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คํานํา

ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 29
มกราคม ค.ศ. 2004 เปนตนไป ดังนั้นในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 ซึ่งมีขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย ในระหวางวันที่  9–27 กุมภาพันธ ค.ศ.
2004 ผูแทนประเทศไทย จึงไดเขารวมประชุมในฐานะภาคี
อนุสัญญาฯ  เปนคร้ังแรก

การเจรจาตอรองเปนหัวใจสําคัญของการประชุม
แตหลังจากนั้นความรวมมือดําเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ และขอมติจากการประชุมเปนเรื่องสําคัญที่สุด
ขณะนี้อนุสัญญาฯไดเดินทางมาเปนเวลา 14 ป นับต้ังแต
ไดมีการลงนามรับรองกัน ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ใน
ระหวางวันที่ 5–14 มิถุนายน ค.ศ. 1992 โดย 157 ประเทศ
บทบาทของภาคีอนุสัญญาฯ ในปจจุบันจึงตองมุงเนนที่
การดําเนินงานอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม สอดคลองตาม
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ไดทํางานอยางหนักตลอดเวลาที่ผานมาและไดผลักดัน
ผานการประชุมหลายคร้ัง ใหมีกลไก แนวทางความชวยเหลือ
ทัง้ทางวชิาการ และการเงิน เพือ่เอ้ืออํานวยใหภาคอีนสุญัญาฯ
องคกรระหวางประเทศ องคกรระดับภูมิภาค องคกรพัฒนา
เอกชนและอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ รวมมือกันอนุวัตอนุสัญญาฯ

หลายคนมักจะมีปญหาสงสัยวา อนุวัตอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแลวประเทศไทยจะได
อะไร คําตอบงายๆ  คือ ไดความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนความจริงที่วาคนเราไมรูวาตนเองมีอะไร จนกวาจะ
สูญเสียสิ่งนั้นไป  ประเทศไทยเปนประเทศที่ร่ํารวย
ทรัพยากรชีวภาพ นั่นคือในสมัยกอนหาสิบปที่แลว ปจจุบัน

ประเทศไทยไมไดอยู ในกลุมประเทศ megadiversity
countries ซึ่งประกอบดวย 16 ประเทศ ไดแก สหพันธ
สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
โคลอมเบีย สาธารณรัฐคอสตาริกา  สาธารณรัฐเอกวาดอร
สาธารณรฐัอนิเดยี  สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี  สาธารณรฐัคองโก
สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐแอฟริกาใต
สาธารณรัฐเวเนซุเอลา  สาธารณรัฐฟลิปปนส  สาธารณรัฐ
มาดากัสการ  เครือรัฐออสเตรเลีย  และสหรัฐอเมริกา
เหตุใดประเทศไทยจึงไมไดอยูในกลุมดังกลาว ? เพราะ
ประเทศไทยสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปมาก
เหตุใดเลาประเทศไทยจึงสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพไปมาก ? เพราะเราไมตระหนักถึงคุณคาของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใชหรือไม ?

กระบวนการดําเนินงานของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากจะวางหลักการ แนว
ความคิด  แนวทางปฏิบัติ ในหลายๆ  เรื่องท่ีเกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพแลวยังเปนขุมทรัพยที่แจกจาย
ความรูมากมายมหาศาล แกนักวิทยาศาสตร นักวิชาการ
นักกฎหมาย นักบริหารจัดการ นักการเมือง หลายคนได
ความรูใหมจากการประชุมหลายครั้ง ภายใตอนุสัญญาฯ
และหลายคนไดความรูจากการอานเอกสารและเว็บไซต
ของอนุสัญญาฯ และของหลายหนวยงาน หลายองคกรที่
เก่ียวของ ความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไดแพร
กระจายไปในโลก นับต้ังแตอนุสัญญาฯ ไดถือกําเนิดขึ้นมา
ความรูเปนบอเกิดของความตระหนักถึงคุณคาของความ
หลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในฐานะหนวย
ประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ปรารถนาใหทุกทานได
หาความรูจากการประชุมตางๆ  ภายใตอนุสัญญาฯ  จึงได
รวบรวมสรุปผลการประชุมภายใตอนุสัญญาฯ  หลังจาก
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 จนมาถึง
สมัยที่ 8 ไวในเอกสารฉบับนี้ ผูสนใจรายละเอียดสามารถ
คนควาเพิ่มเติมไดจาก http://www.biodiv.org และ
www.iisd.ca/biodiv

