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EAAFP MOP10/D2: ACTION PLAN PARA SA 2019-2024 SA KOMUNIKASYON NG EAAFP, EDUKASYON, PAKIKILAHOK AT 

KAMALAYAN (CEPA) 

  

PANANAW: Kinilala at inaalagaan para sa benepisyo ng mga tao at biodiversity ang mga gumagalang ibong pantubig at ang kanilang mga tahanan na nasa East 

Asian-Australasian Flyway (EAAF) 

LAYUNIN NG CEPA: Upang simulan ang pamamahala ng pangangalaga sa gumagalang ibong pantubig at ang kanilang mga tahanan kabilang ang mga tao sa 

EAAF. 

KANAIS-NAIS NA KALAGAYAN: Ang mga tao sa EAAF ay alam ang tungkol sa mga gumagalang ibong pantubig, ang kanilang mga tahanan na kung saan 

nakadepende sila at ang pakilahok sa kanilang pangangalaga. 

 

Itong Action Plan ng CEPA ay nakatutok sa magkakaibang nagpapatupad ng East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) kabilang ang Government 

Partners, Intergovernmental Organisations (IGOs), International and National Non-Governmental Organisations (NGOs), Site Managers at mga lokal na mga 

grupo ng komunidad. Hinihikayat nito ang paggamit ng mga kagamitan sa komunikasyon at edukasyon upang dagdagan ang kaalaman ng Flyway at ang 

kahalagahan nito upang ang mga tao sa lokal, nasyonal at internasyonal na mga antas ay makilahok sa at susuporta sa mga gawain na makatulong sa 

pangangalaga ng mga gumagalang ibong pandagat at sa kanilang mga tahanan. Ang Action Plan ay gumawa sa pagpapatupad ng nakaraang CEPA Strategy 

2012, sa magkaibang mga kagamitan at kadalubhasaan ng CEPA na kasalukuyang umiiral sa pamamagitan ng mga gawa ng EAAFP, at sa pamamagitan sa gawa 

ng CEPA ng Ramsar Conventiom, ang Convention on Biological Diversity (CBD), at ang Convention on Migratory Species (CMS). 

 

Ang dokumentong ito ay magbigay halaga sa mga pagkakataon para sa mga nagpapatupad ng EAAFP na gamitin ang kanilang impluwensiya at mga kakayahan 

upang maihatid ang pagpapatupad nito. Ang CEPA Working Group ay humikayat sa lahat ng nagpapatupad ng EAAFP na ‘hanapin ang mga sarili’ sa ilalim ng 

Mga Aksyon ng CEPA column at gumawa ng aksyon. 

 

Mangyaring gamitin ang colour-coding  ng mga nagpapatupad sa dokumentong ito upang malaman kung ano ang maaari mong maitulong sa 

pagpapatupad: 

Secretariat   Government Focal Point (Gov FP) Inter-governmental Organisation (IGO) International NGO (INGO) Site Manager (SM) & Visitor Centre Manager 

(VCM) 

 

CEPA Working Group   Working Group (WG) & Task Force (TF) Iba: Partner Company; Media; Wetland Link International (WLI)  

 

 

 

https://www.eaaflyway.net/about/the-flyway/
https://www.eaaflyway.net/about/the-flyway/
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MGA TARGET, MGA AKSYON AT MGA INDIKATOR NG TAGUMPAY 

MGA ANTAS AT 

DETALYE NG 

TARGET 

MAS GUSTONG KALAGAYAN NA  

GAGAWIN 

MGA AKSYON NG CEPA AT MGA PANGUNAHING 

NAGPAPATUPAD NA MAKAKATULONG NA MAABOT 

ANG MAS GUSTONG KALAGAYAN 

MGA PANGUNAHING INDIKATOR 

NG TAGUMPAY 

1. FOCAL POINT (FP) 

(kabilang ang 

LAHAT ng mga FPs, 

- Government, mga 

IGOs, mga INGOs 

at Mga Sektor ng 

Korporasyon)  

Naiintindihan ng mga FP ang 

mga benepisyo sa pagsali sa 

EAAFP at Flyway Site Network 

(FSN) at aktibong nakikibahagi 

sa kanilang mga tungkulin sa 

pagpapaalam at pagpapatupad 

ng EAAFP at ng kanilang mga 

layunin (pangangalaga ng mga 

gumagalang ibong pantubig at 

kanilang mga tahanan). 

