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EAAFP MOP10/D2: TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC, THAM GIA VÀ NHẬN THỨC VỀ EAAFP (CEPA) KẾ 

HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2019-2024  

  

TẦM NHÌN: Các loài chim nước di cư và môi trường sống của chúng trên đường bay tuyến Úc- Đông Á(EAAF) được công nhận và bảo tồn vì lợi ích của con 

người và đa dạng sinh học. 

MỤC TIÊU CEPA: Thúc đẩy quản lý việc bảo tồn chim nước di cư và môi trường sống của chúng giữa loài người trong đường bay Đông Á - Úc. 

TÌNH TRẠNG MONG MUỐN: Con người sống trong phạm vi đường bay –Úc- Đông Á có nhận thức về các loài chim nước di cư, môi trường sống mà 

chúng phụ thuộc vào và tham gia vào việc bảo tồn.  

 

Kế hoạch hành động CEPA giành cho các bên thực hiện Tuyến Đường bay Đông Á – Úc (EAAFP) bao gồm các Chính phủ tham gia chương trình hợp tác, Tổ 

chức liên chính phủ (IGO), Tổ chức phi chính phủ quốc tế và quốc gia (NGO), Nhà quản lý địa phương và các nhóm cộng đồng địa phương. Kế hoạch khuyến 

khích sử dụng các công cụ truyền thông và giáo dục để nâng cao nhận thức về đường bay và tầm quan trọng của nó để các bên từ cấp địa phương, quốc gia và 

quốc tế tham gia và hỗ trợ các hành động sẽ góp phần bảo tồn các loài chim nước di cư và môi trường sống của chúng. Kế hoạch hành động này được xây dựng 

dựa trên việc thực hiện Chiến lược CEPA 2012 trước đó, dựa trên các tài liệu và kỹ năng CEPA đa dạng từng tồn tại thông qua công tác của EAAFP và thông 

qua công tác CEPA của Công ước Ramsar, Công ước về đa dạng sinh học (CBD), và Công ước về các loài di cư (CMS).  
 

Tài liệu này cung cấp cho tất cả các bên thực hiện EAAFP cơ hội quan trọng để sử dụng ảnh hưởng và kỹ năng của họ nhằm thúc đẩy thực hiện. Nhóm công tác 

CEPA khuyến khích tất cả các bên  thực hiện EAAFP “tìm kiếm bản thân” trong khung Hành động CEPA và hãy hành động.  
 

Vui lòng sử dụng mã màu của người triển khai trong tài liệu này để tìm hiểu những gì bạn có thể làm để giúp thực hiện:  
 

Ban Thư ký   Điểm đầu mối Chính phủ (Gov FP) Tổ chức liên Chính phủ (IGO) NGO Quốc tế (INGO) Nhà quản lý địa phương (SM) & Nhà quản lý trung tâm 

du khách (VCM) 

 

Nhóm công tác CEPA  Nhóm công tác (WG) & Lực lượng đặc nhiệm (TF) Khác: Công ty đối tác; Truyền thông; Tổ chức Wetland Link International (WLI)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eaaflyway.net/about/the-flyway/
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MỤC TIÊU, HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ SỐ THÀNH CÔNG   

CHI TIẾT VÀ 

CẤP ĐỘ MỤC 

TIÊU 

TÌNH TRẠNG ƯU TIÊN ĐẠT 

ĐƯỢC 

HÀNH ĐỘNG CEPA VÀ CÁC NHÀ TRIỂN KHAI 

CHÍNH ĐÃ ĐÓNG GÓP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TÌNH 

TRẠNG ƯU TIÊN 

CHỈ SỐ THÀNH CÔNG CHÍNH 

1. ĐIỂM ĐẦU 

MỐI (FP) 

(bao gồm TẤT CẢ 

các FP, - Chính 

phủ, các IGO, 

INGO và các khu 

vực doanh nghiệp)  

Các FP hiểu được lợi ích của 

việc tham gia EAAFP & Mạng 

lưới các địa điểm trên đường bay 

(FSN) và tích cực tham gia với 

vai trò tương ứng của họ trong 

việc thúc đẩy, thực hiện EAAFP 

& các mục tiêu (bảo tồn các loài 

chim nước di cư và môi trường 

sống của chúng). 

