم موارد ) ١٠٠(تشرین الثاني، دعا موفدون من زھاء / عقد في جنیف في نوفمبر
مالیة وغیرھا من أجل مساعدة البلدان المتضررة فعًال بأنفلونزا الطیور، إضافًة الى البلدان 

  . أكثر من غیرھا، ومن أجل االستجابة لتھدید اندالع وباء بشري المھددة
وقد كان لدى خبراء المنظمة المشاركین في االجتماع رسالة واضحة بشأن االستراتیجیة الالزمة 

حیث قال صامویل جوتزي، مدیر قسم . لمكافحة أنفلونزا الطیور في الحیوانات وحمایة بني البشر
بین ) H5N1(إن لّب المشكلة یكمن في نشر فیروس "حیوان بالمنظمة اإلنتاج الحیواني وصحة ال

فھذه ھي . ولذلك فان أولویة العمل یجب أن تنصب على مستوى الحیوان. الدواجن المستأنسة



القدرة على ) H5N1(الطریقة الوحیدة التي یمكننا فیھا أن نؤثر على احتمال اكتساب فیروس 
  ". االنتقال فیما بین البشر

حیث أن الفیروس لم  -لتجنب وقوع وباء بشري ما تزال مفتوحة " نافذة األمل"جوتزي أن وقال 
فاالستراتیجیات والخطط . ولكن لیس لدینا وقت نضیعھ"ُیِعد تصنیف نفسھ أو یتحول، 

وال یوجد مبرر . والممارسات الالزمة لمعالجة المشكلة متوافرة وقد تمت الموافقة علیھا بالتفصیل
  ". التنفیذفني لتأخیر 

تقول استراتیجیة المكافحة المتدرجة ألنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض، التي أعدتھا المنظمة 
كافة البلدان معرضة "، ثمة حاجة لعمل عالمي ألن )OIE(والمنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة 
لد أو إقلیم ومكافحة موجات االنتشار تفوق قدرة موارد أي ب" لخطر اإلصابة بصورة غیر متوقعة

إن أنفلونزا الطیور مرض شدید العدوى ویتطور بصورة نشطة "ویقول جوزیف دومنیك . بمفرده
وقد برز ھذا المرض وانتشر كواحدة . معًا، كما أنھ ینتشر على نحو سریع عبر البلدان والقارات

رة اإلقلیمیة وھو یھدد التجا. من نتائج عولمة األسواق، ویمكن أن ینقل بواسطة الطیور المھاجرة
  ". والدولیة، وصناعة الدواجن العالمیة، وسبل معیشة المالیین من البشر، خاصًة فقراء الریف

  
"طیور كثیرة تموت خالل ساعات"

 (HPAI)ینشأ معظم حاالت تفشي مرض أنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض
مصدرًا  ویعتبر البط. الطیور المصابة أو المعدات الملوثةعن التماس مع

أن یبدو معافى لكنھ یحمل مرض أنفلونزا ھامًا للعدوى، حیث أنھ یمكن
أنفلونزا الطیور غایًة في وحالما تتوطد، تصبح. الطیور عالیة اإلمراض

في الزرق وفي إفرازات األنف حیث تفرز تركیزاٍت عالیة من الفیروس: القدرة على العدوى
وإن لم یطبق . العاملین والمركباتالتصنیع ومالبس والعینین، یمكنھا أن تلوث البیض ومعدات

وبعد حضانٍة لبضعة أیام، . سرٍب آلخراألمن البیولوجي، یمكن للفیروس أن ینتشر بسرعة من
وتتخلف . الكثیر من الطیور خالل ساعاتعادًة ما یظھر المرض على نحٍو مفاجئ، فیموت

 .ال والنـزیف الشدیدواإلسھاألخرى في حالة شبھ غیبوبة تعاني من الحمى

وتتمثل الرؤیة بعیدة المدى لالستراتیجیة بالحد من الخطر العالمي ألنفلونزا الطیور عالیة 
حیث تقول المنظمة بأنھ على مدى السنوات العشر . اإلمراض في الدواجن المستأنسة وبني البشر