• Ang Secretariat ay magpapadala ng mga sulat 

pagtangap upang ipaalam ang kanilang tungkulin at 

ipaalam sa kanila ang kasalukuyang pagpapatupad ng 

Pakikipagsosyo sa kanilang bansa.  

• Ang Secretariat ay magbibigay ng impormasyon, mga  

materyal at pagsasanay sa mga FP upang sumuporta 

sa pagpapatupad. 

• Ang Secretariat ay gagawa ng isang kalendaryo ng 

EAAFP kaugnay sa mga kaganapan kabilang ang sa  

Flyway Network Sites (FNSs) bilang isang paraan ng 

pagbahagi ng mga kaganapan at hikayatin ang lahat ng 

mga FP sa loob ng bansa na magkaroon ng mga 

kaganapan sa pagpapataas ng kamalayan. 

• Ang mga FP ay bubuo ng epektibong mga sistema ng 

pamamahagi ng impormasyon para sa kanilang 

bansa/network. 

• Kikilalanin ng mga FP ang isang point of contact para 

sa bawat bansa sa flyway. 

Porsiyento ng mga FP na aktibong 

nakikibahagi. 

 

 

 

Bilang ng nasyonal na pahayagang 

palihan, listahan ng papadalhan ng 

komunikasyon, flyer, ibpa. Binuo 

2. GOBYERNO 

(a) Kasosyo ng 

Government (Gov) 

FP 

Ang mga Gov FP ay may 

katungkulan sa pakikipag-

ugnayan sa mga nasyonal na 

aktibidad ng CEPA sa 

pamamagitan ng: 

• Isusulong ang ang National 

Partnerships upang dagdagan 

ang kamalayan at makamit 

• Secretariat encourages Gov FPs to develop National 

Partnerships. 

• Ang Secretariat ay humihikayat sa mga Gov FP na 

bumuo ng National Partnerships. 

• Ang mga Gov FP ay gagawa ng National Partnerships 

at hikayatin ang pakikilahok ng mga dalubhasa sa 

gumagalang ibong pantubig upang ibahagi ang 

kanilang kaalaman sa mga gumagalang ibong pantubig 

Bilang ng aktibo at epektibong 

National Partnerships. 

 

 

 

 

Bilang ng mga  kasunduang binuo  

ng Sister Site. 

http://www.eaaflyway.net/about/the-flyway/flyway-site-network/
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ang pakikilahok ng mga 

mahahalagang ahensya at 

mga dalubhasa sa 

gumagalang ibong pantubig 

• Hikayatin at tutulong sa 

pagbuo ng mga kasunduan ng 

Sister Site 

• Pagbuo at pagpapanatili sa 

kanilang mga country  page 

(na naka-ingles) at kanilang 

page ng pambansang (mga) 

lenggwahe sa website ng 

EAAFP 

• Paghikayat at pagsuporta sa 

pakikipagtulungan sa kasosyo 

para sa EAAF/EAAFP 

• Pagtaguyod/pag-ayos sa mga 

taunang  aktibidad ng CEPA 

Flyway-wide kabilang ang 

World Migratory Bird Day 

(WMBD) at World Wetlands 

Day (WWD). 

at kanilang pamamahala. 

• Ang Gov FP ay magbibigay ng access sa mga pundo ng 

buto bilang insentibo sa pagbuo ng bagong mga 

kasunduan ng Sister Site. 

 

• Ang Secretariat ay humihikayat sa mga Gov FP na 

bumuo ng mga page ng pambansang lenggwahe sa 

website ng EAAFP o humirang ng gagawa nito. 

 

• Ang mga Gov FP  ay ipagbigay alam sa Secretariat ang 

taong kokontakin na bumuo at magpapanatili sa mga 

page ng bansa at lenggwahe. 

• Ang Secretariat ay magpapalaganap ng impormasyon 

sa WMBD at WWD na mga tema at mga  materyal sa 

mga Kasosyo sa napapanahong paraang. 

• Ang Secretariat ay makipagtulungan sa pag-ulat sa 

mga aktibidad ng kasosyo para sa WMBD at WWD 

bilang isang pagkakataon ng branding. 

 

Bilang ng mga bansa na mayroong 

pahina ng pambansang lenggwahe 

sa kanilang opisyal na (mga) 

pambansang lenggwahe sa website 

ng EAAFP. 

 

 

Bilang ng mga ulat na nai-rekord  ng 

WMBD at WWD. 