• Ban Thư ký gửi thư chào mừng tới các FP mới để giới 

thiệu vai trò của họ và cập nhật cho họ về việc triển khai 

hợp tác hiện tại ở nước họ.  

• Ban Thư ký cung cấp thông tin, tài liệu và đào tạo cho 

các FB để hỗ trợ thực hiện.  

• Ban Thư ký tạo lịch cho các sự kiện liên quan đến 

EAAFP, bao gồm các sự kiện tại mạng lưới các địa 

điểm trên đường bay (FNS) như một cách chia sẻ các sự 

kiện và khuyến khích tất cả các FP ở các quốc gia tổ 

chức sự kiện nâng cao nhận thức.  
• Các FP phát triển hệ thống phân phối thông tin hiệu quả 

cho quốc gia / mạng lưới của họ.  
• Các FP xác định điểm liên lạc CEPA cho từng quốc gia 

trên đường bay.  

Tỉ lệ phần trăm các FB tích cực tham 

gia. 

 

 

 

Số lượng bản tin quốc gia, thông báo 

danh sách gửi thư, tờ rơi… được phát 

triển. 

2. CHÍNH PHỦ  

(a) FP Chính phủ 

(Gov) đối tác  

Các FB Gov FP đóng vai trò hợp 

tác trong các hoạt động CEPA 

quốc gia bằng cách: 

• Thúc đẩy hợp tác quốc gia 

nhằm nâng cao nhận thức và 

có sự tham gia của các cơ 

quan liên quan và chuyên gia 

và các loài chim nước di cư 

• Khuyến khích và hỗ trợ sự 

phát triển các thỏa thuận về  

địa điểm tương tự.  

• Phát triển và duy trì các trang 

web (bằng tiếng anh) của nước 

họ và trang (các) ngôn ngữ 

quốc gia của họ trên trang chủ 

của EAAFP  

• Ban Thư ký khuyến khích các FP Gov phát triển hợp tác 

quốc gia. 

• Các FP Gov xây dựng hợp tác quốc gia và khuyến khích 

các chuyên gia về chim nước di cư tham gia để chia sẻ 

kiến thức của họ về các loài chim nước di cư và sự quản 

lý của họ.  

• Các FP Gov cung cấp việc tiếp cận vốn mở đầu như 

một động lực phát triển các thỏa thuận về địa điểm 

tương tự.  

 

• Ban Thư ký khuyến khích các FP Gov phát triển các 

trang ngôn ngữ quốc gia trên trang chủ của EAAFP 

hoặc đề cử người thực hiện.  

 

 

• Các FP Gov thông báo cho Ban thư ký về người liên lạc 

Số lượng hợp tác quốc gia tích cực và 

hiệu quả. 

 

 

 

 

Số lượng các thỏa thuận về địa điểm 

tương tự được phát triển. 

 

Số lượng các quốc gia có trang ngôn 

ngữ quốc gia bằng (các) ngôn ngữ 

quốc gia chính thức của họ trên trang 

chủ của EAAFP. 

 

 

 

http://www.eaaflyway.net/about/the-flyway/flyway-site-network/
https://eaaflyway.net/about-us/the-flyway/flyway-site-network/sister-sites/
https://www.eaaflyway.net/about/countries-in-the-flyway/
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• Khuyến khích và hỗ trợ hợp 

tác đối tác về đường bay Đông 

Á - Úc/ EAAFP 

• Thúc đẩy/tổ chức các hoạt 

động CEPA hàng năm trên 

toàn đường bay, bao gồm 

Ngày chim di cư thế giới 

(WMBD) và Ngày đất ngập 

nước thế giới (WWD). 

để phát triển và duy trì các trang ngôn ngữ và quốc gia. 

• Ban Thư ký kịp thời phổ biến thông tin về tư liệu và chủ 

đề WMBD & WWD cho các đối tác.  

