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2013 – 2016 жылдарға арналған ақбөкендерді сақтау бойынша
Альянстың стратегиялық жоспарлауы
!
Міндет
Ақбөкендерді сақтау бойынша Альянс (SCA) бұл жалпы ғылымғы негізделген, халықаралық
деңгейде жобалармен ж@не ақбөкендер мекен ететін ареалдарды жұмыс істейтін ғалымдар
мен табиғатты қорғаушы мамандардың жүйесі, тобы. Біз адамзаттың өмірі мен табиғатта өзінің
толық рөлін ойнай алуы үшін ақбөкендердің популяциясын қалпына келтіру мақсатын
ұстанамыз. Біздің зерттеулеріміздің, табиғатты қорғау шараларымыздың, сонымен қатар
@леуетпен жұмысты үдейту барысында, біз ақбөкендердің биологиялық түр ретінде, сонымен
бірге адамзат үшін оның м@дени ж@не экономикалық құнының маңызы мен бүкіл экожүйеде
оның алатын орны туралы идеяларды қозғаймыз.

Бастапқы деректер
SCA Басқарушы комитет SCA мүшелері мен қызығушылық танытқан жақтар қатысқан 2013
жылы маусым айында өткен ұйымдастыру м@жілісінің қорытындысын шығарды. Сонымен қатар
келешекте маңызды басым болатын жағдайларды ескеру үшін қол жеткен н@тижелер бойынша
дауыс беру өткізілді.
SCA шешілуі қатар жүргізілуі қажет алты айрықша қиын стратегиялық м=селелерді атап
көрсетті:
1)
2)
3)
4)

Ақбөкен өнімдерін сату.
Барлық мемлекеттер ареалдарында броконьерліктің жоғары деңгейі
Мекен ету орындарының нашарлау мен инфраструктураның дамуы
Қызығушылық танытқан мемлекеттік ұйымдар мен
SCA арасындағы жеткіліксіз
байланыс
5) Ақбөкеннің популяциясы көп емес, таралу облыстары аз
6) SCA институтционалдық тұрақтылығының жеткіліксіздігі
Iрбір стратегиялық м@селе үшін біз, стратегиялық =рекет ету бағанасында көруге болатын 1
ден 4 дейін стратегиялық тапсырмаларды анықтадық. Бұл стратегиялық =рекеттер
ақбөкендерді сақтау бойынша CMS MOU сыныптамасына с@йкес, келесіге бөлінді:

1. Жедел мерзімді (популяцияның жойылу қаупін шешетін маңызы бар).
2. Маңызды (ақбөкендердің санының тұрақтылығы үшін қажет).
3. Пайдалы (популяцияның қалпына келуіне ықпал етеді).
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Iрбір бөлім сондай ақ жүзеге асыру мерзімдерімен жүйеленген:
A. Жедел (кідіртпей) жүзеге асыру – 2013 / 2014 гг.
B. Орташа мерзімде жүзеге асыру – 2014 / 2016 гг.
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A1 ретінде сыныптастырылған іс =рекеттер (жедел ж=не кідірусіз):
1.2.1. Ақбөкендердің өнімдеріне зерттеулер жүргізу, ж@не негізгі тұтынушы мемлекеттердегі
тұтынушылар мен нарықты зерттеу.
1.4.1. Тұтынушы мемлекеттер мен ареалға кіретін мемлекеттер арасындағы байланысты
барлық деңгейде нығайту
2.1.1. Т@жірибе алмасу, материалдық техникалық базаны күшейту, оқытуды үйлестіру мен
ұйымдастыру арқылы браконьерлікке қарсы жасақтардың жұмыстарының мүмкіншіліктерін
арттыру
2.1.2. Бірелесе мониторинг жүргізу, басқа альтернативті, балама табыс көздерін дамыту,
жергілікті тұрғындар арасында жалпылық іс шаралар, оқыту семинарларын/курстар, @леуметтік
зерттеулер, ақпараттық ағартушылық кампаниялар өткізу арқылы, қоғамдағы браконьерлікті
азайту
2.1.4. Заңсыз сатуды қысқарту үшін барлық мемлекеттерде құқық қорғау органдары (көлік
полициясы, инспекция) мен браконьерлікке қарсы топтардың қызметкерлеріне жыл сайын
марапат сый табыс ету мысалы, белгілі бір мемлекетте абсолютті жеңімпаз атағына тізімді
анықтау үшін конкурс өткізу сияқты жолдар арқылы. Марапатты табыстау үшін Үкіметпен
қызмет жасау. Т@жірибелік жұмыстардың @діс т@сілдерімен алмасу.
3.1.1. Ақбөкеннің игерілген мекен ету аймақтарында, сонымен бірге, игерілмеген аумақтарына
мониторинг жүргізу
3.1.2. Ақбөкеннің таралуы мен санына индустриалдық дамудың ықпал ету факторларын
ландшафттық деңгейде зерттеп білу
4.1.1. Iрбір мемлекеттегі (Үкімет, МЕҰ, университеттер) негізгі серіктестерді анықтау
5.2.1. Стратегиялық жоспарлау ж@не қаржыландыру ұсыныстары бойынша қолдау мен @зірлеу
сияқты ақбөкендерді сақтау бойынша жұмыстарында сонымен қатар жаңа технологиялар
қолданылатын Ақбөкендерді өсіретін орталықтарға қолдау көрсету.
6.1.1. SCA ның негізгі қызметін қаржы ресурстарымен жеткілікті қамтамасыз ету үшін қаражат
жинау мақсатында белсенді, жүйелі стратегия жасап шығару
6.1.2. Барлық жүйе бойынша SCA дамуына ең белсенді курсты ұстану
Бұл @рекеттер SCA үшін басымды тапсырмалар ретінде басқару комитетімен анықталған,
сондықтан, 2013 / 2014 жж аралығында ең негізгілер болып табылады.
B1 ретінде сыныптастырылған іс =рекеттер (шұғыл ж=не орташа-шұғыл)1:
1.3.1. SCA басқарушы комитетінің мүшесі болуға тұтынушы мемлекеттерді (Қытайдан басқа, ол
@лдеқашан мүше болып табылатындықтан) шақыру
1.4.2. (SRC) Ақбөкендер бойынша Ресурстық орталық арқылы т@жірибе алмасу жұмыс т@сілін
қолдау ж@не кеңейту
2.1.5. Жергілікті тұрғындар арасында @леуметтік сауалнамалар жүргізу, браконьерліктің
м@ліметтерінің қорытындысы, ақпарат алмасу, науқандар өткізу, БАҚ тарту, жергілікті
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

A1 категориясын орындағаннан кейінгі келесі @рекеттер мұнда көрсетілмеген.
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тұрғындармен бірлесе отырып мониторинг жүргізу арқылы браконьерліктің ширек тарау
себептері мен қозғаушы күштердің түсініктерін жақсарту
2.1.6. Iртүрлі аудиторияларды заңның @рбір тұстарын жақсы түсінуді қамтамасыз ету үшін,
мысалы, құқық қорғау органдары қызметкерлері мен бұқара/тұтынушылар арасында заңнама
бойынша бірлескен ақпараттық ағартушылық науқандар өткізу. Мүмкіндігінше SRCты қолдану.
4.1.3. Жекелеген ресми түрлер мен үкіметтің SCA мүшелігіне ену мүмкіндіктерін зерттеу
5.2.2. SCA жұмысының барлық сфераларын қолдау мақстаында халықаралық зообақтар
ассоциацияларымен (мысалға: EAZA, AZA, WAZA) байланыстарды белсенді түрде жақсарту
(мысалы ақбөкендерді қолда ұстайтын зообақтар мен Қалмық Республикасының жабайы
жануарлар Орталығының жұмыстарына қоғамның қатысуын қолдау үшін)
6.1.3. Жалпы барлық желі бойынша тиімділікті арттыру сұрақтарын талқылау мен алмасуды
күшейту
Бұл іс 6рекеттер 2014 жылдан бастап бастау мүмкін болу үшін SCA басқарушы
комитетінің жоспарлауы немесе қаржыландыру бойынша ұсыныстарға бағытталуы тиіс
Стратегиялық жоспарда ұсынылған басқа іс 6рекеттер сондай ақ маңызды ж6не
мүмкіндігінше қаражатқа немесе осы тапсырмаларға қандай да бір филиалдар мен
жекелеген тұлғалардың қызғушылық танытуына байланысты орындалуы тиіс
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2013 – 2016 жылдарға арналған ақбөкендерді сақтау бойынша Альянстың стратегиялық жоспары
Стратегиялық
сұрақ