(b) Nasyonal na 

antas ng mga 

opisyal ng 

gobyerno sa 

kasosyong bansa 

(maliban sa FP) 

 

 

Mga opisyal ng gobyerno, 

kabilang ang mga nasa ibang 

ministro at mga departamento, 

na may alam na ang kanilang 

bansa ay isang Kasosyo ng EAAF 

at mayroong mga FN, aktibo 

silang tumutulong sa 

pagpapasulong sa 

pagpapatupad ng EAAFP. 

• Gumagawa ang mga Gov FP ng mga aktibidad ng CEPA 

na naka-in house sa loob ng mga ahensya ng 

gobyerno tungkol sa Flyway at mga FN. 

 

 

• Ang mga Gov FP ay bumuo ng EAAFP Brochure at 

FSN/FNS leaflet na nakasulat sa kanilang (mga) 

pambansang lenggwahe upang isulong ang EAAFP at 

ang mga layunin nito. 

• Ang Gov FP ay tumutulong na makilala ang mga 

Bilang ng mga naka-in house na 

aktibidad ng CEPA sa mga ahensya 

ng gobyerno. 

Bilang ng mga EAAFP brochure at 

mga leaflet na nakasulat sa 

pambansang mge lenggwahe sa 

website ng EAAFP at FP. 

https://eaaflyway.net/about-us/the-flyway/flyway-site-network/sister-sites/
https://www.eaaflyway.net/about/countries-in-the-flyway/
https://www.eaaflyway.net/our-activities/wmbd/
https://www.eaaflyway.net/our-activities/world-wetlands-day/
https://www.eaaflyway.net/our-activities/world-wetlands-day/
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mambabasa ng mga pahayagan at nagbibigay ng 

kinakailangang mga kontak. 

(c) Nasyonal na 

antas ng mga 

opisyal ng 

gobyerno sa 

kasosyong bansa 

(Para sa mga Site 

Manager, tingnan 

ang target 6 sa 

ibaba) 

 

Alam ng mga opisyal ng lokal na 

gobyerno na may 

responsibilidad para sa isang 

FNS ng EAAFP, ang 

pandaigdigang FSN at ang 

partikular na mga FNS sa ilalim 

ng kanilang kontrol at aktibong 

isinusulong ang kanilang 

pangangalaga. 

• Isinusulong ng mga Gov FP ang EAAFP na kabilang sa 

mga mahalagang lokal na opisyal ng gobyerno at 

tumutulong sa pamamahala ng kanilang mga FNS. 

• Gumagawa ang Gov FP ng mga workshop para sa Site 

Manager (SM) 

BIlang ng mga interaksyon sa 

pagitan ng FP at lokal na mga opisyal 

ng gobyerno sa FNS. 

Bilang ng mga workshop ng SM na 

ginawa ng mga Gov FP. 

Alam ng mga opisyal ng lokal na 

gobyerno na walang FNS ang 

tungkol sa EAAFP at FSN. 

• Isinusulong ng mga Gov FP  ang EAAFP na kabilang sa 

mga lokal na opisyal ng gobyerno at pinag-isipan na 

magsumite ng karagdagang mga site na matugnan ang 

kriteria. 

 

(d) Hindi Kasosyo 

na mga opisyal sa 

antas ng nasyonal 

na gobyerno 

Alam ng mga opisyal sa 

mahalagang dibisyon ng 

nasyonal na gobyerno ang 

tungkol sa EAAP at alam nila ang 

ang mga benepisyong 

makukuha sa pagsali at sila ay 

mahahanap sa loob ng EAAF. 

• Ang Secretariat at Mga Kasosyo ay magpapakalat ng 

impormasyon sa EAAFP 

 

Bilang ng mga komunikasyon bawat 

taon mula sa Secretariat hanggang 

sa potensyal na bagong Mga 

kasosyong bansa. 

 

Bilang ng bagong Mga kasosyong 

bansa. 
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3. IGO 

Mga kasosyo ng 

IGO CEPA Focal 

Points sa 

Secretariat at 

Nasyonal na mga 

antas 

 

Alam ng mga Opisyal ng 

CEPA/FP sa IGO Secretariat at 

mga nasyonal na antas ng 

gobyerno ang tungkol sa EAAP, 

ang pangunahing mga pakay at 

layunin, mga miyembro ng 

estado at Nasyonal na FP, at 

makipagtulungan upang 

masiguro na ang mahalagang 

mga element ng EAAFP CEPA 

program ay isinama sa kanilang 

mga plano sa CEPA at vice versa. 