• Ban Thư ký điều phối báo cáo về các hoạt động của đối 

tác cho WMBD & WWD như một cơ hội tạo thương 

hiệu. 

Số lượng các báo cáo WMBD và 

WWD được lưu giữ. 

(b) Nhân viên chính 

phủ cấp quốc gia 

của nước đối tác 

(ngoài FP) 

 

Nhân viên chính phủ, bao gồm 

nhân sự trong các bộ ban ngành 

khác, nhận thức được rằng đất 

nước của họ là một đối tác 

đường bay Đông Á - Úc và có 

các FNS; đồng thơif tích cực hỗ 

trợ thúc đẩy thực hiện EAAFP.  

• Các FP Gov thực hiện các hoạt động CEPA tại chỗ 

trong các cơ quan chính phủ về đường bay và các FNS. 

 

 

• Các FP Gov phát triển sổ tay EAAFP và tờ rơi 

FSN/FNS bằng (các) ngôn ngữ quốc gia của họ để thúc 

đẩy EAAFP và các mục tiêu của nó. 

• Các FP Gov giúp xác định đối tượng mở rộng của các 

ấn phẩm và cung cấp các liên hệ cần thiết. 

Số lượng các hoạt động CEPA tại chỗ 

với các cơ quan chính phủ. 

 

Số lượng tờ rơi và sổ tay EAAFP 

bằng các ngôn ngữ quốc gia có trên 

trang chủ EAAFP và các trang chủ 

FP. 

(c) Nhân viên chính 

phủ cấp địa phương 

của nước đối tác  

(Đối với các nhà 

quản lý địa phương, 

xem mục tiêu 6 ở 

dưới)  

Các nhân viên chính phủ địa 

phương chịu trách nhiệm về FNS 

nhận thức được EAAFP, FSN 

toàn cầu và các FSN cụ thể mà 

họ kiểm soát, và tích cực thúc 

đẩy công cuộc bảo tồn của mình.  

• Các FP Gov thúc đẩy EAAFP giữa các nhân viên chính 

phủ địa phương liên quan và hỗ trợ quản lý các FNS của 

họ. 

• Các FP Gov thực hiện các hội thảo về nhà quản lý địa 

phương (SM). 

Số lượng tương tác giữa FP và các 

nhân viên chính phủ địa phương trên 

FNS.  

 

Số lượng hội thảo SM do các FP Gov 

tổ chức. 

Các nhân viên chính phủ địa 

phương không có FNS nhận thức 

được EAAFP và FNS.  

• Các FP Gov thúc đẩy EAAFP giữa các nhân viên chính 

phủ địa phương và xem xét gửi các địa điểm bổ sung 

đáp ứng tiêu chuẩn.  

 

(d) Các nhân viên 

cấp quốc gia không 

phải chính phủ đối 

tác 

Các nhân viên ở bộ phận liên 

quan của chính phủ quốc gia biết 

về EAAFP và nhận thức được lợi 

ích của việc gia nhập và họ nằm 

trong đường bay Đông Á - Úc.  

• Ban Thư ký và các đối tác phổ biến thông tin về 

EAAFP. 

 

Số lượng thông báo mỗi năm từ Ban 

thư ký đến các đối tác quốc gia tiềm 

năng mới.  

 

Số lượng các đối tác quốc gia mới. 

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/
https://www.eaaflyway.net/about/countries-in-the-flyway/
https://www.eaaflyway.net/about/the-partnership/national-partnership/south-korea/
https://www.eaaflyway.net/news-events/eaafp-newsletters/
https://www.eaaflyway.net/news-events/eaafp-newsletters/
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3. IGO 

Điểm đầu mối 

CEPA của các đối 

tác IGO ở cấp ban 

thư ký và cấp quốc 

gia  

 

Các nhân viên CEPA / các NFP 

ở cấp ban thư ký IGO và chính 

phủ quốc gia nhận thức được về 

EAAFP, mục đích và mục tiêu 

chính của nó, tình trạng thành 

viên và các FP quốc gia, và làm 

việc hợp tác để đảm bảo các yếu 

tố liên quan của chương trình 

CEPA của EAAFP được tích hợp 

vào kế hoạch CEPA của chúng 

và ngược lại. 