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  หวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนคูมือหนึ่งที่ชวยให
หนวยงาน/องคกร บุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจ
ความเปนไปไดในโลกปจจุบันและตามทันกระแสการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งหลังจากมี
ความเขาใจดีแลว หากจะหันมามองการอนุรักษของ
ประเทศไทยก็จะตระหนักวามีอะไรตองทําอีกมาก สําหรับ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซ่ึงสํานักงานฯ
หวังเปนอยางยิ่งในความรวมมือตลอดจนความริเริ่มของ

ทุกหนวยงาน/องคกรบุคลากร ในการดําเนินงานอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ของประเทศไทยตอไป นอกจากนั้นสํานักงานฯ ยังเห็นวา
ผูแทนประเทศไทยที่จะตองเจรจาตอรองในหลายเรื่อง
หลายประเด็นที่ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถใชประโยชนจากเอกสารฉบับนี้ เพื่ออางอิงถึง
ผลการประชุมหารือ เจรจาตอรองท่ีผานไปแลวซึ่งจะเปน
พื้นฐานที่ดีสําหรับการเตรียมการเจรจาตอรองที่จะมีตอไป
ในอนาคต

ขอขอบคุณทุกหนวยงาน /องคกรและบุคลากร
ทุกทาน ซึ่งมีเปนจํานวนมากและไมอาจระบุนามไดหมด ณ
ที่นี้ ท่ีไดกรุณาชวยเหลือเกื้อกูลในการดําเนินงานที่เกี่ยว
ของกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพตลอดมา

(นางนิศากร  โฆษิตรัตน)
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ชีวภาพทางเกษตร, พื้นที่คุมครอง (PA), มาตรการแรง
จูงใจ, ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (IAS), การวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม, การรับผิดและการชดใชความ
เสียหาย, และความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก
ที่สุดในประวัติศาสตรของอนุสัญญาฯ  ซึ่งผูแทนจาก
ภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะจากภาคเอกชน ที่มี
จํานวนมากเปนประวัติการณ สงผลใหมีการประชุมยอย
และกิจกรรม (side event) ตางๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม ในแงมุมทางเน้ือหาสาระ การเจรจาตอรอง
ไมใครกาวหนาเทาที่ควร แตมีความสําเร็จ โดยผูเขารวม
ประชมุไดใหการรบัรองโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ
ขนาดเล็ก (SIDS) ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี และผูเขารวม
ประชุมยังไดยืนยันในขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 5 ท่ีหามการทดสอบภาคสนามเก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีจํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs) และปฏิเสธ
การวิเคราะหประเมินความเส่ียงรายกรณี ซึ่งเปนที่ยินดี
ของผูแทนจากหลายประเทศ องคกรพัฒนาเอกชนและ
ผูแทนชนพื้นเมือง  สองหัวขอท่ีไดใชเวลาประชุมยาวนาน
ที่สุด คือ การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และพื้นที่
คุมครองทางทะเล  ขอมติวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนเนนการจําแนกขั้นตอนในอนาคตเกี่ยวกับการ
เจรจาตอรองเรื่องระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
ไดใหการรับรองขอมติ 36 ขอ ในประเด็นตางๆ ท่ีมีความ
สําคัญ รวมถึง : ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ,
ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หงแลง และพืน้ทีก่ึง่ชืน้,
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI), การเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม (ABS) มาตรา
8(j) : ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และขอ
กําหนดที่เกี่ยวเนื่อง, และการติดตอสื่อสาร การใหการ
ศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA)  ผูเขารวมประชุมยังไดกลาวถึงประเด็นเชิงกลยุทธ
สําหรับประเมินความกาวหนาหรือการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ, การดําเนินงานตามแผน
กลยุทธของอนุสัญญาฯ, ผลที่ไดจากการวิเคราะหประเมิน
ระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA), การพิจารณาทบทวน
ประสิทธิภาพของหนวยงาน, กระบวนการและกลไกตางๆ
ของอนุสัญญาฯ, ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการ และกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
การถายทอดเทคโนโลยีและความรวมมือทางเทคโนโลยี,
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม, ความรวมมือกับ
อนุสัญญาอ่ืน และการผูกพันกับภาคเอกชน ผูเขารวมประชุม
ไดหารือเกี่ยวกับงบประมาณสําหรับสองป ค.ศ. 2007–
2008, และทรัพยากรและกลไกการเงิน, และกลาวถึง
ประเด็นสารัตถะอื่นๆ อีกมากรวมถึง : ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหลงน้ําในแผนดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลและชายฝง และความหลากหลายทาง

ก ารประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8

(The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to
the Convention on Biological Diversity)

