TENTH MEETING OF PARTNERS TO THE PARTNERSHIP FOR EAST ASIAN – AUSTRALASIAN FLYWAY
Changjiang, P.R.China, 10-14 December 2018

EAAFP MOP10/D2: RENCANA AKSI KOMUNIKASI, PENDIDIKAN, PARTISIPASI DAN PENYADARTAHUAN (CEPA) EAAFP
2019-2024
VISI: Burung air bermigrasi dan habitatnya di Jalur Terbang Asia Timur-Australasia (EAAF) diakui dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat dan
keanekaragaman hayati.
TUJUAN CEPA: Untuk menanamkan jiwa melestarikan burung air bermigrasi dan habitatnya di antara masyarakat di EAAF.
STATUS YANG DIINGINKAN: Masyarakat di EAAF menyadari bahwa burung air bermigrasi, habitat burung bermigrasi, tergantung pada partisipasi masyarakat
dalam konservasi
Rencana Aksi CEPA ini ditargetkan untuk berbagai pelaksana konservasi Kemitraan Jalur Terbang Asia Timur-Australasia (EAAFP) termasuk Mitra Pemerintah,
Organisasi Antarpemerintah (IGO), Organisasi Non-Pemerintah Internasional dan Nasional (NGOs), Pengelola Kawasan dan kelompok masyarakat setempat.
Rencana aksi ini akan mendorong penggunaan, alat komunikasi dan pendidikan untuk meningkatkan penyadartahuan tentang Jalur Terbang dan pentingnya
Jalur Terbang agar masyarakat di tingkat lokal, nasional dan internasional berpartisipasi dan mendukung tindakan yang akan berkontribusi pada konservasi
burung air bermigrasi dan habitatnya. Rencana Aksi ini dibangun berdasarkan implementasi Strategi CEPA 2012 sebelumnya, dengan berbagai bahan dan
keterampilan CEPA yang sudah ada di aktifitas EAAFP, dan melalui aktifitas CEPA pada Konvensi Ramsar, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dan Konvensi
Spesies Bermigrasi (CMS).
Dokumen ini memberikan peluang penting bagi seluruh pelaksana EAAFP untuk menggunakan pengaruh dan keterampilannya untuk mempromosikan
implementasinya. Kelompok Kerja CEPA mendorong semua pelaksana EAAFP untuk 'menemukan diri mereka sendiri' di bawah kolom Kegiatan CEPA dan
mengambil tindakan
Silakan gunakan kode warna pelaksana dalam dokumen ini untuk mencari tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu dalam implementasi:
Sekretariat Penanggung Jawab di pemerintahan (PIC di pemerintah) Organisasi Antarpemerintah (IGO) LSM Internasional(INGO) Pengelola Lokasi (SM) &
Pengelola Pusat Pengunjung (VCM)
Kelompok kerja CEPA Kelompok kerja (WG) & Gugus Tugas (TF) Lainnya: Perusahaan Mitra; Media; Wetland Link International (WLI)
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TARGET, AKSI & INDIKATOR KEBERHASILAN
TINGKAT & RINCIAN
TARGET

STATUS YANG DITENTUKAN
UNTUK DICAPAI

1. PENANGGUNG
JAWAB (FP)
(termasuk SEMUA
FP, - Pemerintah,
IGO, INGO, dan
Sektor Korporat)

FP memahami manfaat dari
bergabung dengan EAAFP &
Jaringan Kerja Jalur Terbang
(FSN) dan secara aktif terlibat
sesuai peran mereka masingmasing dalam mempromosikan
dan mengimplementasikan
EAAFP & tujuannya (konservasi
burung air bermigrasi, dan
habitatnya).