• Ban Thư ký duy trì liên lạc thường xuyên với các nhân 

viên CEPA trong các Công ước CBD, CMS và Ramsar 

để đảm bảo sự phối hợp và hợp tác trong các chương 

trình CEPA.  

• Các FP Gov và các tiếp xúc/nhân viên CEPA của họ 

duy trì liên lạc thường xuyên và hợp tác với các đại diện 

CEPA quốc gia của CBD, CMS và Ramsar về bảo tồn 

các loài chim nước di cư và môi trường đất ngập nước 

của chúng.  
• Ban Thư ký CBD khuyến khích có sự bảo tồn các loài 

chim nước di cư và môi trường sống của chúng trong Kế 

hoạch hành động và chiến lược đa dạng sinh học quốc 

gia (các NBSAP). 

• Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN thúc đẩycác 

ASEAN NFP tham gia vào các hoạt động CEPA 

EAAFP khu vực.  

Số lượng tương tác giữa Ban thư ký 

và các nhân viên CEPA đối tác IGO. 

 

 

 

 

 

 

Số lượng các NBSAP quốc gia thành 

viên EAAFP có báo cáo đầy đủ về 

tình trạng bảo tồn các loài chim nước 

di cư và môi trường sống của chúng.  

4.  INGO 

Các điểm đầu mối 

INGO của đối tác 

Các nhân viên INGO của đối tác 

nhận thức được rằng tổ chức của 

họ là đối tác EAAFP và thúc đẩy 

thực hiện EAAFP cả trong tổ 

chức và các chương trình của họ 

và với các INGO và NGO khác 

không phải EAAFP.  

• Các FP INGO tiến hành các hoạt động CEPA tại chỗ 

trong các văn phòng quốc gia/tổ chức để thúc đẩy 

EAAFP và mục tiêu của nó.  

• Ban Thư ký cung cấp thông tin và tài liệu hỗ trợ. 

• Các FP INGO chia sẻ các thông tin và chương trình liên 

quan thông qua thư thông báo điện tử…  

• Các FP INGO cung cấp thông tin về EAAFP đến các 

NGO và INGO không phải EAAFP, những tổ chức này 

có thể hỗ trợ thực hiện trên đường bay.  

Số lượng các hoạt động tại chỗ về 

EAAFP. 

 

 

 

 

 

Số lượng các bài báo về EAAFP 

trong các ấn phẩm của họ.  

5. KHU VỰC 

DOANH NGHIỆP  

(a) FP công ty đối 

tác và các nhân viên 

công ty khác 

Các FP công ty đóng vai trò điều 

phối trong việc nâng cao nhận 

thức về EAAFP và có sự tham 

gia của các nhân viên liên quan  

• Ban Thư ký khuyến khích FP của các công ty thúc đẩy  

EAAFP. 

• Ban Thư ký cung cấp thông tin, tài liệu và đào tạo cho 

các FP để hỗ trợ thực hiện.  

 

(b) Các nhân viên 

công ty đối tác 

  

Công ty đối tác có thông tin về 

các loài chim nước di cư và 

đường bay của chúng trong tài 

liệu quảng bá của họ.  

• Các FP đối tác giúp xác định lượng khán giả mở rộng 

của bản tin điện tử và cung cấp các liên lạc cần thiết.  

 

 

Số lượng cơ hội cung cấp cho công 

nhân của công ty để hỗ trợ trong các 

hoạt động thực hành FNS. 
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Công ty đối tác cung cấp cho 

công nhân cơ hội tham gia và các 

hoạt động bảo tồn tại FNS địa 

phương.  

• Các SM và công ty đối tác phối hợp và cung cấp cơ hội 

tham gia cho công nhân. 

 

(c) Các công ty 

không phải đối tác 

trong EAAF 

Các công ty không phải đối tác 

biết về EAAFP. 