20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006  ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 มีขึ้นระหวางวันที่ 20–31 มีนาคม
ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล  โดยจัดตอจากการประชุมภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ สมัยที่ 3 มีผูเขารวมประชุมประมาณ 3,900 คน เปนผูแทนภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่น หนวยงานภายใต
องคการสหประชาชาติ องคกรระหวางรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน องคการของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น  สถาบันการ
ศึกษา และอุตสาหกรรม
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และการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
ในขณะที่การหารือวาดวยพื้นที่คุมครองทางทะเล แสวงหา
บทบาทของอนุสัญญาฯ ที่เก่ียวกับพื้นที่คุมครองในทะเล
หลวง ซึ่งขอมติดังกลาวและขอมติอ่ืนๆ วางลําดับความ
สําคัญสําหรับการดําเนินงานในสองปตอไป  ดังนั้น
จึงขึ้นกับการประชุมระหวางสมัย ของคณะทํางานชุดตางๆ
ที่จะขับเคลื่อนวาระทางสารัตถะใหกาวหนาตอไป

ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายใตโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ไดเปดใหมีการลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993
ปจจุบันมี 188 ภาคีอนุสัญญาฯ   อนุสัญญาฯ มีเปาหมาย
เพื่อสงเสริม “การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจาก
การใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม”

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1
(COP–1) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม ค.ศ. 1994
ณ กรุงนัสซอ ประเทศบาฮามาส ที่ประชุมไดกําหนดกรอบ
การดาํเนนิงานทัว่ไปสาํหรบัการดาํเนนิงานภายใตอนสุญัญาฯ
และไดจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการและเทคโนโลยี
(SBSTTA)  และมอบหมายใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) เปนกลไกการเงินของอนุสัญญาฯ เปนการช่ัวคราว

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 2
(COP–2) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ณ กรุง
จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมไดรับรองขอมติ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
(Jakarta Mandate) และจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพข้ึน เพื่อจัดทํารางพิธีสาร
เกี่ยวกับ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ เนนเฉพาะการ
เคลื่อนยายขามพรมแดน ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ซึ่งอาจสงผลกระทบเสียหายตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ”

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3
(COP–3) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุง
บัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา ที่ประชุมไดรับรอง
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร และโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ในปาไม รวมถึงบันทึกความเขาใจ (MOU) กับกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) และเรียกรองใหมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวาดวยเรื่องมาตรา 8(j) และความรวมมือกับ
ความตกลงทางส่ิงแวดลอมฉบับอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ
(ExCOP) : มีข้ึนในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 ณ เมือง
คารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบยี เพือ่รบัรองพธิสีารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากท่ีประชุมยังไมได
ขอตกลงท่ีเปนเอกฉันท จึงมีการประชุมและการปรึกษา
หารืออยางไมเปนทางการขึ้นเพื่อหาขอตกลงในประเด็น
สําคัญๆ และมีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
พิเศษข้ึนอีกครั้งในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 ณ นคร
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา และรับรองพิธีสารฯ  พิธีสาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพ มวีตัถปุระสงค
เพือ่เก้ือกูลตอการขนยาย การควบคุมดูแลและการใชประโยชน
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (living modified
organisms–LMOs) ที่อาจมีผลกระทบเสียหายตอการ
อนุรักษ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงความเส่ียงตอการเคล่ือนยาย
สิ่งมีชีวิตดังกลาวขามพรมแดน  เปนพิเศษ   พิธีสารฯ
มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2003 จนถึง
ปจจุบัน มีภาคี 129 ประเทศ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
(COP–5)  : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000  ณ
กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ที่ประชุมไดพิจารณาทบทวน
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร และรับรองโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นท่ีแหงแลงและพื้นท่ีกึ่งชื้น และขอมติ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน มาตรา 8(j)
แนวทางสูระบบนิเวศ การใชประโยชนอยางย่ังยืน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการทองเท่ียว ชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกราน มาตรการสรางแรงจูงใจ และการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน (GTI)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002  ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอรแลนด ที่ประชุมไดรับรองแผนกลยุทธสําหรับ
อนุสัญญาฯ รวมถึงเปาหมายลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ภายในป ค.ศ.
2010 และไดรับรอง : โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปาไมฉบับที่ปรับปรุงแกไขแลว, หลักแนวทาง
วาดวยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน, แนวทางบอนนวาดวย
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การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน, รวมถึงขอมติวาดวย
กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช, การริเร่ิมท่ัวโลกทาง
อนุกรมวิธาน, มาตรการสรางแรงจูงใจ  และ มาตรา 8(j)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004  ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย  ที่ประชุมไดรับรอง
โปรแกรมงาน 3 ฉบบั คอื โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงภูเขา, โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครอง,
และโปรแกรมงานวาดวยการถายทอดและความรวมมือ
ทางเทคโนโลยี และมอบหมายใหคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ริเริ่มการ
เจรจาตอรองเกี่ยวกับระบอบระหวางประเทศวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  รวมถึงขอมติวาดวย :
เปาหมายและดัชนีช้ีวัด, เพ่ือพิจารณาทบทวนการดําเนินงาน
ภายใตอนุสัญญาฯ, แผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ, และ
ความกาวหนาในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายป ค.ศ.
2010; แนวทางอัคเวย : คู วาดวยการวิเคราะหผลกระทบ
ทางวัฒนธรรม, สิ่งแวดลอม และสังคม; หลักการและ
แนวทางแอดดิส อาบาบา เพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน;
และขอมติวาดวยมาตรการสรางแรงจูงใจ, การติดตอ
สื่อสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน (CEPA), ความหลากหลายทางชีวภาพใน
แหลงน้ําในแผนดิน และความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและชายฝง

รายงานการประชุม
พิธีเปดการประชุมมีขึ้นในเชาวันจันทรที่ 20 มีนาคม

ค.ศ. 2006 เริ่มจากการฉายวีดีทัศนเก่ียวกับพันธกิจความ
หลากหลายทางชวีภาพทัว่โลก (global biodiversity mission)
ซึ่งเนนถึงเปาหมายลดอัตราการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ. 2010 วาเปน
“ปฏิบัติการเพ่ือทุกชีวิตบนผืนโลก” (Action for life on Earth)
และการแสดงพิธีฉลองพระแมธรณีจากกลุมชนพื้นเมือง

นาย Carlos Alberto Richa นายกเทศมนตรีเมือง
คูริติบา กลาวตอนรับผู เขารวมประชุม  และกลาววา
นอกจากเปนหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลแลว ชุมชน
พื้นเมืองและทองถ่ิน ภาคสังคม และพลเมืองทุกคน ตางก็
มีพันธกรณีในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหไดอยางมีประสิทธิผล

นาย Roberto Requiao ผูวาการรัฐปารานา กลาว
เนนถึง พันธกรณีและความสําเร็จในการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมของรัฐปารานา รวมถึงมาตรการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ เชน การจัดตั้งแนวเขตเช่ือมตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity corridor),
พื้นท่ีคุมครองของเอกชน และพื้นท่ีเพาะปลูกแบบระบบ
นิเวศการเกษตร (agro–ecological farm) ปารานาจะเปน
รัฐแรกในประเทศบราซิลท่ีประกาศใชระเบียบขอบังคับใน
การติดฉลากกํากับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
เพื่อปองกันภัยคุกคามจากถั่วเหลืองและเมล็ดที่ผานการ
ดัดแปลงพันธุกรรม

นาย Ramatha Letchumanan ประเทศมาเลเซีย
ผูแทนประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 7 กลาวถึงความ
สําเร็จในการดําเนินงานต้ังแตการประชุม สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยท่ี 7 รวมถึงความกาวหนาไปสูระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
การจัดทําเครือขายพื้นที่คุมครองทั่วโลกตอไป และการ
จัดทํารางโปรแกรมงานใหมวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงเกาะ สําหรับรับรองในการประชุมครั้งน้ี

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ
เนนถึงความสําคัญของการสงวนรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สรุปถึงการใชประโยชนพืชทางยารักษาโรค
และโภชนาการซึ่งเพิ่งคนพบใหม  และนาย Bakary Kante
ในนามของผูอาํนวยการโครงการสิง่แวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) นาย Klaus Topfer เนนถึงพันธสัญญาของ
โครงการฯ สนับสนุนอนุสัญญาฯ ในการบรรลุเปาหมายป
ค.ศ. 2010

นาง Marina Silva รฐัมนตรวีาการกระทรวงสิง่แวดลอม
ของประเทศบราซิล กลาววา การประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 นี้ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะเสริมสราง
เจตจํานงและพันธกรณีจากทุกภาคสวนของสังคม ในการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ เธอใหความสําคัญแกการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนโดยตั้งขอสังเกตวาเพียง
กฎระเบียบบังคับภายในประเทศนั้น ไมเพียงพอที่จะทํา
การคุมครองสิทธิของรัฐและชุมชนพื้นเมืองท่ีเกี่ยวของได
และวาระบอบระหวางประเทศอาจเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผล
มากที่สุดในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคทั้ งสาม
ประการของอนุสัญญาฯ ในรูปแบบผสมผสาน