Стратегиялық
тапсырма

Ұйым шешуге
көмектесе
алатын
маңызды
сұрақ

Бұл
м7селеде
үш
жылдан соң сіз қандай
өзгерістерді көргіңіз
келеді?

1.Ақбөкеннің
өнімдерін сату

1.1. CITES мен Traffic 1.1.1.
қолдауларын арттыру

1

Стратегиялық іс-?рекеттер

Шұғылдығы Маңызды Жауапкершілік Талар етілетін қаржыландыру
лығы
SCA мүшелерінің SCA бұл іс :рекеттерді қалайша
Қандай жолмен осындай өзгерістерге 1 Шұғыл,
арасынан кім осы қаржыландырмақшы?
қол жеткізесіз? Сіздің стратегияңыз
іс
:рекеттердің
қандай?
2 Маңызды,
A.
Өте орындауына
шұғыл,
жауапты?
3 Пайдалы
B.
Орташашұғыл

1.1.2.

MoU міндеттемелерін орындау 2
барысында секретариаттар мен
CITES пен CMS жақтарына қолдау
көрсету

A

SRC те CITES секциясын құру

A

2

!

Мемлекеттегі
Аса қаржыландыру қажет емес
SCA филалдары,
SCAинтэрнэшнл.(SCA
-инт.)
SCA-инт.
Сұраным CITES бірлесе отырып

!
1.1.3.

!

SCA
ұйымдары
мен
мүше
мемлекеттерінен т:ркілеп алу мен 2
ұстаулар туралы ақпарат жинап
алу (тек ресми ж:не ашық
дерекнамалардан ғана бұқара
халыққа белгілі)

A

1.1.4. ақпараттан соң талдаулар мен 2
ұсынымдар болуы тиіс

A

6!

Мемлекеттегі
Қаржыландыру қажет.
SCA филалдары, Сұраным жасалды.
SCA-инт

Мемлекеттегі
Керекті қаржыландыру
SCA филалдары, (1.1.3. сілтеме)
SCA-инт

!
!
1.2. Заңсыз сату мен
негізігі
тұтынушы
мемлекеттерде
тұтынудың
зияны
туралы түсінік

1.2.1.
Ақбөкеннің
өнімдері
туралы 1
сұрақнама жүргізу, сонымен бірге негізгі
тұтынушы мемлекеттердегі тұтынушылар
мен нарықты зерттеу.

A

SCA-Қытай алда Қаржыландыру қажет.
Сұранымды жасау қажет

1.2.2. зерттеулер мен сұрақнамалардың 1
қорытындылары бойынша іс :рекеттер
жүргізу

B

SCA филиалдары Қаржыландыру қажет.
мекен
ететін Сұранымды жасау қажет.
мемлекеттерде

B

SCA-инт.

Қосымша қаржыландыру керек
емес

B

SCA-инт.

Қосымша қаржыландыру керек
емес

A

SCA-Қытай мен Қаржыландыру қажет.
SCA-инт. алда
Сұранымды жасау қажет.