2. PEMERINTAH
(a) FP Pemerintah
Mitra

Penanggungjawab di
pemerintah memainkan peran
koordinasi dalam kegiatan CEPA
nasional dengan:
• mempromosikan Kemitraan
Nasional untuk meningkatkan
penyadartahuan dan
mendapatkan partisipasi
lembaga terkait dan pakar
burung air bermigrasi

TINDAKAN CEPA DAN PENERAPAN KUNCI YANG
BERKONTRIBUSI UNTUK MENCAPAI STATUS YANG
DITENTUKAN
• Sekretariat mengirim surat selamat datang ke FP baru

untuk memperkenalkan peran mereka dan
memberikan perkembangan tentang implementasi
Kemitraan saat ini di negara mereka.
• Sekretariat menyediakan informasi, bahan, dan
pelatihan kepada FP untuk mendukung implementasi.
• Sekretariat membuat kalender acara terkait EAAFP
termasuk yang ada di Lokasi Jaringan Kerja Jalur
Terbang (FNSs) sebagai cara berbagi informasi
kegiatan dan mendorong semua FP di semua negara
untuk menjalankan kegiatan peningkatan
penyadartahuan.
• FPs mengembangkan sistem distribusi informasi yang
efektif untuk negara / jaringan mereka.
• FP mengidentifikasi kontak person CEPA untuk setiap
negara di jalur terbang
• Sekretariat mendorong PIC di pemerintah untuk
mengembangkan Kemitraan Nasional.
• PIC di pemerintah membangun Kemitraan Nasional
dan mendorong partisipasi para pakar burung air
bermigrasi untuk berbagi pengetahuan mereka
tentang burung air bermigrasi dan pengelolaannya.
• PIC di pemerintah menyediakan akses ke sumber dana
sebagai insentif untuk mengembangkan perjanjian
Situs kembar (Sister Site) baru.

INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN

Persentase FP yang aktif terlibat.

Jumlah buletin nasional, komunikasi
milis, selebaran dll yang
dikembangkan.

Jumlah Kemitraan Nasional yang
aktif dan efektif.

Jumlah perjanjian Sister Site / Situs
Kembar yang dikembangkan.
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(b) Staf pemerintah
tingkat nasional
(selain FP)

(c) Petugas
pemerintah tingkat
lokal negara mitra
(Untuk Pengelola
Situs, lihat target 6
di bawah)

• mendorong dan membantu
pengembangan perjanjian Sister
Site (Situs kembar)
• mengembangkan dan
mengelola laman negara (dalam
Bahasa Inggris serta laman
Bahasa pada situs EAAFP.
• mendorong dan mendukung
kolaborasi dengan mitra untuk
EAAF / EAAFP
• mempromosikan /
mengorganisir kegiatan CEPA
tahunan di seluruh jalur terbang
termasuk Hari Burung
Bermigrasi Sedunia (WMBD)
dan Hari Lahan Basah Sedunia
(WWD)
Pejabat pemerintah, termasuk
yang ada di kementerian dan
departemen lain, sadar bahwa
negara mereka adalah Mitra
EAAF dan memiliki FNS; dan
secara aktif membantu
mempromosikan implementasi
EAAFP.
Pejabat pemerintah lokal
dengan tanggung jawab untuk
FNS mengetahui bahwa EAAFP,
FSN global dan FNS spesifik di
bawah kendali mereka, dan

• Sekretariat mendorong PIC di pemerintah untuk
mengembangkan halaman bahasa nasional di situs
web EAAFP atau menominasikan seseorang untuk
melakukannya.
• PIC di pemerintah menginformasikan kepada
Sekretariat orang yang dapat dihubungi untuk
mengembangkan dan mengelola halaman web negara
dan dengan Bahasa lokal setempat.
• Sekretariat menyebarkan informasi tentang tema
serta materi WMBD dan WWD kepada Mitra secara
tepat waktu.
• Sekretariat mengoordinasikan pelaporan kegiatan
mitra untuk WMBD & WWD sebagai peluang
branding.

Jumlah negara yang memiliki
halaman bahasa nasional dalam
bahasa nasional resmi mereka di
situs web EAAFP.