• Ban Thư ký /các INGO/các SM cung cấp thông tin 

chính về đường bay cho khu vực doanh nghiệp đã chọn 

hoặc các tổ chức kinh tế toàn diện chính (VD: 

Keidanren (Liên đoàn Kinh doanh Nhật Bản) và khuyến 

khích sự tham gia của họ trong đường bay.) 

Số lượng các công ty không phải đối 

tác được tiếp cận.  

 

Số lượng hỗ trợ không phải của đối 

tác (tài chính, hiện vật…) 

6.  

BAN QUẢN LÝ 

CÁC ĐIỂM 

THUỘC TUYẾN 

ĐƯỜNG BAY(cơ 

quan quản lý);  

Các quản lý trung 

tâm du khách 

(VCM)  

SM/VCM có tài liệu và chương 

trình CEPA tại chỗ để dân địa 

phương và du khách hiểu được 

ích lợi của mạng lưới các địa 

điểm trên đường bay đối với con 

người, các loài chim nước và 

động vật hoang dã khác.  

• Ban Thư ký và các đối tác khác cung cấp đào tạo và tài 

liệu cho các SM/VCM. 

• Các SM/VCM tùy chỉnh tư liệu CEPA EAAFP cho địa  

điểm của họ và tổ chức các sự kiện/hoạt động cho dân 

địa phương. 

Số lượng tài liệu được tùy chỉnh cho 

địa điểm và được dùng. 

Có sẵn các bài đăng, cập nhật và 

tư liệu truyền thông (VD: văn 

bản, tư liệu triển lãm, các mục tin 

tức, áp dụng tốt nhất) từ các FNS 

trên trang chủ của EAAFP và 

trong bản tin điện tử được chia sẻ 

thông qua mạng lưới.  

• Các SM/VCM cung cấp các bài báo (bằng tiếng Anh) 

và tư liệu đã dịch và chuẩn bị để phổ biến thông qua 

Ban thư ký EAAFP.  

• Ban Thư ký phát triển một danh sách gửi thư cho 

SM/VCM để thông báo cho họ về các hoạt động xuyên 

suốt mạng lưới và các tư liệu EAAFP chính có liên 

quan.  

 

Các hoạt động trên khắp đường 

bay bao gồm WMBD & WWD 

đã được thực hiện hiệu quả ở 

FNS. 

• Ban Thư ký kịp thời phổ biến thông tin trên WMBD & 

WWD cho quan hệ đối. 

• Ban Thư ký điều phối việc báo cáo về các hoạt động đối 

tác cho WMBD & WWD như một cơ hội để xây dựng 

thương hiệu. 

• Các SM/VCM thúc đẩy WMBD WWD. 

 

 

 

 

 

 

Tăng số lượng các sự kiện 

WMBD/WWD được tổ chức. 
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• Ban Thư ký /WG CEPA xác định/ phát triển một bảng 

các hoạt động trên khắp đường bay. 

Kích hoạt mạng lưới quốc tế giữa 

các nhà quản lý FNS.  

• Ban Thư ký, phối hợp với các SM/VCM và mạng lưới 

WLI, khuyến khích sự trao đổi nhân viên các khu ngập 

nước, phát triển thông điệp và tư liệu chung về đường 

bay… 

 

Kích hoạt mạng lưới quốc gia 

giữa các nhà quản lý FNS.  

• NFP đưa ra cơ hội và kế hoạch để huy động mạng lưới 

quốc gia giữa các nhà quản lý FNS.  

 

Các tổ chức tại chỗ cung cấp cho 

người dân cơ hội tham gia các 

hoạt động bảo tồn.  

• Các SM/VCM, với sự giúp đỡ của các INGO tham gia 

với các cộng đồng địa phương để đảm bảo sự tham gia 

của họ trong việc quyết định & giám sát. Kiến thức địa 

phương về lịch sử, giá trị và kỹ thuật quản lý truyền 

thống được xem xét khi lập kế hoạch quản lý.  

 

Chương trình về địa điểm tương 

tự được tích cực triển khai. 