Жергілікті
халықтың
арасында
ақпараттық
түсіндіру
жұмыстарын
жүргізумен қоса, жасалған зерттеулер мен
сауалнамалардың
қорытындысы
бойынша тұтынушы мемлекеттерде іс
шаралар, кампаниялар өткізу ж:не осы
қорытндылар туралы ақпаратты жаю,
соның ішінде Үкімет ұйымдарына да.
(1.2.1. тармағынан кейінгі орындауға
болатын іс :рекеттер)
1.3.Стратегиялық
мақсат:

1.3.1. Тұтынушы мемлекеттерді SCA 1
басқару комитетіне мүшелікке (:лдеқашан
мүше болып табылатын Қытайдан басқа)
SCA
қызметіне,
шақыру.
жұмысына Қытайдан
басқа,
тұтынушы
1.3.2 Тұтынушы мемлекеттерде SCA 2
мемлекеттердегі
жұмысының белсенділігін арттыру үшін
адамдардың тартылу,
CITES ж:не CMS пен жұмыс.
елігу деңгейін көтеру
(мысалы - Сингапур,
1.3.2 SCA жұмыстарына қосылуны түрткі
Вьетнам)
болу үшін тұтынушы мемлекеттермен 2
бірлескен отырыс ұйымдастыру.
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1.4.
құқық
қорғау
органдары
арасындағы
қызметтестік пен оның
сапасын арттыру

2.
Арелдағы
барлық
мемлекеттерд
е
браконьерлікті
ң
жоғары
деңгейі.

1.4.1
Барлық
деңгейде
тұтынушы 1
мемлекеттер мен ареалдағы мемлекеттер
арасындағы байланысты нығайту.

A

1.4.2
SRC
арқылы
қолдау
ж:не 1
құрылымды кеңейтуде т:жірибе алмасу.

B

1.4.3. Оқытудың қажеттілігін есептеу, 2
содан кейін, біріккен оқыту семинарларын
өткізу, оларға ж:не мемлекеттер арасына
материалдар дайындау

A

1.4.4.
Оқытылған
сабақтар
басқа 2
мемлекеттерді
ынталандру
үшін
қолданылады. (1.4.3 тармақтарынан кейін
орындалатын іс шаралар).

B

2.1. Браконьерлердің 2.1.1 Т:жірибе алмасу, материалдық- 1
санын азайту
техникалық базаны күшейту, оқытуды
координациялау
мен
ұйымдастыру
арқылы анти браконьерлік топтардың
мүмкіндіктерін жақсарту.

A

SCA мен SCA- Қаржыландыру қажет.
инт.барлық
Сұранымды жасау керек.
филиалдары

2.1.2. Бірелесе мониторинг жүргізу, басқа 1
альтернативті, балама табыс көздерін
дамыту, жергілікті тұрғындар арасында
жалпылық
іс
шаралар,
оқыту
семинарларын/курстар,
:леуметтік
зерттеулер, ақпараттық ағартушылық
кампаниялар өткізу арқылы, қоғамдағы
браконьерлікті азайту.

A

SCA мен SCA- Азғана іс шаралар өткізіледі;
инт.барлық
дала клубтары, ақбөкендер күні
филиалдары
(Өзб, РФ, Қз), кесте тігу (Өзб),
жалпы мониторинг (Өзб, Қз)

A

SCA

2.1.3. Іс сапарлар, семинарлар өткізу,
ақпараттар мен м:ліметтер
алмасу, 2

!
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SCA мен SCA- Қаржы көздерін іздеуді басаудан
инт.барлық
бұрын, іс шаралардың анық
филиалдары
жоаспары қажет
SRC 2014 жылға азғана қаражат
SCA инт.
қарастырған, қаржы көздерін
іздеуді жалғастыру керек

SCA мен SCA- Қаржы көздерін іздеуді басаудан
инт.барлық
бұрын, іс шаралардың анық
филиалдары
жоаспары қажет

1.4.3.
тармағы
қаржыландыру

мен

үшін

Қаржыландыру қажет.
SCA- Сұранымды 2.2.1. ж:не 2014-5

!
!
оқыту
ж:не
т.б.
жолдар
арқылы
мемлекеттер арасында ж:не құқық қорғау
органдары
арасындағы
қатынасты
жақсарту.

!