• Pinapanatili ng Secretariat ang regular na kontak 

kasama ang mga opisyal ng CEPA sa loob ng CBD at 

Ramsar Conventions upang masiguro ang 

koordinasyon at kooperasyon sa mga programa ng 

CEPA. 

• Ang mga Gov FP at ang kanilang mga Opisyal ng CEPA/ 

mga kontak at pinapanatili ang regular na kontak at 

makipagtulungan kasama ang mga kinatawan ng 

National CEPA ng CBD, CMS at Ramsar sa 

pangangalaga ng mga gumagalang ibong pantubig at 

ang kanilang basang lupaing tahanan. 

• Humikayat ang CBD Secretariat na isali ang 

pangangalaga ng mga gumagalang ibong pantubig at 

kanilang mga tahanan sa National Biodiversity Strategy 

and Action Plans (NBSAPs). 

• Pinapadali ng ASEAN Centre for Biodiversity ang bansa 

ng mga FP sa ASEAN upang makibahagi sa rehiyonal na 

mga aktibidad ng EAAFP CEPA. 

Bilang ng mga interaksyon sa 

pagitan ng Secretariat at Mga 

opisyal ng CEPA IGO Partner 

 

 

 

Bilang ng bansang miyembro ng 

EAAFP, mga NBSAP na kabilang ang 

sapat na pag-uulat ng kalagayan sa 

pangangalaga ng mga gumagalang 

na ibong pantubig at ang kanilang 

mga tahanan. 

4.  INGO 

Kasosyo ng INGO 

Focal Points 

Alam ng mga opisyal ng Partner 

INGO na ang kanilang 

organisasyon ay isang Kasosyo 

ng EAAFP at isinusulong ang 

pagpapatupad ng EAAFP sa 

parehong loob ng kanilang 

organisasyon at ang mga 

programa nito at kasama ang 

ibang mga hindi EAAFP INGO at 

NGO. 

• Ang mga INGO FP ay gagawa ng mga naka-in house na 

aktibidad ng CEPA sa loob ng organisasyon/ nasyonal 

na mga opisina upang isulong ang EAAFP at ang mga 

layunin nito. 

• Ang Secretariat ay magbibigay ng impormasyon at 

mga  materyal na pang-suporta. 

• Ang mga INGO FP ay magbabahagi ng mga 

mahalagang programa at impormasyon sa 

pamamagitan ng e-Newsletter atibp. 

• Ang mga INGO FP ay magbibigay ng impormasyon 

tungkol sa EAAFP sa mga hindi EAAFP INGO at NGO na 

maaaring sumuporta sa pagpapatupad sa loob ng 

Flyway. 

Bilang ng mga naka-inhouse na 

aktibidad sa EAAFP. 

 

 

 

 

Bilang ng mga artikulo tungkol sa 

EAAFP sa kanilang mga pahayagan. 
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5. SEKTOR NG 

KORPORASYON 

(a) Kasosyong 

kumpanya ng FP at 

ibang opisyal ng 

kumpanya 

Ang mga kumpanya ng FP ay 

may tungkulin ng isang 

koordinasyon sa pagpapataas ng 

kamalayan tungkol sa EAAFP at 

maabot ang pakikilahok ng 

mahalagang mga opisyal 

• Ang Secretariat ay humikayat sa mga Kumpanya ng FP 

upang isulong ang EAAFP. 

• Ang Secretariat ay magbigay ng impormasyon, mga  

materyal at pagsasanay sa mga FP upang sumuporta 

sa pagpapatupad. 

 

 (b) Kasosyo sa mga 

opisyal ng 

kumpanya 

Kabilang sa kasosyong 

kumpanya ang impormasyon 

tungkol sa mga gumagalang 

ibong pantubig at ang Flyway sa 

kanilang mga materyal sa 

pagsulong. Ang kasosyong 

kumpanya ay magbigay ng mga 

pagkakataon sa mga 

manggagawa upang lumahok sa 

mga aktibidad sa pangangalaga 

sa kanilang lokal na FNS. 

• Ang mga Partner FP  ay tumutulong sa pagparami ng 

mga mambabasa ng e-Newsletter at magbibigay sa 

mga kinakailangang mga kontak. 

 

 

• Ang SMs at ang Kasosyong kumpanya ay 

makipagtulungan at magbibigay ng pagkakataon sa 

mga manggagawa na lumahok. 

 

Bilang nga mga pagkakataong 

ibinigay para sa mga manggagawa 

ng kumpanya upang tumulong sa 

mga hands-on na aktibidad ng FNS. 