• Ban Thư ký, phối hợp với mạng lưới WLI, khuyến 

khích FNS và các khu ngập nước thúc đẩy các địa điểm 

kết hợp với nhau 

Số lượng các địa điểm tương tự được 

phát triển. 

 

Số lượng các hoạt động tại địa điểm 

tương tự được thực hiện. 

Các tổ chức tại chỗ 

(Các trung tâm du 

khách…) SM/VCM 

quản lý địa điểm 

mà không phải FNS 

Các SM/VCM quản lý địa 

phương (mà có tiềm năng là một 

FNS) nhận thức về EAAFP.  

• Ban Thư ký quảng bá bản tin điện tử đến nhiều người 

hơn.  

• Các FP Gov, các INGO, WLI, và các SM/VCM giúp đỡ 

xác định lượng khán giả lớn hơn của bản tin điện tử và 

cung cấp các liên hệ cần thiết cho Ban Thư ký.  

 

7. TỔ CHỨC 

GIÁO DỤC  

(a) Các trường (tiểu 

học và cấp II), đặc 

biệt là các trường 

gần FNS.  

Giáo viên của các trường nhận 

thức về chim nước di cư và 

đường bay Đông Á - Úc.  

 

Tài liệu của các trường do từng 

FNS phát triển để tham gia ở cấp 

địa phương.  

• Các SM/VCM cung cấp đào tạo cho giáo viên các 

trường địa phương về chim nước di cư. Đối với các giáo 

viên không có bất kỳ FNS nào xung quanh, các tài liệu 

đào tạo sẽ được cung cấp. Bộ/Sở Giáo dục sẽ cấp kinh 

phí.  

• Các SM/VCM phối hợp với các trường địa phương phát 

triển tài liệu FNS liên quan để đóng góp vào bộ công cụ 

giáo dục FNS.  

Số lượng sự kiện giáo dục được tổ 

chức.  

 

Số lượng các trường ghé thăm FNS.  

 

Số lượng tài liệu FNS được phát 

triển. 

(b)  Các tổ chức học 

thuật (bao gồm cả 

các trường đại học) 

Các trường triển khai chương 

trình học về chim nước di cư và 

môi trường sống của chúng, và tổ 

• Các SM/VCM, các INGO, Các FP Gov khuyến khích 

Bộ/Sở Giáo dục đưa khái niệm chim nước di cư và bảo 

tồn môi trường sống của chúng vào chương trình học.   
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và các chuyên gia chức ít nhất mỗi năm 1 lớp.  

Các trường đến thăm FNS gần đó 

hàng năm.  

• Các SM/VCM phối hợp với các sở Giáo dục địa phương 

để lên kế hoạch và khuyến khích các trường đến thăm 

FNS tại địa phương.  

Số lần các trường đến thăm FNS. 

Các tổ chức học thuật, đặc biệt là 

các tổ chức ở quanh FNS có 

nhận thức về EAAFP, tiến hành 

giám sát và nghiên cứu liên quan 

tại FNS, và chia sẻ tin tức liên 

quan và dữ liệu quan trọng với 

FNS và EAAFP.  

• Ban Thư ký, các FP Gov, các SM/VCM gửi các tư liệu 

(sổ tay, bản tin điện tử…) cho các tổ chức học thuật địa 

phương, khuyến khích giáo viên và học sinh tiến hành 

theo dõi và nghiên cứu về các loài chim nước di cư và 

môi trường sống ở EAAF và chia sẻ thông tin này với 

Ban Thư ký, các liên hệ chính phủ và SM/VCM. 

Số lượng các bài báo/tư liệu thông tin 

mà các tổ chức học thuật địa phương 

chia sẻ.  

 Chuyên gia về việc bảo tồn chim 

nước di cư tham gia vào quan hệ 

hợp tác quốc gia. 

• Các FP Gov xác định các chuyên gia về bảo tồn chim 

nước di cư và khuyến khích họ chia sẻ về kiến thức và 

chuyên môn của mình.  