инт.барлық
филиалдары

(Whitley award) Өзб жобасымен
біріктіру

2.1.4. Заңсыз сатуды қысқарту үшін 1
барлық мемлекеттерде құқық қорғау
органдары (көлік полициясы, инспекция)
мен браконьерлікке қарсы топтардың
қызметкерлеріне жыл сайын марапат сый
табыс ету мысалы, белгілі бір мемлекетте
абсолютті жеңімпаз
атағына
тізімді
анықтау үшін конкурс өткізу сияқты
жолдар арқылы. Марапатты табыстау
үшін Үкіметпен қызмет жасау. Т:жірибелік
жұмыстардың :діс т:сілдерімен алмасу.

A

SCA мен SCA- 2014 жылы басталған.
инт.барлық
филиалдары

2.1.5. Жергілікті тұрғындар арасында 1
:леуметтік
сауалнамалар
жүргізу,
браконьерліктің
м:ліметтерінің
қорытындысы, ақпарат алмасу, науқандар
өткізу, БАҚ тарту, жергілікті тұрғындармен
бірлесе отырып мониторинг жүргізу
арқылы браконьерліктің ширек тарау
себептері
мен
қозғаушы
күштердің
түсініктерін жақсарту

B

SCA мен SCA- Браконьерліктің тарауын мен
инт.барлық
себептерін зерттеу бойынша
филиалдары
біраз
жобалар
студентмагистранттардың
зерттеу
жобаларымен
қаржыландырылады.
Басқа
аспекттерін
зерттеу
үшін
қаржыландыру
қажет.
Сұранымды жасау қажет.

2.1.6. Xртүрлі аудиторияларды заңның 1
:рбір тұстарын жақсы түсінуді қамтамасыз
ету үшін, мысалы, құқық қорғау органдары
қызметкерлері мен бұқара/тұтынушылар
арасында заңнама бойынша бірлескен
ақпараттық
ағартушылық
науқандар
өткізу. Мүмкіндігінше SRCты қолдану.

B

SCA мен SCA- Қаржыландыру қажет.
инт.барлық
Сұранымды жасау қажет.
филиалдары
2014-5 жылдарға Өзб жобасы
(Уитли - Whitley award қорының
сыйлығы)
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!
!
3)

Мекен ету
орындарына
н кету мен
инфрақұрыл
ымның
дамуы

3.1.
Ақбөкендердің
дамуына ықпал ету
туралы
түсінікті
жақсарту

3.1.1. Меңгерілген аумақтармен қоса, 1
табиғаттағы басқа ареалдың :ртүрлі
бөліктерінде
ақбөкендердің
жағдайын
қадағалап отыру.

A

SCA ның барлық Кейбір популяциялар үшін унемі
филиалдары
қаржыландыру бар. Өзб. пен
Рес. мониторингті
жетілдіру
үшін қаржыландыру қажет.

3.1.2. Ақбөкендердің таралуы мен санының 1
ұлғаюына
ықпал
ету
факторларды
ландшафттық деңгейде зерттеу

A

SCA ның барлық Біраз зерттеулер Өзб. (Дж. Булл)
филиалдары
мен
Қз.(К.Олсэн).аяқталған.
Қаржыландыру барлық арлдар
бойнша
қажет.
Сұранымды
жасау қажет.

A

SCA ның барлық Қаржыландыру қажет.
филиалдары
Сұранымды жасау керек.

B

SCA ның барлық Аса қаржыландыруды
филиалдары
етпейді.

қажет

3.1.5.
Дамыту
бойынша
жобаларда 3
ақбөкендерге
жақын
облыста
озық
:дістерді жасау ж:не тарату

B

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.
барлық етпейді.
филиалдары

қажет

3.2.1. Ақбөкендер мекен ететін жерлерде 2
биоалуантүрлілікті
сақтау
үшін
іс
шаралардың жоспарын іске асыру мен
бірлесе жасап шығару.