ผูแทนประเทศเวเนซุเอลา ในนามกลุมประเทศลาติน
อเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) ใหลําดับความสําคัญ
แกการหารือวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน,
การมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น, พื้นที่คุมครอง
และทรัพยากรพันธุกรรมในทองทะเลลึก  ผูแทนประเทศ
ตูวาลูในนามกลุมพันธมิตรรัฐท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก (Alliance



8การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

of Small Island States–AOSIS) สนับสนุนโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ และแสดง
ความวิตกเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร
(Resource Allocation Framework–RAF) ของกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ซึ่งเลือกปฏิบัติตอประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพบนบกนอย แตมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเลมาก  ผูแทนประเทศอินเดีย ในนาม
กลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (Like–
Minded Megadiverse Countries–LMMC) ใหลําดับ
ความสําคัญแกการเรงจัดทําระบอบระหวางประเทศวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และแสดงความ
วิตกเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาตอรองที่ลาชา  สวนผูแทน
ประเทศออสเตรียในนามสหภาพยุโรป, บัลแกเรีย, โรมา
เนีย, โครเอเชีย, มาซิโดเนีย, อัลบาเนีย, บอสเนีย และ
เฮอรเซโกวินา, เซอรเบียและมอนเตเนโกร ใหลําดับความ
สําคัญแก : การดําเนินงานในชาติ, การดําเนินงานตาม
โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครอง, การจัดทําระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน,
และความกาวหนาเพื่อบรรลุเปาหมายลดอัตราสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในป ค.ศ. 2010  ผูแทน
ประเทศเอธิโอเปยในฐานะผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน
และผูเแทนประเทศคีริบาต ในนามกลุมประเทศเอเชียและ
แปซิฟก กระตุนใหประเทศที่พัฒนาแลว ใหทุนสนับสนุน
การมีสวนรวมของผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศที่กําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐ
กิจ ในการประชุมตางๆ ของอนุสัญญาฯ ผูแทนจากกลุม
ประเทศแอฟริกัน เรียกรองใหมีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กับสาขาสิ่งแวดลอม
ของกลุมพันธมิตรใหมเพื่อการพัฒนาแอฟริกา  (New
Partnership for Africa’s Development)  ผูแทนจากกลุม
ประเทศเอเชียและแปซิฟก สนับสนุนโปรแกรมงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ และโปรแกรมงาน
วาดวยพื้นที่คุมครอง, รางขอมติวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น และระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ผูแทนประเทศแคนาดาในนามกลุมประเทศ JUSCANZ
กลาววาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8
ควรเนนการบรรลุความสําเร็จตามสามวัตถุประสงค  ผูแทน
จากสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะผูแทนกลุมประเทศยุโรป
กลางและยุโรปตะวันตก (CEE) สนับสนุนใหผู เขารวม
ประชุมทํางานโดยมีสปริตของความรวมมือและความ
ประนีประนอม

การดาํเนนิการประชมุ : ผูเขารวมประชมุไดคดัเลอืก
นาง Marina Silva ใหดํารงตําแหนงประธานสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 และคัดเลือกใหนาง
Oyundari  Navaan – Yunden  ประเทศมองโกเลีย เปน
ผูบันทึกรายงานการประชุม และนาย Asghar  Mahammadi
Fazel ประเทศอิหราน เปนประธานคณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในการประชุมสมัยที่ 13 และ 14

ตอมา ผูเขารวมประชุมไดรับรองวาระการประชุม
และการจัดรูปแบบการดําเนินการประชุม (UNEP/CBD/
COP/8/1 and Add.1/Rev.1)  ท่ีประชุมรวม จัดต้ังสอง
คณะทํางาน และเลือกนาย Matthew Jebb  ประเทศ
ไอซแลนด เปนประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และนาย
Sem Shikogo ประเทศนามิเบียเปนประธานคณะทํางานที่
2 (WG–II) ตามลําดับ