• PIC di pemerintah melakukan kegiatan CEPA sendiri di
dalam lembaga pemerintah tentang Jalur terbang dan
Lokasi Jaringan Kerja Jalur Terbang (FNS).
• PIC di pemerintah mengembangkan Brosur EAAFP dan
selebaran FSN / FNS dalam bahasa nasional mereka
untuk mempromosikan EAAFP dan tujuannya.
• PIC di pemerintah membantu mengidentifikasi
audiens yang lebih luas dari publikasi dan
mengidentifikasi kontak yang diperlukan.
• PIC di pemerintah mempromosikan EAAFP di antara
pejabat pemerintah daerah terkait dan membantu
dalam pengelolaan FNS mereka.
• PIC di pemerintah melakukan lokakarya Pengelola
Lokasi / Site Manager (SM).

Jumlah kegiatan CEPA in-house /
sendiri yang dilakukan dengan
lembaga pemerintah.

Jumlah laporan WMBD dan WWD
tercatat.

Jumlah brosur dan selebaran EAAFP
dalam bahasa nasional tersedia di
situs web EAAFP dan situs web FP.

Jumlah interaksi antara FP dan
pejabat pemerintah lokal di FNS.
Jumlah lokakarya SM yang dilakukan
oleh PIC di pemerintah.
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secara aktif mempromosikan
konservasi FNS tersebut.

• PIC di pemerintah mempromosikan EAAFP di antara
pejabat pemerintah daerah dan mempertimbangkan
untuk mendaftarkan lokasi tambahan yang memenuhi
kriteria.
• Sekretariat dan Mitra menyebarkan informasi tentang
EAAFP.

Pejabat pemerintah daerah
yang tidak memiliki FNS
mengetahui EAAFP dan FSN.
(d) Pejabat
pemerintah tingkat
nasional yang
bukan Mitra

3. IGO
Penanggungjawab
CEPA Mitra IGO di
tingkat Sekretariat
dan Nasional

Petugas di divisi terkait dari
pemerintah nasional
mengetahui tentang EAAFP dan
mengetahui manfaat bergabung
serta mengetahui bahwa
mereka berada di dalam area
EAAF.
Petugas / Penanggungjawab
CEPA di tingkat Sekretariat IGO
dan pemerintah pusat
mengetahui EAAFP, maksud dan
tujuan utamanya, negaranegara anggota dan para
penanggungjawab nasionalnya,
serta bekerja secara kooperatif
untuk memastikan bahwa
unsur-unsur yang relevan dari
program CEA EAAFP
diintegrasikan ke dalam rencana
CEPA mereka dan sebaliknya.

Jumlah komunikasi per tahun dari
Sekretariat ke Mitra negara baru
potensial.
Jumlah Mitra negara baru.

•

Sekretariat melakukan kontak secara teratur dengan
Petugas CEPA dalam CBD, CMS dan Konvensi Ramsar
untuk memastikan koordinasi dan kerja sama pada
program-program CEPA.
• PIC di pemerintah dan Petugas / kontak CEPA mereka
melakukan kontak rutin dan bekerja sama dengan
perwakilan CEPA Nasional CBD, CMS dan Ramsar
tentang konservasi burung air bermigrasi dan habitat
lahan basah mereka.
• Sekretariat CBD mendorong inklusi konservasi burung
air bermigrasi dan habitatnya dalam Strategi dan
Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional
(NBSAP).
• Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN / ASEAN Centre
for Biodiversity memfasilitasi FP negara ASEAN untuk

Jumlah interaksi antara Sekretariat
dan Petugas CEPA Mitra IGO.

Jumlah NBSAP negara anggota
EAAFP yang mencakup pelaporan
yang memadai tentang status
konservasi burung air bermigrasi
dan habitatnya.
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mengambil bagian dalam kegiatan EAAFP CEPA
regional.

4. INGO
Penanggungjawab
Mitra INGO

5. SEKTOR
SWASTA
(a) Penanggung
jawab di
Perusahaan Mitra
dan pejabat
perusahaan lainnya
(b) petugas
Perusahaan Mitra

Petugas INGO Mitra menyadari
bahwa organisasi mereka
adalah Mitra EAAFP dan
mempromosikan implementasi
EAAFP baik di dalam organisasi
mereka termasuk programprogramnya dengan INGO dan
LSM non-EAAFP lainnya.