) H5N1(ة خاصة عترة وبصور -القادمة، تجب مكافحة انتشار أنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض 
على نحٍو تدریجي بین الدواجن المستأنسة في كافة البلدان المتضررة في آسیا وأوروبا الشرقیة،  -

  . ومنعھ من إصابة األقالیم والبلدان األخرى المعرضة بصورة شدیدة للتھدید
) واتمن سنة الى ثالث سن(یتمثل التحدي الرئیس على المدى القصیر  .تدابیر مكافحة صارمة

حیث یجب أن . في منع توسع انتشار أنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض في البلدان المتضررة فعًال
الغربلة التقلیدیة لطرح النفایات، واألمن البیولوجي وضبط  -تطبق فیتنام تدابیر مكافحة صارمة 

وفي إندونیسیا، ثمة . ستراتیجي للدواجن المستأنسة، خاصًة البطالحركة، الى جانب التحصین اال
كما أن استراتیجیات . حاجة ملحة لتدخل طوارئ واسع النطاق، خاصة في جافا الكثیفة السكان

السحق وبین األمن / المكافحة المختلطة الجاري تنفیذھا في الصین، والتي تجمع بین القمع
طاق تنفیذھا لتشمل كافة البلدان المتضررة وكذلك البلدان البیولوجي والتحصین، یجب توسیع ن

وفي تایالند، ما زال قطیع البط الضخم مصدر قلق رئیسي بینما ستحتاج . المعرضة للخطر
  . كمبودیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة لمھاجمة جیوب العدوى المتبقیة

احتواءه أو منعھ في البلدان الواقعة وحالما یتم حصر المرض في بؤر محلیة في ھذه البلدان، و
خارج آسیا، یمكن البدء بتنفیذ نھج أكثر تركیزًا الستئصال أنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض من 

كما یجب أن تأخذ االستراتیجیة متوسطة وبعیدة المدى . الدواجن األرضیة المستأنسة المصابة



وصنع ) zoning(ین والتطویق جمیع تدابیر المكافحة في االعتبار، ومن ضمنھا التحص
ولتحقیق النجاح على المدى الطویل، سیكون من ). compartmentalization(الحجیرات 

  . الضروري النظر في إعادة ھیكلة قطاعات الدواجن في اإلقلیم بجّدیة

أفریقیا تالیًا ؟

تشرین أول، تحذر المنظمة من / رومانیا وتركیا في أكتوبربعد تأكد انتشار أنفلونزا الطیور في
الطیور بواسطة الطیور المھاجرة الى الشرق األوسط وأفریقیا قد أن خطر توسع انتشار أنفلونزا

بعدم كفایة حیث أن القرب المكاني بین الناس والحیوانات، مقترنًا " :أزداد بصورة ملحوظة
مراقبة األمراض ومكافحتھا في نظاٍم إیكولوجي غني بالمستنقعات في بلدان القدرات في مجال

وقد أطلقت المنظمة خمس". أفریقیا، یمكن أن یخلق أرضًا مثالیة لتوالد الفیروسشرقي
ة، والداجنمشروعات إقلیمیة في أفریقیا من شأنھا أن تساعد في تقویة مراقبة الطیور البریة

...المزید .وتحسین قدرات المختبرات وإقامة شبكات المعلومات

العامل الكبیر غیر الموثوق منھ الذي یعوق تنفیذ ھذا النھج "ومع ذلك، فإن المنظمة تحذر من أن 
". أنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض عبر مسافات شاسعة، تحملھ الطیور المھاجرةھو بروز انتقال 

) H5N1(حیث أن الموجات األخیرة النتشار أنفلونزا الطیور في أوراسیا تدل على أن فیروس 
قد توسع في اتجاه شمالي غربي، ما یشیر الى دور للطیور البریة في استقصاء مرض أنفلونزا 