ในระหวางสองสัปดาหของการประชุม ที่ประชุม
รวมพบกันในวันจันทรที่ 20 มีนาคม และวันศุกรที่ 24
มีนาคม สวนการประชุมรวม ในพิธีปดการประชุม มีขึ้น
ในบายของวันศุกรท่ี 31 มีนาคม คณะทํางานท้ังสองกลุม
ประชุมตั้งแตวันที่ 21–24 มีนาคม, วันที่ 27–28 มีนาคม
และวันท่ี 30–31 มีนาคม นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังกลุม
ประสานงานข้ึน เพื่อหารือในประเด็นของ : การเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน, มาตรการสรางแรงจูงใจ, ความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ, ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่ออาหารและโภชนาการ, ทรัพยากรและกลไกการ
เงิน, และงบประมาณ กลุมไมเปนทางการ แกไขปญหา
มากมายหลายประเด็นรวมถึง : การมีสวนรวมของชน
พื้นเมืองในการเจรจาตอรองเก่ียวกับการเขาถึง และการ
แบงปนผลประโยชน, การรับรองตัวแทนจากองคกรพัฒนา
เอกชน, การยกเลิกขอมติเดิม, และความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลและชายฝง  สวนการประชุมระดับสูง
จัดใหมีขึ้นระหวางวันที่ 27–29 มีนาคม

การพิจารณารายงาน
ผูแทนประเทศเอธโิอเปย ในนามกลุมประเทศแอฟรกินั

และผูแทนประเทศมองโกเลีย ในนามกลุมประเทศเอเชีย
และแปซิฟก และผูแทนประเทศเวเนซุเอลา ในนามกลุม
ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กลาวรายงานผล
การประชุมระดับภูมิภาค ซึ่งมีข้ึนในระหวางวันท่ี 18–19
มีนาคม ณ เมืองคูริติบา ผูแทนประเทศโครเอเชีย กลาว
รายงานการประชุม Pan–European on Biodiversity
ผูแทนประเทศเดนมารก กลาวรายงานการประชุมระดม
ความคิดเห็นเก่ียวกับไขหวัดนก ซ่ึงมีข้ึนเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม
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(UNEP/CBD/COP/8/INF/47)  ผูแทนประเทศบราซิลกลาว
รายงานผลการประชุมผูเชี่ยวชาญดานพื้นที่คุมครองซึ่ง
มีขึ้นในระหวางวันที่ 17–18 มีนาคม ณ เมืองคูริติบา
(UNEP/CBD/COP/8/INF/27)  ผูแทนประเทศสเปน กลาว
รายงานผลการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) สมัยที่ 4 (WG–8(j)4)  และการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
สมัยที่ 4 (WG–ABS 4) ซ่ึงมีข้ึนในเดือนมกราคม ค.ศ.
2006 ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน (UNEP/CBD/COP/
8/6 and 7)  ผูแทนประเทศมาเลเซียกลาวรายงานผลจาก
สามการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  ผูเขารวมประชุมไดรับถึง :
รายงานจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (UNEP/CBD/COP/8/
10), รายงานของเลขาธิการอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการ
บริหารงานของอนุสัญญาฯ และงบประมาณสําหรับกองทุน
ทรัสต (Trust Fund) (UNEP/CBD/COP/8/11/Rev.1), ราง
งบประมาณสําหรับโปรแกรมงานในป ค.ศ. 2007–2008
(UNEP/CBD/COP/8/28 และ Add.1) และรายงานโลก
ทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Biodiversity
Outlook) ฉบับที่สอง (UNEP/CBD/COP/8/12)

ประเด็นสําหรับการพิจารณาอยางลึกซึ้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ :
คณะทาํงานที ่1 (WG–I) ไดหารือเก่ียวกับโปรแกรมงาน

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ (UNEP/CBD/
COP/8/2) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม และกลุมประสานงาน
ไดหารือในสัปดาหที่สอง เพื่อจัดทํารายการปฏิบัติการ
สนับสนุนโปรแกรมงานดังกลาวที่ เสนอมาสําหรับภาคี
อนุสัญญาฯ  ใหสําเ ร็จ  ผู เขารวมประชุมยินดีตอนรับ
โปรแกรมงาน และกระตุนอยางหนักใหมีการรับรอง
โปรแกรมงานนี้ การหารือเนนการใหทุนสนับสนุน ซึ่งผูแทน
จากประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เรียกรองความสนใจ
จากกรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (RAF) ของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF), และรองขอความชวยเหลือ
ทางการเงินสําหรับการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน
โปรแกรมงานพรอมดวยรายการปฏิบัติการสนับสนุนไดรับ
การรับรองในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม โดยมีการแกไข
เล็กนอย

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.12) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : รับรองโปรแกรมงาน