(c) Hindi mga 

Kasosyong 

kumpanya sa loob 

ng EAAF 

Ang hindi mga kasosyong 

kumpanya ay alam ang tungkol 

sa EAAFP. 

• Ang Secretariat/INGOs/SMs  ay magbibigay ng 

pangunahing impormasyon tungkol sa Flyway sa mga 

piling sektor ng korporasyon o pangunahing mga 

komprehensibong organisasyon sa ekonomiya (hal. 

Keidanren (Japan Business Federation) at hikayatin 

ang kanilang pagsali sa Flyway.) 

Bilang ng diskarre sa  hindi mga 

kasosyong kumpanya 

 

Halaga ng suporta ng hindi kasosyo 

(pinansyal, kahit ano, atibp.) 

6. FLYWAY NETWORK 

SITE MANAGER (SM)  

(Isang Opisyal ng 

Lokal na Gobyerno 

na may 

responsibilidad sa 

Site); at Visitor 

Centre Managers 

(VCM) 

Ang SM/VCM ay mayroong mga 

programa at mga materyal sa 

CEPA na nakahanda para sa mga 

lokal na mga tao at mga bisita 

upang maintindihan ang mga 

benepisyo ng Flyway Site 

Network para sa mga tao, mga 

gumagalang ibong pantubig at 

ibang mga hayop. 

• Ang Secretariat at ibang Mga kasosyo ay magbibigay 

ng pagsasanay at mga  materyal para sa mga Sm/VCM. 

• Ang mga SMs/VCMs ay ipapasadya ang mga  materyal 

ng EAAFP CEPA para sa kanilang mga site at mag-

oorganize ng mga event para sa lokal na mga tao. 

Bilang ng mga materyal na 

ipinasadya para sa site at 

magagamit. 
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Ang mga post, update at mga 

materyal na komunikasyon (hal. 

Mga dokumento, mga materyal 

na pang-exhibit, mga aytem 

pangbalita, mga magandang 

kasanayan) mula sa mga FNS ay 

mahahanap sa website ng 

EAAFP at sa mga e-Newsletter 

na ibabahagi sa buong network. 

  

• Magbibigay ang mga SMs/VCMs ng mga artikulo (na 

naka-ingles) at mga  materyal na isasalin at 

paghandaan para ipapakalat sa buong EAAFP 

Secretariat. 

• Ang Secretariat ay bumubuo ng isang listahan na 

papadalhan para sa SM/VCM upang mapaalam sa 

kanila ang mga aktibidad sa buong network at mga 

pangunahing mahalagang mga materyal ng EAAFP. 

 

Ang Flyway-wide na mga 

aktibidad kabilang ang WMBD 

at WWD ay epektibong 

naipatupad sa FNS. 

• Ipapakalat ng Secretariat ang impormasyon sa WMBD 

at WWD sa mga Kasosyo sa napapanahong paraan. 

• Makikipagtulungan ang Secretariat sa pag-uulat sa 

mga aktibidad ng kasosyo para sa WMBD at WWD 

bilang isang pagkakataon ng branding. 

• Isusulong ng mga SMs/VCMs ang WMBD at WWD. 

• Kikilalanin/bubuo ng mga menu ng aktibidad ang 

Secretariat/CEPA WG.  

 

 

 

 

Dagdagan ang bilang ng mga event 

ng WMBD/WWD  

Isang internasyonal na network 

kabilang sa mga manager ng 

FNS ay aktibo. 

• Ang Secretariat, sa pakikipagtulungan sa mga 

SMs/VCMs at ang WLI network, ay hihikayatin ang 

palitan ng tauhan sa wetland centre, bumuo ng 

karaniwang mga mensahe at mga materyal, atibp ng 

Flyway.  

 

Nasyonal na network kabilang 

sa mga manager ng FNS ay 

aktibo. 

• Ang mga Gov FP ay magbigay ng pagkakataon at 

scheme upang mapakilos ang isang nasyonal na 

network kabilang ang mga manager ng FNS. 

 

Nag-aalok ang Site institution sa 

mga mamamayan ng mga 

pagkakataon para sa mga 

aktibidad ng pangangalaga. 

• Ang mga SMs/VCMs, sa tulong ng mga INGO ay 

makikisali sa mga lokal na komunidad upang masiguro 

ang kanilang paglahok sa paggawa ng desisyon at 

pagbantay. Ang lokal na kaalaman tungkol sa 

nakaraan, kahalagahan at tradisyonal na mga 

pamamaraan sa pamamahala ay isinaalang alang sa 

pagplano ng pamamahala. 
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 • Ang Secretariat, sa pakikipagtulungan kasama ang WLI 

network, ay humikayat sa FNS at Wetland Centres na 

isulong ang site twinning. 