B

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.барлық
етпейді.
филиалдары

қажет

3.2.2. Т:жірибелік жұмыстарды дамыту 2
бойынша алдыңғы :дістерін халықаралық
деңгейде ілгері жылжыту (мысалы,ОВОС
пен ESIA :леуметтік сферасына ықпал теу
бағасын); IFC-P56 халықаралық қаржы
корпорациясының стандарттары), ж:не
ықпал етуді б:сеңдету/өтем ақы бойынша
шаралар қодану.

B

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.
барлық етпейді.
филиалдары

қажет

3.1.3. Ықпал етуді :лсірету бойынша
шаралар
туралы
ұсыныстар
жасау, 2
мысалы,
инфрақұрылым
жобаларын
стандартизациялау.
3.1.4 Ландшафттың шамамен өзгеруі мен
3
оның болашақтағы салдарын дейгеймен
өлшеу
(ЕҚТА,
климаттың
өзгеруі,
өнерк:сіпті қоса алғанда).

3.2.
Ақбөкендерді
сақтаумен
айналысатын
қызығушылық
танытқан
қатысушылар
мен
басқа
да
жұмысшылардың
мүмкіншіліктерін
арттыру

!
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!
!

4. SCA мен
қызығушылық
танытқан
Үкімет
ұйымдары
арасындағы
жеткіліксіз
ынтымақтасты
қ

!

3.2.3.
МЕҰ,
өнерк:сіп
ұйымдары, 3
мемлекеттік
органдардың
өкілдерін
құрылған жұмыс топтарын құру.

B

SCA ның барлық Аса қаржыландыруды
филиалдары
етпейді.

3.
Ареалдардағы 3.3.1.
Ферма
шаруашылықтарының 2
жерлерді
тұрақты жерлерді қолдануы мен жерге ықпал етуіне
қодануды
жүзеге анализ жүргізу.
асыру
мен
осы
түсінікті арттыру.

B

Қытайдан басқа, Қаржыландыру қажет.
SCAның барлық Сұранымды жасау керек.
филиалдары

3.3.2. Ареалдарғы жерлерді тұрақты 2
қолдану
бойынша
т:жірибелік
жұмыстардың алдыңғы :дістерін қарау.

B

Қытайдан басқа, 3.3.1. мен қосу
SCAның барлық
филиалдары

3.3.3.
Жоғарыда
көрсетілгендердің 2
негізінде ұсынымдар жасау ж:не тарату.

B

Қытайдан басқа, Қосымша қаржыландыру қажет
SCAның барлық емес.
филиалдары

4.1.
SCA
мен 4.1.1.
Xрбір
мемлекетте
түйінді 1
қызығушылық
серіктестерін (Үкімет, МЕҰ, университеттер)
танытқан
Үкімет анықтау.
ұйымдары
арасындағы
4.1.2. Серіктестермен ынтымақтастықты 1
ынтымақтастық
қалыптастыру мен арттыру үшін жұмыс
орнатылды
ж:не жасау.
жақсарды
4.1.3. Жекелеген ресми тұлғалар мен 1
Үкімет
үшін
SCA
ға
мүшелік
мүмкіншіліктерін зерттеу.

A

SCA ның барлық Аса қаржыландыруды
филиалдары
етпейді.

қажет

B

SCA ның барлық Аса қаржыландыруды
филиалдары
етпейді.

қажет

B

SCA ның барлық Аса қаржыландыруды
филиалдары
етпейді.

қажет

4.1.4. Қызығушылық танытқан жақтар мен 2
барлық қатысушылар арасында т:жірибе
алмасу үшін, қолайлы :рі жағымды жұмыс
жағдайын орнату ж:не құру үшін SRC ты
қолдану.
4.1.5.
Убедиться,
что
национальные 2

A

SCA
инт. 2014 жылға кейбір жұмыстар
басшылық етеді, үшін SRC қаржы бөлген, қаржы
басқа филиалдар көздерін
іздеуді
жалғастыру
қатысады
қажет.
SCAның барлық
филиалдары,
SRC басшылық Аса қаржыландыруды қажет

11!