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ, ตระหนักวา
ภาคีอนุสัญญาฯ ควรดําเนินงานตามโปรแกรมงานในบริบท
ของลําดับความสําคัญท่ีกําหนดในชาติ, สมรรถนะและ
ความจําเปน, รองขอใหกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) และ
เชิญใหประเทศผูบริจาค ภาคีอนุสัญญาฯ  และสถาบัน
การเงิน สนับสนุนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน, รองขอ
ภาคีอนุสัญญาฯ ใหประยุกตใชเปาหมายและกรอบเวลา
เปนกรอบการดําเนินงานที่ยืดหยุน ซึ่งอาจกําหนดเปาหมาย
ระดับชาติ และ/หรือระดับภูมิภาคในนั้นได, รองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ จําแนกระบุความเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมงานและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องทั้งหมด
ของอนุสัญญาฯ, กระตุนการจัดทําแนวทางบนพื้นฐานของ
ชุมชนในการดําเนินงาน, และรองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานเปน
ระยะ

เอกสารแนบทายของขอมติ ประกอบดวย :
บทนําถึงความสําคัญและความเส่ียงใกล

สูญพันธุของความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ
วตัถปุระสงครวม และขอบเขตของโปรแกรมงาน

เพื่อการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงเกาะ ภายในป ค.ศ. 2010, เสริมตอโปรแกรมงานหัวขอ
สาระสําคัญ และการริเริ่มของอนุสัญญาฯ ที่มีอยูแลว

กิจกรรมสนับสนุนของ สํา นัก เลขาธิ การ
อนุสัญญาฯ รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แหลงความรูความชํานาญวาดวย การอนุรักษ การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน การแบงปนผลประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ, และเอื้ออํานวยความ
เชื่อมโยงระหวางภาคีอนุสัญญาฯ พันธมิตร ผูเชี่ยวชาญ
และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ และกระตุนการเสริมสราง
สมรรถนะ

คําจํากัดความที่ใชในการดําเนินงาน
เอกสารแนบทายรวมถึงตารางแสดงเปาหมายและ

กรอบเวลา และปฏิบัติการท่ีมีลําดับความสําคัญพิเศษ
เฉพาะเกาะ สําหรับภาคีอนุสัญญาฯ ดวยเปาประสงค
ดังตอไปนี้

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงเกาะ

การใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงเกาะอยางยั่งยืน

การแกไขปญหาภยัคกุคามตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ
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การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุกรรมในระบบนิเวศเกาะ

การเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนทางการเงิน
สําหรับการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน  ภาคผนวกของ
ขอมติ ประกอบดวยรายการปฏิบัติการสนับสนุนโปรแกรม
งานฯ ที่เสนอแนะสําหรับภาคีอนุสัญญาฯ เรียงตามปฏิบัติ
การที่มีความสําคัญภายใตแตละเปาประสงคดังกลาว

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ี
ก่ึงช้ืน :
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) หารือวาดวยความหลาก

หลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่ก่ึงช้ืน (UNEP/
CBD/COP/8/1/Add.2 and 3) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม,
วันจันทรและอังคารที่ 27–28 มีนาคม และรับรองขอมติใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม

ผูเขารวมประชุมสรุปเนนการเสริมสรางการรวมพลัง
ระหวางสามอนุสัญญาริโอ โดยเฉพาะการเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหแกโปรแกรมงานรวมระหวางอนุสัญญาฯ กับ
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
(CCD) ผูแทนประเทศบอตสวานา เรียกรองขอทรัพยากร
เพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมเชื่อมโยงความหลากหลายทาง
ชวีภาพในพืน้ทีแ่หงแลง กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการแปรสภาพเปนทะเลทราย  ผูแทนจากบางประเทศ
เนน : การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในพื้นที่แหงแลง, มาตรการ
ฟนฟูและฟนคืนสภาพ, และภัยคุกคามจากชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกรานในพ้ืนที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น  ผูแทนประเทศ
แคนาดาเนนการเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวม
ของชนพ้ืนเมือง ในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่แหงแลง  ผูแทนจากสหภาพยุโรปขอใหจําแนกระบุ
ชองวางความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
แหงแลง  ผูแทนประเทศออสเตรเลียกลาวเนนถึงขอมูล
ขาวสารที่มีจํากัดสําหรับการทบทวนโปรแกรมงาน

การหารือเกี่ยวกับรางมติ เนน : การดําเนินงานตาม
แผนและโปรแกรมท่ีเก่ียวของของภาคสวนและขามภาคสวน,
ขอความอางถงึการขจดัปญหาความยากจน และเปาประสงค
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs), และทรัพยากรการเงิน
สําหรับการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน  ผูเขารวมประชุม
หารือเรื่องการสอดแทรกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เขาสูโปรแกรมงานวาดวยพื้นที่แหงแลง  เพื่อ
การพิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 9  ดังเสนอโดยผูแทนประเทศบอตสวานาและ
นามิเบีย