ولمنع انتشار أنفلونزا الطیور الى البلدان الخالیة منھ، ترى االستراتیجیة . ضالطیور عالیة اإلمرا
بعیدة المدى ضرورة تطویر برامج مراقبة نشطة وخطط جاھزیة لحاالت الطوارئ في البلدان 

المعرضة للخطر في جنوب شرق وجنوب آسیا وفي البلدان التي أصبحت مؤخرًا عرضة للخطر 
كما أن تطبیق معاییر . لشرقیة والقوقاز والشرق األوسط وأفریقیافي آسیا الوسطى وأوروبا ا

المنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة في مجال التجارة الدولیة بالدواجن ومنتجات الدواجن سیساعد 
  . أیضًا في منع انتشار الفیروس عبر القارات

منظمة العالمیة للصحة تدعو استراتیجیة منظمة األغذیة والزراعة وال .بناء القدرات، والبحوث
الحیوانیة الى تقویة الخدمات البیطریة القطریة وبناء قدرات مواردھا البشریة والمادیة على 

االستجابة لموجات انتشار أنفلونزا الطیور عالیة اإلمراض وأمراض الحیوان األخرى التي تبرز 
األمراض، الى جانب وسیشمل بناء القدرات كافة جوانب مكافحة . من جدید والعابرة للحدود

ونظرًا ألن دینامیكیات وباء أنفلونزا . تطویر السیاسات وتحلیل اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة
الطیور عالیة اإلمراض الحالي ما تزال غیر واضحة، ستعمل االستراتیجیة على تیسیر البحوث 

البط الداجن، وكذلك  في مجال االستقصاء الوبائي لمرض أنفلونزا الطیور وفعالیة اللقاحات في
  . تشجیع تطویر لقاحات أفضل واختبارات تشخیصیة سریعة

فقد تم فعًال إعداد . وسیتم تنفیذ االستراتیجیة العالمیة على المستویات القطریة واإلقلیمیة والدولیة
مشروعات قطریة خاصة لكل من باكستان وإندونیسیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة 

ا یجري إعداد مشروعات إقلیمیة آلسیا الوسطى وأوروبا الشرقیة والقوقاز والشرق وكمبودیا، كم
وتقدم مشروعات التعاون الفني التي تنفذھا المنظمة مساعدات فوریة للبلدان . األوسط وأفریقیا



كما ستتلقى ھذه التدخالت إسنادًا من جانب وحدات الدعم . التي ھي في حاجة ماسة وعاجلة
  . كات تحت اإلقلیمیةالشب/ والروابط

أما على المستوى الدولي، فسیكون تنسیق المشروعات القطریة والروابط ولشبكات تحت 
-GF(اإلقلیمیة تحت مظلة إطار العمل العالمي لمكافحة أمراض الحیوان العابرة للحدود 

TADs(ھذا وسیستفید . ، وھو مبادرة مشتركة بین المنظمة والمنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة
البرنامج العالمي من خبرة المنظمة في المكافحة واالستئصال الناجحین لمرض طاعون الماشیة 

  . في معظم أنحاء العالم من خالل حملتھا العالمیة الستئصال طاعون الماشیة
  التابع لنا  بأنفلونزا الطیورراجع موقع اإلنترنت الخاص 

 FAO/OIE Global Strategy for the Progressive Control of Highlyحمِّل 
Pathogenic Avian Influenza   

  ) WHO(و ) OIE(مزید عن أنفلونزا الطیور من مواقع اإلنترنت تعلم ال
٢٠٠٥تشرین الثاني /نوفمبر

http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0511sp4.htm:المصدر





بط حيّ في أحد الأسواق في هانوي بفيتنام. إن إعادة هيكلة قطاعات الدواجن في آسيا "سيكون من الضروري النظر فيها بجدّية" 





وقف أنفلونزا الطيور

لقد دمر فيروس (H5N1) الدواجن المستأنسة في آسيا، لكنه لم يتحول بعدُ الى شكلٍ قابل للانتقال فيما بين بني البشر. وما زالت "نافذة الأمل" لمكافحة أنفلونزا الطيور واستئصاله مفتوحة... 