Bilang nga mga Sister site na binuo. 

 

Bilang ng mga aktibidad na 

pinapatupad ng Sister site. 

Site Institutions 

(Visiter centres, 

atibp.) Ang 

SM/VCM na 

namamahala ng 

mga site na hindi 

pa FNS. 

 

Ang mga SM/VCM na 

namamahala sa mga site na 

potensyal na isang FNS ay alam 

ang tungkol sa EAAFP. 

• Ang Secretariat ay isusulong ang e-Newsletter sa isang 

mas malawak na mambabasa. 

• Tutulong ang Gov FPs, INGOs, WLI, at mga SMs/VCMs 

na kilalanin ang pinalawak na mambabasa ng e-

Newsletter at ibigay ang kinakailangang mga kontak sa 

Secretariat. 

 

7. EDUCATIONAL 

INSTITUTION  

(a) Mga paaralan 

(primary at 

secondary), lalo na 

ang mga nasa 

malapit sa FNS 

Ang mga guro sa paaralan ay 

alam ang tungkol sa mga 

gumagalang ibong pantubig at 

ang EAAF. 

Ang mga  materyal sa paaralan 

ay binubuo ng bawat FNS upang 

makisali sa isang lokal na antas. 

• Ang mga SMs/VCMs ay magbibigay ng pagsasanay 

para sa mga guro ng lokal na paaralan tungkol sa 

gumagalang ibong pantubig. Para sa mga guro na 

walang FNS, sila ay bibigyan ng mga  materyal sa 

pagsasanay. Magbibigay ng pundo ang Education 

Dept/Ministry. 

• Ang mga SMs/VCMs sa tulong ng mga lokal na 

paaralan ay bumuo ng mahalagang mga  materyal ng 

FNS upang makatulong sa isang FNS na education tool 

kit. 

Bilang mga  ginawang event pang-

edukasyon. 

 

Bilang ng mga paaralang bumisita sa 

FNS. 

 

Bilang nga mga  materyal ng FNS na 

binuo. 

(b)  Academic na 

mga institution 

(kabilang ang mga 

unibersidad) at 

mga dalubhasa 

Ang mga paaralan ay 

magpapatupad ng curriculum 

tungkol sa gumagalang mga 

ibong pantubig at kanilang mga 

tahanan at gagawin ito isang 

beses sa isang taon. 

• Ang  SMs/VCMs, INGO, Gov FP ay hinikayat ang 

Education Dept/Ministry na isama sa curriculum ng 

paaralan ang konsepto ng mga gumagalang ibong 

pantubig at ang pangangalaga sa kanilang mga 

tahanan. 

 

 

Ang mga paaralan ay bibisita sa 

kanilang malapit na FNS bawat 

taon. 

• Ang mga SMs/VCMs ay makikipagtulungan sa Local 

Government Education Departments upang magplano 

at hikayatin ang mga paaralan na maglakbay sa 

kanilang lokal na FNS. 

Bilang nga mga pagbisita ng  

paaralan sa FNS. 
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Academic na mga institution, 

lalo na sa mga nasa FNS ay alam 

ang EAAFP, gagawa ng 

mahalagang pagbantay at 

pananaliksik sa FNS, at 

magbahagi ng mahalagang mga 

balita at data sa FNS at ang 

EAAFP. 

• Ang Secretariat, mga Gov FPga SMs/VCMs ay 

magpadala ng mga  materyal (Brochure, e-Newsletter, 

atibp.) sa lokal na mga academic institution at 

hikayatin ang mga magtuturo at mga mag-aaral na 

magbantay at mananaliksik tungkol sa gumagalang 

ibong pantubig sa EAAF at ibahagi itong impormasyon 

sa Secretariat, mga kontak ng Gobyerno at SM/VCM. 

Bilang nga mga 

artikulo/impormasyong mga 

materyal na ibinahagi ng mga lokal 

na academic institution. 

 Ang mga dalubhasa sa 

pangangalaga sa gumagalang 

ibong pantubig ay lalahok sa 

nasyonal na pakikipagsosyo. 

• Ang mga Gov FP ay kinikilala ang mga dalubhasa sa 

pangangalaga ng gumagalang ibong pantubig at 

hinikayat sila sa magbahagi ng kanilang kaalaman at 

kadalubhasaan. 