•

Penanggungjawab perusahaan
memainkan peran koordinasi
dalam meningkatkan
penyadartahuan tentang EAAFP
dan memperoleh partisipasi
pejabat terkait

•

Perusahaan Mitra menyertakan
informasi tentang burung air

•

•
•
•

•

Penanggung jawab di INGO melakukan kegiatan CEPA
internal di dalam organisasi / kantor nasional untuk
mempromosikan EAAFP dan tujuannya.
Sekretariat menyediakan informasi dan materi
pendukung.
Penanggung jawab di INGO membagikan program dan
informasi yang relevan melalui e-Newsletter, dll.
Penanggung jawab di INGO memberikan informasi
tentang EAAFP kepada INGO non-EAAFP dan NGOS
yang dapat mendukung implementasi dalam Jalur
Terbang.
Sekretariat mendorong FP Perusahaan untuk
mempromosikan EAAFP.
Sekretariat menyediakan informasi, bahan, dan
pelatihan kepada FP untuk mendukung implementasi.

Jumlah kegiatan in-house di EAAFP.

Mitra FP membantu mengidentifikasi audiens yang
diperluas dari e-Newsletter dan mendata kontak yang
diperlukan.

Jumlah peluang yang disediakan
bagi pekerja perusahaan untuk

Jumlah artikel tentang EAAFP dalam
publikasi mereka.
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(c) Perusahaan
yang bukan Mitra
dalam EAAF

6. PENGELOLA
SITUS JARINGAN
JALUR TERBANG
(SM) (Petugas
Pemerintah Daerah
dengan
penanggung jawab
Lokasi); dan
Pengelola Pusat
Pengunjung (VCM)

bermigrasi dan Jalur Terbang
dalam materi promosi mereka.
Perusahaan Mitra memberikan
kesempatan bagi pekerja untuk
berpartisipasi dalam kegiatan
konservasi di FNS lokal mereka.
Perusahaan yang bukan mitra
mengetahui tentang EAAFP.

SM / VCM memiliki program
dan materi CEPA untuk
penduduk setempat dan
pengunjung untuk memahami
manfaat dari Jaringan Lokasi
Jalur Terbang bagi masyarakat,
burung air dan satwa liar
lainnya.
Posting, pembaruan, dan materi
komunikasi (mis. Dokumen,
materi pameran, item berita,
praktik terbaik) dari FNS
tersedia di situs web EAAFP dan
di e-Newsletters untuk
dibagikan ke seluruh jaringan.
Kegiatan di seluruh jalur
terbang termasuk WMBD &
WWD diimplementasikan secara
efektif di FNS.

membantu dalam kegiatan langsung
FNS.
•

SM dan Perusahaan Mitra mengoordinasikan dan
menawarkan peluang partisipasi bagi para pekerja.

•

Sekretariat/INGO/SM memberikan informasi utama
tentang Jalur Terbang ke sektor korporasi tertentu
atau organisasi ekonomi kunci yang komprehensif
(mis. Keidanren (Federasi Bisnis Jepang) dan
mendorong keterlibatan mereka dalam Jalur Terbang).
• Sekretariat an Mitra lainnya memberikan pelatihan
dan materi untuk SM / VCM.
• SM/VCM menyesuaikan materi EAAFP CEPA untuk
situs mereka dan mengatur acara / kegiatan untuk
masyarakat setempat.

•

•

•
•

•

SM/VCMmenyediakan artikel (dalam bahasa Inggris)
dan bahan untuk diterjemahkan dan disiapkan untuk
disebarluaskan melalui Sekretariat EAAFP.
Sekretariat mengembangkan milis untuk SM / VCM
agar mereka mendapat informasi tentang kegiatan di
seluruh jaringan dan bahan-bahan EAAFP penting
yang relevan.
Sekretariat menyebarkan informasi tentang WMBD &
WWD kepada Kemitraan secara tepat waktu.
Sekretariat mengkoordinasikan pelaporan kegiatan
mitra untuk WMBD & WWD sebagai peluang
branding.
SM/VCM mempromosikan WMBD dan WWD.

Jumlah perusahaan non-mitra yang
didekati.
Jumlah dukungan non-mitra
(keuangan, barang, dll.)
Jumlah bahan disesuaikan untuk
situs dan digunakan.

