•

•

เป็นภาคีความร่วมมือจากรัฐบาลระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การนานาชาติและองค์กรเอกชน ที่มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐบาล
รวมทั้งองค์กรต่างๆดําเนินการทางด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรแนวปะการังและระบบนิเวศอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (เช่น ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล) ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม Chapter 17 of Agenda 21 (จากผลการประชุม UN
Conference on Environment and Development ที่ Rio de Janeiro, Brazil, 1992) และมติการประชุมนานาชาติอื่นๆ
ประกาศเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานประชุม First Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity (CBD)
in December 1994

•

เป็นความริเริ่ม ที่เริ่มดําเนินการโดยรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จาไมก้า ฟิลปิ ปินส์ สวีเดน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ต่อมามีองค์การต่างๆร่วมเข้าเป็นสมาชิก เช่น United Nations organizations, multilateral development banks,
environmental and developmental NGOs, private sector

•

ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกจากหน่วยงานรัฐบาล 29 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) และ 26 องค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNEP,
COBSEA, Reef Check, ICRAN (International Coral Reef Action network), CRISP (Coral Reef Initiatives in the Pacific),
GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network), CORDIO (Coral Reef degradation in the Indian Ocean) เป็นต้น

•

เงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของ ICRI มาจากรัฐบาลประเทศที่ร่ํารวย และจากองค์กรอื่นๆ เช่น United Nations, Development
Banks องค์การระหว่างประเทศ และเอกชน

•

มีการดําเนินงานโดยประเทศที่เป็นสมาชิกเป็นเลขาธิการ (ICRI Secretariat) โดยความสมัครใจ วาระละประมาณ 2 ปี โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจับคู่ร่วมกับประเทศที่กําลังพัฒนา
•

1994-1996 U.S.

•

1996-1998 Australia

•

1999- 2000 France

•

2001-2002 Philippines & Sweden

•

2003-2005 UK-Seychelles

•

2005-2007 Japan-Palau

•

2007-2009 U.S.-Mexico

•

2009-2011 France-Samoa

•

2012-2014 Australia-Belize

•

2014-2016 Japan-Thailand (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรของรัฐบาลนัน้ ๆ ทําหน้าที่ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ

•

•

มีการประชุม (general meeting) ทุกปี เพื่อสร้างมาตรการ (call to action) ขับเคลื่อนภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้
ทรัพยากรแนวปะการังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับภูมิภาค นอกจากจัดประชุม general
meeting แล้ว อาจจัด side event ในงานประชุมใหญ่อื่นๆ

มี

“Call to Action” 4 เรื่อง เป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการของรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

โดยสอดคล้องกับกระบวนการระดับนานาชาติ เช่น CBD strategic plan, Aichi Target 10, Rio +20’s
•

•

•

•

1) Integrated management
•

Connectivity (เช่น land & sea; ecosystems)

•

Ecology + Social

•

Stakeholders

2) Capacity building
•

สร้าง partnership / network/ community

•

สร้างบุคลากร / ประสิทธิภาพ

•

Public awareness (e.g. International Year of the Reef 2008)

•

Information/best practice sharing

•

Ad Hoc committee ในเรื่องต่างๆ

3) Science and monitoring
•

Status of the reef

•

Evaluation of management

•

Conservation action

•

Encouragement of research on coral reef and related ecosystems

4) Review (e.g. impact and effectiveness)
•

adaptive learning

•

improve knowledge/management

•

assess all component of management process

•

•

ง

านหลัก (theme) ของ ICRI ที่ไทยกับญี่ปุ่น จะดําเนินการ
•

1) สร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบจากมนุษย์เพื่อเพิ่มภูมิคมุ้ กันให้กับระบบนิเวศ

•

2) การจัดการเชิงพื้นที่

•

3) ในวาระที่ ICRI ครบรอบ 20 ปี จึงเป็นโอกาสที่จะทบทวนสถานะของ ICRI ในวงแวดล้อมของ
initiatives หรือองค์กรอื่นๆ โดยจะจัดทํารายงานการดําเนินงานของ ICRI ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมา

กิ

ง

จกรรมของ ICRI secretariat ไทย-ญี่ปุ่น

•

1) จัดประชุม “General meeting” 2 ครั้ง (ปี 2557 & 2558)

•

2) implement “Call to Action 2013”

•

3) Maintain ICRI visibility เช่น ร่วมในวงประชุมอื่นในระดับนานาชาติ เผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ๆ
(www.icriforum.org)

•

4) สนับสนุนองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น GCRMN, Ad Hoc committee ต่างๆ (เช่น lion fish invasive,
socioeconomic evaluation project, etc.)

านที่ได้ดําเนินการไปแล้วในช่วงที่ไทยและญี่ปุ่นทําหน้าที่ secretariat
•
•

•

ดําเนินการประชุม Side event at Convention on Biodiversity – COP12 under the title
“Managing coral reefs for resilience to climate change: Progress made and key priorities
towards meeting Aichi target 10” ที่กรุงเปียงยาง สาธารณรัฐเกาหลี (10 ตค. 2557)
2) ดําเนินการประชุม 29th ICRI General Meeting ที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น (20-24 ตุลาคม 2557)

ง

านที่กรม ทช. ต้องดําเนินการต่อไปคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชาย

เลน เตรียมการจัดประชุม ICRI General Meeting ครั้งที่ 30 โดยประเทศไทย (กรม ทช.) เป็นเจ้าภาพหลัก โดย
คาดว่าจะจัดในเดือนธันวาคม 2558