A

қажет

!
!
координационные центры CMS MoU несут
ответственность
за
интеграцию
человеческих
факторов
и
осведомленности
общественности
в
политику выполнения
4.2.
Қызығушылық
танытқан
Үкімет
ұйымдары
ақбөкендерді
сақтау
ісінде SCAны сенімді
серіктес деп есептейді

5.
Ақбөкендердің
таралу
аймақтары
шектеулі ж:не
популяциясы
көп емес

5.1.
Ретроиндукцияның
салдары
мен
:дістеріне
қызығушылық
танытқан
қатысушыларға
түсінікті арттыру.

5.2.

!

етеді

етпейді.

4.2.1. Ғылыми зерттеу ұйымдары, Үкімет, 2
МЕҰ
арасында
ынтымақтастықты
максималды түрде кеңейту үшін SCA
желісін қолдану.

A

SCA мен SCA- Қосымша қаржыландыру қажет
инт.барлық
емес.
филиалдары

4.2.2. Үкіметке
кеңестер ұсыну.

к:сіби 2

A

SCA ның барлық Қосымша қаржыландыру қажет
филиалдары
емес.

4.2.3. SCAның рөлі мен жұмысы туралы 2
толық ақпараттарды :рбір ұйым мен
үкіметке ұсыну (мысалы, Saiga News
бюллетені,
ұсыныстар,
қорытынды)
басталғанға дейін, осы жұмыс орындалып
жатқан кезі ж:не аяқталғаннан соң.

B

SCA ның барлық Қосымша қаржыландыру қажет
филиалдары
емес. Saiga News нуждается в
непрерывном
внешнем
финансировании.

4.2. Мүмкіншілігінше жобалар
шараларды бірлесе іске асыру.

іс 2

B

SCA ның барлық Қосымша қаржыландыру қажет
филиалдары
емес.

5.1.1. Реинтродукцияның өзіне т:н ж:не 2
жалпы қарым қатынасы бойынша SCA ның
бағдары туралы ұсыныстарды жасау.

B

SCA-инт.

Аса қаржыландыруды
етпейді.
Д. Мэллон?

қажет

5.1.2. Негізгі қызығушылық танытқан 2
жақтарға ұсынымның м:тінін тарату ж:не
тиісті түрде оны насихаттау.

B

SCA ның барлық Аса қаржыландыруды
филиалдары
етпейді.

қажет

5.1.3. SRC пен тиісті құжаттарға МСОП- 3
IUCN ұсыныстарын (тиісті тілде) қосу.

B

SCA-инт.

қажет

A

SCA-инт.

Көптеген 5.2.1.

ғылыми

Ақбөкендерді

ж:не

сақтау

мен

бойынша 1
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Аса қаржыландыруды
етпейді.
SCA Қаржыландыру қажет.

!
!
тапсырмалардың
орындалуларын
қамтамасыз ету үшін,
қолда
өсірілетін
популяцияның
тиімділігі мен сапасын
арттыру.

!

алдыңғы :дістері қолданылатын қолда
өсіру орталықтарына қолдау көрсету,
мысалы, стратегиялық жоспарлар мен
қаржыландыру ұсыныстарын қолдау мен
жасау.

филиалдарымен,: Сұранымды жасау керек.
Ресей, Қытайда
т:лімбақтары
(питомники)бар

5.2.2 SCA қызметінің барлық сферасын 1
қолдау
үшін
(мысалы,ақбөкендерді
ұстайтын
зообақтар
мен
Қалмық
Республикасының
жабайы
жануарлар
орталығы
қызметіне
жалпылықтың
қатысуын
қолдау
мақсатында),
Халықаралық зообақтар ассоциациясымен
(мысалы: EAZA, AZA, WAZA) белсенді
түрде қарым қатынас орнату;

B

SCA-инт.
SCA Арнайы қаржыландыруды талап
филиалдарымен,: етпейтин іс шараларды қосып,
Ресей, Қытайда ұсынымды жасау.
т:лімбақтары
(питомники)бар

5.2.3.
Жануарларды
қолда
өсіру 2
орталықтарының тапсырмаларын анықтау
ж:не бұл тапсырмалардың іске асуы.