هذه هي السرعة التي تستطيع بها أنفلونزا الطيور أن تقتل: في أغسطس/ آب 2003، أبلغ تاجر دواجن في جافا الوسطى بإندونيسيا أن 7000 طير من دجاجه قد نفقت في ليلة واحدة. وقد كشفت الاستقصاءات أن الطيور قد أهلكتها واحدة من الموجات الأولى لانتشار أنفلونزا الطيور عالية الإمراض (HPAI) في إندونيسيا، والتي نجمت عن عترة (H5N1) الشرسة من فيروس أنفلونزا الطيور. وخلال شهور، تفجرت أنفلونزا الطيور في أرجاء جافا ومعظم البلدان الأخرى في آسيا، وتسببت بحلول نوفمبر/ تشرين ثاني 2005 في نفوق ما يزيد على (140) مليون طير داجن وبخسائر اقتصادية تناهز (10) مليار دولار. 


وخلال الفترة ذاتها، أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن (126) شخصاً قد أصيبوا بالمرض وأن (64) منهم قد توفوا. وفي حين ما زال جنوب شرق آسيا هو منطقة تمركز المرض، أكدت موجات انتشاره منذ يوليو/ تموز 2005 في كل من كرواتيا وكازخستان ومنغوليا ورومانيا وروسيا وتركيا الاتجاه الغربي لانتشار الفيروس على امتداد مسارات الطيور المهاجرة. 


حالة طوارئ عالمية. يقول جوزيف دومنيك، رئيس الأطباء البيطريين بالمنظمة "تعرف أنفلونزا الطيور الآن بأنها حالة طوارئ عالمية ذات إمكانية للوصول حتى الى أفريقيا و - إذا ما اكتسبت عترة (H5N1) القدرة على الانتقال فيما بين البشر - أن تقتل ملايين الناس". وفي اجتماع دولي عقد في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني، دعا موفدون من زهاء (100) بلد الى تقديم موارد مالية وغيرها من أجل مساعدة البلدان المتضررة فعلاً بأنفلونزا الطيور، إضافةً الى البلدان المهددة أكثر من غيرها، ومن أجل الاستجابة لتهديد اندلاع وباء بشري. 


وقد كان لدى خبراء المنظمة المشاركين في الاجتماع رسالة واضحة بشأن الاستراتيجية اللازمة لمكافحة أنفلونزا الطيور في الحيوانات وحماية بني البشر. حيث قال صامويل جوتزي، مدير قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بالمنظمة "إن لبّ المشكلة يكمن في نشر فيروس (H5N1) بين الدواجن المستأنسة. ولذلك فان أولوية العمل يجب أن تنصب على مستوى الحيوان. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا فيها أن نؤثر على احتمال اكتساب فيروس (H5N1) القدرة على الانتقال فيما بين البشر". 


وقال جوتزي أن "نافذة الأمل" لتجنب وقوع وباء بشري ما تزال مفتوحة - حيث أن الفيروس لم يُعِد تصنيف نفسه أو يتحول، "ولكن ليس لدينا وقت نضيعه. فالاستراتيجيات والخطط والممارسات اللازمة لمعالجة المشكلة متوافرة وقد تمت الموافقة عليها بالتفصيل. ولا يوجد مبرر فني لتأخير التنفيذ". 


تقول استراتيجية المكافحة المتدرجة لأنفلونزا الطيور عالية الإمراض، التي أعدتها المنظمة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ثمة حاجة لعمل عالمي لأن "كافة البلدان معرضة لخطر الإصابة بصورة غير متوقعة" ومكافحة موجات الانتشار تفوق قدرة موارد أي بلد أو إقليم بمفرده. ويقول جوزيف دومنيك "إن أنفلونزا الطيور مرض شديد العدوى ويتطور بصورة نشطة معاً، كما أنه ينتشر على نحو سريع عبر البلدان والقارات. وقد برز هذا المرض وانتشر كواحدة من نتائج عولمة الأسواق، ويمكن أن ينقل بواسطة الطيور المهاجرة. وهو يهدد التجارة الإقليمية والدولية، وصناعة الدواجن العالمية، وسبل معيشة الملايين من البشر، خاصةً فقراء الريف". 