Peningkatan jumlah acara WMBD /
WWD yang diadakan.
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•

Unit pengelola
situs (lokasi) (Pusat
Pengunjung, dll.)
SM / VCM yang
mengelola
kawasan yang
belum menjadi
Situs Jaringan Kerja
Jalur Terbang (FNS)

Jaringan internasional di antara
para manajer FNS aktif.

•

Jaringan nasional di antara para
manajer FNS aktif.

•

Unit pengelola kawasan
menawarkan peluang kepada
masyarakat untuk terlibat
kegiatan konservasi.

•

Program Sister Site/ Situs
kembar diimplementasikan
secara aktif.

•

SM / VCM yang mengelola
lokasi yang berpotensi sebagai
FNS mengetahui tentang EAAFP.

Sekretariat/ Kelompok Kerja CEPA mengidentifikasi /
mengembangkan menu aktivitas untuk keseluruhan
jalur terbang.
Sekretariat, berkolaborasi dengan SM/VCM dan
jaringan WLI, mendorong pertukaran staf pusat lahan
basah, mengembangkan pesan dan materi jalur
terbang yang umum, dll.
PIC di pemerintah memberikan peluang dan skema
untuk memobilisasi jaringan nasional di antara para
manajer FNS.
SM/VCM, dibantu oleh INGOs terlibat dengan
komunitas lokal untuk memastikan partisipasi mereka
dalam pengambilan keputusan & pemantauan.
Pengetahuan lokal tentang sejarah, nilai-nilai, dan
teknik pengelola tradisional dipertimbangkan dalam
perencanaan manajemen.
Sekretariat bekerja sama dengan jaringan WLI
mendorong FNS dan Wetland Center untuk
mempromosikan pembentukan situs kembar (Sister
site).

Jumlah situs kembar (Sisters site)
dikembangkan.
Jumlah kegiatan situs kembar yang
diimplementasikan.

•

Sekretariat mempromosikan e-Newsletter ke khalayak
yang lebih luas.
• PIC di pemerintah, INGOs, WLI, dan SM/VCM
membantu mengidentifikasi audiens potensial dari eNewsletter dan memberikan kontak yang diperlukan
ke Sekretariat.
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7. LEMBAGA
PENDIDIKAN
(a) Sekolah (dasar
dan menengah),
terutama yang
berlokasi di dekat
Situs Jaringan Kerja
Jalur Terbang (FNS)
(b) institusi
akademik
(termasuk
universitas) dan
para ahli

Para guru mengetahui tentang
burung air bermigrasi dan EAAF.
Materi pelajaran sekolah
dikembangkan oleh masingmasing FNS untuk terlibat di
tingkat lokal.
Sekolah menerapkan kurikulum
tentang burung air bermigrasi
dan habitatnya dan melakukan
setidaknya satu kegiatan dalam
setahun.
Sekolah mengunjungi FNS
terdekat mereka setiap tahun.

Lembaga pendidikan, khususnya
yang berada di sekitar FNS
mengetahui EAAFP, melakukan
pemantauan dan penelitian
yang relevan di FNS, dan
berbagi berita dan data penting
yang relevan dengan FNS dan
EAAFP.
Para ahli dalam konservasi
burung air bermigrasi
berpartisipasi dalam kemitraan
nasional.

•

SM/VCM menyediakan pelatihan untuk guru sekolah
lokal tentang burung air bermigrasi. Untuk guru yang
tidak memiliki FNS di sekitarnya, materi pelatihan juga
akan disediakan. Pendanaan disediakan oleh
Departemen Pendidikan / Kementerian.
• SM/VCM bekerja sama dengan sekolah-sekolah lokal
mengembangkan materi FNS yang relevan untuk
berkontribusi pada perangkat alat pendidikan FNS.
• SM/VCM, INGO, PIC di pemerintah mendorong Dinas
Pendidikan / Kementerian untuk memasukkan konsep
burung air bermigrasi dan konservasi habitat mereka
dalam kurikulum sekolah.

Jumlah kegiatan pendidikan yang
dilakukan.

•

Jumlah kunjungan sekolah ke FNS.