 

Mga Museo 

(Natural, History, 

Science, atibp.) 

Ang konsepto ng EAAF (at 

EAAFP) ay kabilang sa mga  

materyal na pang-exhibit at mga 

programang pang-edukasyon at 

mga aktibidad para sa mga 

bisita sa mga gumagalang ibong 

pantubog. 

• Ang mga SMs/VCMs ay aktibo sa pagsali sa mga museo 

upang bumuo ng mga exhibition sa EAAF at ang FSN at 

magbigay ng mahalagang impormasyon. 

 

Bilang ng mga exhibit kaugnay sa 

EAAF at EAAFP na makikita sa mga 

museo, atibp. 

8. EAAFP WORKING 

GROUP (WG)/ TASK 

FORCE (TF) 

 

  

  

 

Ang regular na mga post at mga 

update mula sa mga WG/TF ay 

nasa website at sa e-Newsletter. 

• Ang Secretariat at CEPA WG ay magbigay ng isang 

template at magtatanong sa mga chairs para sa 

regular na mga update. Bawat WG/TF ay gumagawa 

ng isang profile para sa kanilang pangunahing mga uri 

ng hayop. 

• Ang CEPA WG ay pipili at magbahagi ng magagamit na 

web-based na mga  materyal ng CEPA. 

 

Bilang nga mga  materyal na 

idinagdag o ina-update sa web page 

ng WG at TF. 

Ang mga network sa pagitan ng 

mga dalubhasa ay epektibo sa 

aksyon para sa pagpapatupad 

ng EAAFP. 

• Ang mga WG at TF sa tulong ng mga kasosyo ay 

kinilala ang ibang mga WG (tulad ng sa loob ng IUCN’s 

Specialist Groups) na ma potensyal para sa 

pakikipagtulungan upang magkaroon ng profile at 

epekto ng EAAFP. 

 

 Ang mga WG at TF ay  Bilang ng mga aksyong ginawa 
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inirerekomenda at 

nakipagtulungan sa CEPA WG 

upang bumuo ng partikular na 

mga diskarte upang isali ang 

mga target na mga mambabasa 

para sa proteksyon sa 

kahalagahan ng EAAFP. 

• Ang CEPA WG ay bumuo ng isang simpleng proseso at 

ipinaabot ito sa lahat ng mga WG at TF na nag-imbita 

sa inirerekomendang pakikipagsali at mga diskarte sa 

edukasyon upang ipaabot ang partikular na saloobin ng 

mga grupo. 

bilang resulta sa mga 

rekomendasyon ng TF at WG. 

 

 

9. MEDIA 

Media sa loob ng 

EAAF 

 

Alam ng Media ang tungkol sa 

mga gumagalang ibong 

pantubig at ang EAAFP, at 

isusulong ang kanilang profile sa 

pamamagitan ng iba’t ibang 

mga chanel. 

• Ang Secretariat/ mga Gov FP /CEPA WG ay kinilala ang 

mga grupo ng media (kabilang ang social media) at 

mga pagkakataon at magbigay ng mahalagang mga  

materyal at suporta kung kinakailangan. 

• Ang Secretariat/ CEPA WG ay magtatanong sa Mga 

kasosyo at ibang mga organisasyon upang kilalanin 

ang mga media outlets at ang mga pagkakataon at 

magpayo kung paano ang EAAFP ay maaaring 

makipagtulungan sa kanila. 

 

Bilang ng mga ipinalabas sa media, 

kabilang ang social media, na 

ipinalabas sa pamamagitan ng mga 

grupo ng media, na kasosyo kasama 

ang FNS at Secretariat. 

10. MGA 

MAMAMAYAN 

(Lalo na ang 

naninirahan 

malapit sa FNS) 

Ang mga mamamayan ng EAAF 

ay naintindihan ang ibig sabihin 

ng ‘Flyway’, mga gumagalang 

ibong pantubig at ang kanilang 

mga tahanan, at kung paano 

ang mga pamumuhay ng mga 

tao nagdedepende sa kanila. 

• Ang mga Gov FP ay bumuo/namamahala sa pagbuo ng 

kanilang mga webpage na nakasulat sa pambansang 

lenggwahe. 

• Ang media broadcast na mga programa sa mga 

gumagalang ibong pantubig at ang EAAF. 

• Ang mga SMs/VCMs ay gumawa ng mga aktibidad ng 

CEPA para sa mga lokal na mamamayan. 