  


"طيور كثيرة تموت خلال ساعات" 





ينشأ معظم حالات تفشي مرض أنفلونزا الطيور عالية الإمراض (HPAI) عن التماس مع الطيور المصابة أو المعدات الملوثة. ويعتبر البط مصدراً هاماً للعدوى، حيث أنه يمكن أن يبدو معافى لكنه يحمل مرض أنفلونزا الطيور عالية الإمراض. وحالما تتوطد، تصبح أنفلونزا الطيور غايةً في القدرة على العدوى: حيث تفرز تركيزاتٍ عالية من الفيروس في الزرق وفي إفرازات الأنف والعينين، يمكنها أن تلوث البيض ومعدات التصنيع وملابس العاملين والمركبات. وإن لم يطبق الأمن البيولوجي، يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة من سربٍ لآخر. وبعد حضانةٍ لبضعة أيام، عادةً ما يظهر المرض على نحوٍ مفاجئ، فيموت الكثير من الطيور خلال ساعات. وتتخلف الأخرى في حالة شبه غيبوبة تعاني من الحمى والإسهال والنـزيف الشديد. 


وتتمثل الرؤية بعيدة المدى للاستراتيجية بالحد من الخطر العالمي لأنفلونزا الطيور عالية الإمراض في الدواجن المستأنسة وبني البشر. حيث تقول المنظمة بأنه على مدى السنوات العشر القادمة، تجب مكافحة انتشار أنفلونزا الطيور عالية الإمراض - وبصورة خاصة عترة (H5N1) - على نحوٍ تدريجي بين الدواجن المستأنسة في كافة البلدان المتضررة في آسيا وأوروبا الشرقية، ومنعه من إصابة الأقاليم والبلدان الأخرى المعرضة بصورة شديدة للتهديد. 


تدابير مكافحة صارمة. يتمثل التحدي الرئيس على المدى القصير (من سنة الى ثلاث سنوات) في منع توسع انتشار أنفلونزا الطيور عالية الإمراض في البلدان المتضررة فعلاً. حيث يجب أن تطبق فيتنام تدابير مكافحة صارمة - الغربلة التقليدية لطرح النفايات، والأمن البيولوجي وضبط الحركة، الى جانب التحصين الاستراتيجي للدواجن المستأنسة، خاصةً البط. وفي إندونيسيا، ثمة حاجة ملحة لتدخل طوارئ واسع النطاق، خاصة في جافا الكثيفة السكان. كما أن استراتيجيات المكافحة المختلطة الجاري تنفيذها في الصين، والتي تجمع بين القمع/ السحق وبين الأمن البيولوجي والتحصين، يجب توسيع نطاق تنفيذها لتشمل كافة البلدان المتضررة وكذلك البلدان المعرضة للخطر. وفي تايلاند، ما زال قطيع البط الضخم مصدر قلق رئيسي بينما ستحتاج كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لمهاجمة جيوب العدوى المتبقية. 


وحالما يتم حصر المرض في بؤر محلية في هذه البلدان، واحتواءه أو منعه في البلدان الواقعة خارج آسيا، يمكن البدء بتنفيذ نهج أكثر تركيزاً لاستئصال أنفلونزا الطيور عالية الإمراض من الدواجن الأرضية المستأنسة المصابة. كما يجب أن تأخذ الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى جميع تدابير المكافحة في الاعتبار، ومن ضمنها التحصين والتطويق (zoning) وصنع الحجيرات (compartmentalization). ولتحقيق النجاح على المدى الطويل، سيكون من الضروري النظر في إعادة هيكلة قطاعات الدواجن في الإقليم بجدّية. 