SM/VCMbekerja sama dengan Departemen
Pendidikan Pemerintah Daerah untuk merencanakan
dan mendorong sekolah untuk melakukan perjalanan
ke FNS lokal mereka.
• Sekretariat, PIC di pemerintah, SM/VCM mengirim
materi (Brosur, e-Newsletter, dll.) kepada lembaga
pendidikan lokal dan mendorong dosen dan
mahasiswa untuk melakukan pemantauan dan
penelitian tentang burung air bermigrasi dan habitat
di EAAF dan berbagi informasi ini dengan Sekretariat,
Kontak pemerintah dan SM / VCM.

Jumlah sekolah yang mengunjungi
FNS.
Jumlah bahan FNS yang
dikembangkan.

Jumlah artikel / materi informasi
yang dibagikan oleh lembaga
akademik lokal.

• PIC di pemerintahs mengidentifikasi para pakar
konservasi burung air bermigrasi dan mendorong
mereka untuk berbagi pengetahuan dan keahlian
mereka.
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Museum (Alam,
Sejarah, Sains, dll.)

8. KELOMPOK
KERJA / GUGUS
TUGAS EAAFP

Konsep EAAF (dan EAAFP)
termasuk dalam materi
pameran dan program
pendidikan serta kegiatan bagi
pengunjung terkait burung air
bermigrasi.
Posting dan pembaruan rutin
dari WG / TF ada di web dan di
e-Newsletter.

Jaringan antar pakar secara
efektif berperan untuk
implementasi EAAFP.

9. MEDIA
Media dalam
lingkup EAAF

WG dan TF merekomendasikan
dan bekerja dengan CEPA WG
untuk mengembangkan strategi
khusus untuk melibatkan
audiens target untuk
melindungi nilai-nilai EAAFP.
Media mengetahui burung air
bermigrasi dan EAAFP, dan
mempromosikan profil mereka
melalui berbagai saluran.

• SM/VCM proaktif dalam melibatkan museum untuk
mengembangkan pameran tentang EAAF dan FSN dan
memberikan informasi penting terkait.

Jumlah pameran yang berkaitan
dengan EAAF dan EAAFP yang
dipamerkan di museum dll.

•

Sekretariat & CEPA WG menyediakan formulir contoh
dan meminta pimpinan untuk pembaruan rutin. Setiap
WG / TF membuat profil untuk spesies utama mereka.
• CEPA WG memilih dan berbagi bahan berguna
berbasis web CEPA.
• WG and TF bekerja sama dengan mitra
mengidentifikasi Kelompok Kerja lain (seperti dalam
Kelompok Spesialis IUCN) dengan potensi kolaborasi
untuk meningkatkan profil dan dampak EAAFP.
• CEPA WG mengembangkan proses sederhana dan
mengkomunikasikannya dengan semua WG dan TF
yang mengundang rekomendasi tentang strategi
pelibatan dan pendidikan untuk mengatasi masalah
spesifik tiap kelompok.

Jumlah bahan yang ditambahkan
atau diperbarui di halaman web WG
dan TF.

•

Jumlah rilis media, termasuk media
sosial, diproduksi oleh kelompok
media yang bermitra dengan FNS
dan Sekretariat.

Sekretariat/ PIC di pemerintahs /CEPA
mengidentifikasi kelompok (termasuk media social)
dan peluang media dan menyediakan materi dan
dukungan yang relevan sebagaimana diperlukan.
• Sekretariat/ CEPA WG meminta Mitra dan organisasi
lain untuk mengidentifikasi outlet dan peluang media
dan menginformasikan tentang bagaimana EAAFP
dapat bekerja dengan mereka.

Jumlah tindakan yang dilaksanakan
sebagai hasil dari rekomendasi TF
dan WG.
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10.
MASYARAKAT
(Terutama mereka
yang tinggal dekat
dengan Situs
Jaringan Jalur
Terbang)

Masyarakat yang
mempu berbahasa
Inggris

Seniman dan
penampil

Penduduk asli /
Aborijinal / Pribumi

Warga EAAF memahami istilah
'Jalur Terbang', burung air
bermigrasi dan habitatnya, dan
bagaimana mata pencaharian
masyarakat bergantung pada
mereka.