 

Các bảo tàng (tự 

nhiên, lịch sử, khoa 

học…) 

Khái niệm đường bay Đông Á - 

Úc (và EAAFP) có trong các tài 

liệu triển lãm và chương trình, 

hoạt động giáo dục dành cho các 

du khách tham quan chim nước 

di cư. 

• Các SM/VCM chủ động tham gia các bảo tàng để phát 

triển các triển lãm về đường bay Đông Á - Úc và FSN, 

và cung cấp các thông tin cần thiết. 

Số lượng các triển lãm liên quan đến 

đường bay Đông Á - Úc và EAAFP ở 

bảo tàng…  

8. CÁC NHÓM 

CÔNG TÁC (WG) 

/ LỰC LƯỢNG 

ĐẶC NHIỆM (TF) 

EAAFP  

 

  

  
 

Các bài đăng và cập nhật thường 

xuyên từ các WG/TF trên trang 

web và bản tin điện tử.  

• Ban Thư ký & WG CEPA cung cấp mẫu và đề nghị các 

chủ tọa cập nhật thường xuyên. Mỗi WG/TF tạo một hồ 

sơ về các loài chủ chốt của họ. 

• WG CEPA lựa chọn và chia sẻ các tài liệu CEPA hữu 

ích dựa trên trang web. 

Số lượng tài liệu được bổ sung hoặc 

cập nhật trên các trang web WG và 

TF. 

Mạng lưới giữa các chuyên gia 

hoạt động hiệu quả trong việc 

triển khai EAAFP. 

• Các WG và TF phối hợp với đối tác xác định các WG 

khác (như trong các nhóm chuyên gia của IUCN) có 

tiềm năng hợp tác để xây dựng hồ sơ và ảnh hưởng của 

EAAFP. 

 

 Các WG và TF khuyến khích và 

làm việc với WG CEPA để phát 

triển các chiến lược cụ thể nhằm 

thu hút đối tượng mục tiêu bảo 

•  WG CEPA phát triển một quy trình đơn giản và truyền 

đạt nó tới tất cả các WG và TF đề nghị các chiến lược 

giáo dục và thu hút để giải quyết các mối quan tâm cụ 

Số lượng các hành động được thực 

hiện do đề nghị của WG và TF. 
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vệ giá trị EAAFP.  thể của các nhóm.    

9. TRUYỀN 

THÔNG 

Truyền thông trong 

đường bay Đông Á 

- Úc 
 

Truyền thông nhận thức về các 

loài chim nước di cư và EAAFP, 

và quảng bá hồ sơ của chúng 

thông qua các kênh khác nhau  

• Ban Thư ký / các FP Gov / WG CEPA xác định các 

nhóm truyền thông (bao gồm truyền thông xã hội) và 

các cơ hội, tư liệu liên quan và hỗ trợ khi cần.  

• Ban Thư ký / WG CEPA đề nghị các đối tác và các tổ 

chức khác xác định truyền thông đại chúng và cơ hội, tư 

vấn về cách mà EAAFP làm việc với họ. 

Số lượng phát hành truyền thông, bao 

gồm cả phương tiện truyền thông xã 

hội, được sản xuất bởi các nhóm 

truyền thông hợp tác với FNS và Ban 

thư ký.  

10. NGƯỜI DÂN  

(Đặc biệt là những 

người sống gần 

FNS) 

Người dân trên đường bay Đông 

Á - Úc hiểu các thuật ngữ 

'Đường bay', chim nước di cư và 

môi trường sống của chúng, và 

cách mà sinh kế của người dân 

có thể phụ thuộc vào chúng. 

• Các FP Gov phát triển/quản lý sự phát triển của trang 

web ngôn ngữ quốc gia của họ.  

• Truyền thông phát sóng các chương trình về chim nước 

di cư và đường bay Đông Á - Úc.  

• Các SM/VCM tổ chức các hoạt động CEPA cho người 

dân địa phương. 

Số lượng trang web ngôn ngữ quốc 

gia có trên trang chủ của EAAFP. 

 

Số lần phát sóng chương trình. 

 

Số hoạt động được tổ chức.  