Bilang ng mga page na mahahanap 

sa EAAFP website na nakasulat sa 

pambansang lenggwahe. 

 

Bilang ng mga programa na naka-

broadcast. 

 

Bilang ng mga ginawang aktibidad. 

Ang mga mamamayan na 

naninirahan malapit sa FNS ay 

hinikayat na maging bahagi sa 

FNS at EAAFP champions sa 

pamamagitan ng mga FNS 

manager. 

• Ang mga SMs/VCMs ay nakahanap ng makabagong 

mga paraan sa pagsali sa mga mamamayan na maging 

mga katiwala ng EAAF at EAAFP. 

• Ang mga SMs/VCMs ay sinasanay ang mga 

mamamayan na maging champions ng FNS. 

Bilang nga mga grupo na nabuo ng 

lokal na mamamayan upang 

protektahan ang FNS o maging 

tagapagtaguyod para sa proteksyon 

nito. 
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Mga mamamayang 

nagsasalita ng 

Ingles 

Ang mga mamamayan ng EAAF 

ay tumutulong sa pagbahagi ng 

impormasyon sa pamamagitan 

ng boluntaryong pagsalin ng 

mga dokumento, mga materyal 

at mga balita. 

• Ang Secretariat at mga SMs/VCMs ay tulong-tulong sa 

pagbuo ng isang scheme para sa boluntaryong 

pagsasalin.  

 

 

Mga artista at 

tagapalabas 

Ang mga artista ay binigyan ng 

mga pagkakataon na bumuo ng 

mga materyal para sa EAAF at 

FSN, tulad ng palabas, mga 

dokumentaryo, mga animation, 

mga malikhaing exhibit upang 

isama ang mga tao sa EAAF at 

mga site. 

 

• Hinikayat ang mga  SMs/VCMs makisali sa mga lokal na 

artista upang bumuo sining, pagganap at palabas sa 

mga tema ng EAAF. 

 

 

Bilang ng mga binuong visual 

materials tungkol sa EAAF at EAAFP 

na tema. 

Native/ Aboriginal/ 

Indigenous na mga 

tao 

Ang mga Native/ Aboriginal/ 

Indigenous na tao na 

naninirahan sa isang FNS at 

ginamit ang kanilang likas na 

yaman sa pagbuo at 

pamamahala ng FNS. 

 

• Isinusulong ng mga SMs/VCMs ang pagsali ng mga 

Native/ Aboriginal/ Indigenous na tao at magbigay ng 

mga pagkakataon para sa kanilang aktibong pagsali sa 

pamamahala ng site. 

• Ang mga SMs, INGOs ay makipagtulungan sa mga 

Native/ Aboriginal/ Indigenous na tao upang masiguro 

ang kanilang mga kwento at kung saan posible ang 

kanilang mga lenggwahe ang gagamitin sa mga  

materyal ng FNS. 

 

Bilang ng FNS na umalalay sa isang 

pakikipagsosyo kasama ang mga 

Native/ Aboriginal/ Indigenous na 

tao. 

Bilang ng mga Native/ Aboriginal/ 

Indigenous na kwento at lenggwahe 

na ginamit sa mga  materyal ng FNS. 

 11. MGA 

NAGPAPATUPAD 

sa Action Plan ng 

EAAF CEPA 

Ang CEPA Action Plan ay sapat 

na pinupunduhan upang 

masiguro ang pagpapatupad sa 

lahat ng mga antas sa buong 

Flyway. 

Ang nagpapatupad sa CEPA ay kinikilala at inuuna ang 

mga element ng plano na kailangan nilang ipatupad at 

itago ang kailangang pundo para sa pagpapatupad. 

 

Ang pangunahing mga element ng 

CEPA Action Plan ay ipinatupad. 
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MGA ACRONYMS AT MGA PAGPAPAIKLI 

 

CEPA: Communication, Education, Participation and Awareness     EAAF: East Asian-Australasian Flyway              EAAFP: East Asian-Australasian Flyway Partnership 

FP: Focal Point         FNS: Flyway Network Site               FSN: Flyway Site Network 

IGO: Intergovernmental Organisation       INGO: International Non-Governmental Organisation             NBSAP: National Biodiversity Strategy and Action Plan 

NGO: Non-Governmental Organisation       SM: Site Manager                TF: Task Force 

TOT: Training of trainers/teachers       VCM: Visitor Centre Manager               WG: Working Group 

WLI: Wetland Link International        WMBD: World Migratory Bird Day              WWD: World Wetland Day 