•

Warga yang tinggal di dekat FNS
didorong untuk terlibat dalam
FNS dan pendukung EAAFP
melalui manajer FNS.

•

Masyarakat membantu EAAF
melalui penyebaran informasi
dengan terjemahan dokumen,
materi, dan berita secara
sukarela.
Seniman diberi kesempatan
untuk mengembangkan bahan
untuk EAAF dan FSN, seperti
film, dokumenter, animasi,
pameran artistik untuk
melibatkan orang-orang di EAAF
dan masyarakat di situs.
Penduduk asli / Aborijinal /
Pribumi yang tinggal di FNS dan
memanfaatkan sumber daya
alamnya terlibat dalam
pengembangan dan
pengelolaan FNS.

•

•
•

•

PIC di pemerintahs mengembangkan / mengelola
pengembangan halaman web bahasa nasional negara
mereka.
The media menyiarkan program tentang burung air
bermigrasi dan EAAF.
SM/VCM melakukan kegiatan CEPA untuk warga
setempat.
SM/VCM menemukan cara-cara inovatif untuk
melibatkan warga dalam menjadi pendukung EAAF
dan EAAFP.
SM/VCM melatih warga lokal untuk menjadi
pendukung FNS.
Sekretariat dan SM/VCM bekerja bersama untuk
mengembangkan skema untuk penterjemah sukarela.

Jumlah halaman bahasa nasional
tersedia di situs web EAAFP.
Jumlah program yang disiarkan.
Jumlah kegiatan yang dilakukan.
Jumlah kelompok warga setempat
dibentuk untuk melindungi FNS atau
menjadi advokat untuk
perlindungannya.

• SM/VCM didorong untuk melibatkan seniman lokal
untuk mengembangkan seni, pertunjukan, dan film
tentang tema EAAF.

Jumlah bahan visual yang
dikembangkan dengan tema tentang
EAAF dan EAAFP.

• SM/VCM mempromosikan keterlibatan dengan
penduduk asli / Aborijinal / Pribumi dan memberikan
peluang untuk keterlibatan aktif mereka dalam
pengelolaan lokasi.
• SM, INGO bekerja dengan penduduk Asli / Aborijinal /
Pribumi untuk memastikan cerita mereka dan, jika
mungkin, bahasa mereka digunakan dalam materi FNS.

Jumlah FNS yang menopang
kemitraan kerja dengan penduduk
asli / Aborijinal / Pribumi.
Jumlah cerita dan bahasa asli /
Aborijinal / Pribumi yang digunakan
dalam materi FNS.
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11. IMPLEMENTOR
RENCANA AKSI CEPA
EAAF

Rencana Aksi CEPA didanai
secara memadai untuk
memastikan implementasi di
berbagai tingkat di seluruh jalur
terbang.

Pelaksanan CEPA mengidentifikasi dan
memprioritaskan elemen-elemen rencana yang harus
mereka laksanakan, dan mengamankan pendanaan
yang diperlukan untuk implementasi.

Elemen kunci dari Rencana Aksi
CEPA diimplementasikan.

AKRONIM DAN SINGKATAN
CEPA: Komunikasi, Pendidikan, Partisipasi dan Kesadaran
FP: Penanggungjawab
IGO: Organisasi Antarpemerintah
NGO: Lembaga Swadaya Masyarakat
TOT: Pelatihan untuk pelatih / guru
WLI: Wetland Link International

EAAF: Jalur Terbang Asia Timur-Australasia
FNS: Lokasi Jaringan Kerja Jalur Terbang
INGO: Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional
SM: Pengelola Lokasi
VCM: Pengelola Pusat Pengunjung
WMBD: Hari Burung Bermigrasi Sedunia

EAAFP: Kemitraan Jalur Terbang Asia Timur-Australasia
FSN: Jaringan Kerja Jalur Terbang
NBSAP: Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional
TF: Gugus Tugas
WG: KelompoK Kerja
WWD: Hari Lahan Basah Sedunia
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