Người dân sống gần FNS được 

khuyến khích tham gia vào giải 

vô địch FNS và EAAFP thông 

qua các nhà quản lý FNS.  

• Các SM/VCM tìm ra các cách sáng tạo để thu hút người 

dân trở thành người quản lý đường bay Đông Á - Úc và 

EAAFP. 

• Các SM/VCM đào tạo người dân địa phương trở thành 

quán quân về FNS.  

Số lượng các nhóm người dân địa 

phương được lập để bảo vệ FNS hoặc 

trở thành những người ủng hộ để bảo 

vệ nó. 

Người dân nói tiếng 

Anh 

Người dân trên đường bay Đông 

Á - Úc giúp chia sẻ thông tin 

bằng cách tự nguyện dịch các 

văn bản, tài liệu và tin tức. 

• Ban Thư ký và các SM/VCM làm việc cùng nhau để 

phát triển kế hoạch về việc tình nguyện dịch thuật. 
 

 

Các nghệ sĩ và 

người trình diễn 

Các nghệ sĩ có cơ hội để phát 

triển các tài liệu về đường bay 

Đông Á - Úc và FSN, như phim, 

tài liệu, hoạt hình, triển lãm nghệ 

thuật để thu hút mọi người vào 

đường bay Đông Á - Úc và các 

địa điểm. 

•  Các SM/VCM được khuyến khích tham gia các hoạt 

động địa phương để phát triển nghệ thuật, biểu diễn và 

phim về chủ đề đường bay Đông Á - Úc. 

 

 

Số lượng các tài liệu trực quan được 

phát triển về các chủ đề đường bay 

Đông Á - Úc và EAAFP. 
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Người dân địa 

phương 

Người dân địa phương sống ở 

FNS và sử dụng nguồn tài 

nguyên thiên nhiên của nó tham 

gia vào sự phát triển và quản lý 

FNS. 

• Các SM/VCM thúc đẩy việc tham gia với địa phương và 

cung cấp cơ hội để họ tham gia tích cực vào việc quản lý 

địa phương.  

• Các SM, INGO làm việc với người dân địa phương để 

đảm bảo câu chuyện của họ và cả ngôn ngữ của họ (nếu 

có thể) sẽ được sử dụng trong các tài liệu FNS.  

Số lượng FNS duy trì mối quan hệ 

hợp tác với người dân địa phương Số 

lượng các câu chuyện và ngôn ngữ 

bản xứ / thổ dân / bản địa được dùng 

trong các tài liệu FNS.  

11. NGƯỜI 

THỰC HIỆN kế 

hoạch hành động 

CEPA đường bay 

Đông Á - Úc 

Kế hoạch hành động CEPA được 

tài trợ đầy đủ để đảm bảo việc 

thực hiện ở tất cả các cấp xuyên 

suốt đường bay.  

Những người thực hiện CEPA xác định và ưu tiên các 

yếu tố của kế hoạch mà họ nên thực hiện, và đảm bảo 

kinh phí cần thiết để thực hiện.  

Các yếu tố chính của kế hoạch hành 

động CEPA được thực hiện.  

 
 

 

THỦY 

 

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

CEPA: Truyền thông, Giáo dục, Tham gia và Nhận thức     EAAF: Đường bay Tuyến Đông Á – Úc   EAAFP: Đối tác đường bay Đông Á – Úc 

FP: Điểm đầu mối         FNS: Địa điểm mạng lưới đường bay   FSN: Mạng lưới các địa điểm trên đường bay 

IGO: Tổ chức liên chính phủ        INGO: Tổ chức phi chính phủ quốc tế   NBSAP: Kế hoạch hành động và chiến lược đa dạng sinh học quốc gia  

NGO: Tổ chức phi chính phủ        SM: Nhà quản lý     TF: Lực lượng đặc nhiệm 

TOT: Đào tạo giảng viên / giáo viên       VCM: Người quản lý trung tâm du khách   WG: Nhóm công tác 

WLI: Tổ chức Wetland Link International       WMBD: Ngày chim di cư thế giới   WWD: Ngày Đất ngập nước thế giới 

 

 

  