B

SCA-инт.
SCA Аса қаржыландыруды
филиалдарымен,: етпейді.
Ресей, Қытайда
т:лімбақтары
(питомники)бар

қажет

5.2.4.
Ақбөкендерді
қолда
өсіру 2
басшылықтарын құру арқылы алдыңғы,
үздік т:жірибе анықтау ж:не тарату,
Ресейде жұмыс жасайтын басшылықты
қытай тіліне аудару.

B

SCA-инт.,
SCA- Аса қаржыландыруды
Ресей мен SCA- етпейді.
Қытай

қажет

5.2.5. Ареалдағы басқа мемлекеттердегі 2
жануарлар өсіру орталықтарына Ресейдің
т:жірибесін көрсету.

A

SCA-Ресей, SCA- Т:жірибе
алмасу
инт.
ұсынымдар жасау.

5.3.
Ақбөкендер 5.3.1. GIS форматында ақпарат алмасу 2
популяциясының
желісін жасау
қазіргі таралымының

B

SCA мен SCA- Қаржыландыру қажет.
инт.барлық
Сұранымды жасау керек.
филиалдары
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бойынша

!
!
түсінігін
жақсарту
6. SCA ның
жеткілісіз
институционал
ды
тұрақтылығы

!

арттыру,

6.1. Институционалды 6.1.1 SCAның негізгі қызметі үшін жеткілікті 1
тұрақтылықты
қаржыландыруды қамтамасыз ету
үшін
жоғарылату
белсенді желілік стратегия құру.

A

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.барлық
етпейді.
филиалдары

қажет

6.1.2. Барлық желі бойынша SCA құру үшін 1
міндеттерді күшейту

A

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.барлық
етпейді.
филиалдары

қажет

6.1.3. Барлық желі бойынша тиімділікті 1
арттыру сұрақтарын талқылау ж:не үлкен
алмасулар

B

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.барлық
етпейді.
филиалдары

қажет

6.1.4. Ары жалғастыруды, сабақтастықты 2
жоспарлау (бүкіл SCA мен ареалдағы
басқа мемлекеттерде)

B

SCA мен SCA- Аса қаржыландыруды
инт.барлық
етпейді.
филиалдары

қажет

6.1.5. Қызығушылық танытқан жақтармен 2
ақпарат алмасу мүмкіншіліктерін арттыру

B

SCA мен SCA- SRC пен Saiga News арқылы
инт.барлық
алмасу мүмкіншіліктері үзбей
филиалдары
қаржыландыруды талап етеді

6.1.6. Халықаралық ж:не белгілі бір 2
деңгейде бұқаралық ақпарт құралдары
арқылы ж:не жергілікті аймақтарда қатта
қаптамада
Saiga News
пішіні мен
таралымын кеңейту.

A

SCA мен SCA- Басылым тираждарын арттыру
инт.барлық
үшін қаржыландыру қажет
филиалдары

6.1.7. Xрбір мемлекетте SCAның белсенді 2
мүшелерінің санын көбейту.

A

SCA мен SCA- Ағымдағы қаржыландыру жас
инт.барлық
көшбасшылардың
қорғау
филиалдары
бойынша жобалары үшін бірінші
жылына; екінші жылға Дисней
(DWCF) қорына ұсыныс берілді
Аса қаржыландыруды қажет
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6.1.8. Жергілікті халыққа бағытталған 2
(белгілі бір мемлекетке емес) ж:не
жалпыкөлемді стратегиялық жоспарларды
келісімнен өткізу.

B

6.1.9. SCA ның бырлық желілері бойынша 2
:кімшілік қызметтерін кеңейту

A

15!

SCA мен SCA- етпейді.
инт.барлық
филиалдары
Кейбір қамтамасыз н:рселер
SCA мен SCA- жас көшбасшылардың қорғау
инт.барлық
бойынша жобалары арқылы; тек
филиалдары
:кімшілік
қызметтер
үшін
ұсынымдар жасалып, қаржы
көздерін табу қажет.