  


أفريقيا تالياً ؟

بعد تأكد انتشار أنفلونزا الطيور في رومانيا وتركيا في أكتوبر/ تشرين أول، تحذر المنظمة من أن خطر توسع انتشار أنفلونزا الطيور بواسطة الطيور المهاجرة الى الشرق الأوسط وأفريقيا قد أزداد بصورة ملحوظة: "حيث أن القرب المكاني بين الناس والحيوانات، مقترناً بعدم كفاية القدرات في مجال مراقبة الأمراض ومكافحتها في نظامٍ إيكولوجي غني بالمستنقعات في بلدان شرقي أفريقيا، يمكن أن يخلق أرضاً مثالية لتوالد الفيروس". وقد أطلقت المنظمة خمس مشروعات إقليمية في أفريقيا من شأنها أن تساعد في تقوية مراقبة الطيور البرية والداجنة، وتحسين قدرات المختبرات وإقامة شبكات المعلومات. المزيد... 


 


ومع ذلك، فإن المنظمة تحذر من أن "العامل الكبير غير الموثوق منه الذي يعوق تنفيذ هذا النهج هو بروز انتقال أنفلونزا الطيور عالية الإمراض عبر مسافات شاسعة، تحمله الطيور المهاجرة". حيث أن الموجات الأخيرة لانتشار أنفلونزا الطيور في أوراسيا تدل على أن فيروس (H5N1) قد توسع في اتجاه شمالي غربي، ما يشير الى دور للطيور البرية في استقصاء مرض أنفلونزا الطيور عالية الإمراض. ولمنع انتشار أنفلونزا الطيور الى البلدان الخالية منه، ترى الاستراتيجية بعيدة المدى ضرورة تطوير برامج مراقبة نشطة وخطط جاهزية لحالات الطوارئ في البلدان المعرضة للخطر في جنوب شرق وجنوب آسيا وفي البلدان التي أصبحت مؤخراً عرضة للخطر في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز والشرق الأوسط وأفريقيا. كما أن تطبيق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال التجارة الدولية بالدواجن ومنتجات الدواجن سيساعد أيضاً في منع انتشار الفيروس عبر القارات. 


بناء القدرات، والبحوث. تدعو استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الى تقوية الخدمات البيطرية القطرية وبناء قدرات مواردها البشرية والمادية على الاستجابة لموجات انتشار أنفلونزا الطيور عالية الإمراض وأمراض الحيوان الأخرى التي تبرز من جديد والعابرة للحدود. وسيشمل بناء القدرات كافة جوانب مكافحة الأمراض، الى جانب تطوير السياسات وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية. ونظراً لأن ديناميكيات وباء أنفلونزا الطيور عالية الإمراض الحالي ما تزال غير واضحة، ستعمل الاستراتيجية على تيسير البحوث في مجال الاستقصاء الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور وفعالية اللقاحات في البط الداجن، وكذلك تشجيع تطوير لقاحات أفضل واختبارات تشخيصية سريعة. 


وسيتم تنفيذ الاستراتيجية العالمية على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. فقد تم فعلاً إعداد مشروعات قطرية خاصة لكل من باكستان وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا، كما يجري إعداد مشروعات إقليمية لآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز والشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم مشروعات التعاون الفني التي تنفذها المنظمة مساعدات فورية للبلدان التي هي في حاجة ماسة وعاجلة. كما ستتلقى هذه التدخلات إسناداً من جانب وحدات الدعم والروابط/ الشبكات تحت الإقليمية. 


أما على المستوى الدولي، فسيكون تنسيق المشروعات القطرية والروابط ولشبكات تحت الإقليمية تحت مظلة إطار العمل العالمي لمكافحة أمراض الحيوان العابرة للحدود (GF-TADs)، وهو مبادرة مشتركة بين المنظمة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وسيستفيد هذا البرنامج العالمي من خبرة المنظمة في المكافحة والاستئصال الناجحين لمرض طاعون الماشية في معظم أنحاء العالم من خلال حملتها العالمية لاستئصال طاعون الماشية. 
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