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ(UNEP/CBD/COP/
8/L.16) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ
เสริมสรางความแข็งแกรงกับการรวมพลังระหวางอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กับอนุสัญญาวาดวย
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (CCD)  ในการ
ดาํเนนิงานตามโปรแกรมงานรวม และตามแผนและโปรแกรม
ที่เกี่ยวของของภาคสวน  และขามภาคสวนตางๆ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : ตระหนักถึงความจําเปน
เรงดวนในการรวบรวมอยางเปนระบบซึ่งขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีแหงแลงและพื้นท่ีก่ึงชื้น ทั้ง
ในระดับพันธุกรรม ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ เพื่อเปน
พื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชน
อยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลง,
และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และองคกรท่ีเก่ียวของ
ปรับปรุงขอมูลในชาติ ภูมิภาค และระดับโลก

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ
และองคกรที่เกี่ยวของ และผูบริจาคใหจัดหาและใหการ
สนับสนุนทางวิชาการและการเงิน สําหรับการดําเนินงาน
ในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาลาหลัง
(LDCs), ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS)
และประเทศที่กําลังอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ (CEITs)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได : รับทราบถึงความ
สําคัญของการอนุรักษท้ังในและนอกถิ่นท่ีอยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ, การเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกโครงสราง
ของสถาบันในทองถิ่น, การกระจายอํานาจการจัดการ,
ความรวมมือทวิภาคี และระดับอนุภูมิภาค, นโยบายและ
เคร่ืองมือ และวิถีชีวิตท่ีย่ังยืน, และขอรองใหภาคีอนุสัญญาฯ
และองคกรท่ีเกีย่วของใหความสนใจเปนพเิศษแกการสนับสนนุ
การดําเนินกิจกรรมเหลาน้ี  และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยัง
ไดรองขอใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
จดัทาํขอเสนอเกีย่วกบัการผสานการพจิารณาเรือ่งการปรบัตวั
ใหเขากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาโปรแกรมงาน
เพื่อการพิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 9

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ : เสนอขอเสนอเพื่อใหคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) พิจารณาเกี่ยวกับแหลงขอมูล
ขาวสารท่ีมีอยู และทางเลือกการใชท่ีดินท่ีสงเสริมการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางรายได,
สงเสริมการดําเนินงานตามโปรแกรมงานรวม,  และจัดทํา
พัฒนา และสรางความแข็งแกรงใหแกการดําเนินงานรวม
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กันกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
และองคกรอื่นๆ ที่เก่ียวของตอไปและสงเสริมการรวมพลัง

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรับรองเปาประสงค
และเปาหมายของโปรแกรมงานฯ ซ่ึงบรรจุในเอกสารแนบ
ทายของขอมติ

การริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน :
ผูเขารวมประชมุหารอืเกีย่วกบัการทบทวนอยางลกึซึง้

ของการดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลก
ทางอนุกรมวิธาน (GTI) (UNEP/CBD/COP/8/3) ใน
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) และในการปรึกษาหารืออยาง
ไมเปนทางการ ในวันจันทรที่ 20, วันอังคารที่ 28 และ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  ประเด็นสําคัญของการหารือ
รวมกัน : การขาดความรูและสมรรถนะทางอนุกรมวิธานใน
ประเทศกําลังพัฒนา  โดยผูแทนจากบางประเทศกําลัง
พัฒนาเรียกรองใหจัดตั้งกองทุนพิเศษสําหรับกิจกรรม
อนุกรมวิธาน ,  การเก็บขอมูลอนุกรมวิธานในรูปแบบ
ดิจิตอลและเผยแพร, การดําเนินงานรวมกันกับการริเริ่ม
วาดวยการสื่อสาร การใหการศึกษา และการเสริมสราง
ความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA), และงานวาดวย
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน, ความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงเกาะ และสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเลและบนบก
ผูเขารวมประชุมถกเถียงถึงขอเสนอแนะของสหภาพยุโรป
ที่อางถึงความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง แทนประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง (megadiverse countries) โดย
ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันสนับสนุน แตผูแทนประเทศ
เมก็ซโิกและเปรคูดัคาน หลงัจากการหารืออยางไมเปนทางการ
ประเด็นนี้ยังคงไมสามารถตกลงกันไดจนกระท่ังตอนดึก
ของวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  เมื่อผูเขารวมประชุมตกลง
ใหกลาวถึงประเทศ “ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับสูง” กอนการรับรองรายงานในพิธีปดการประชุม
ผูแทนประเทศมาลาวีและยูกันดา หยิบยกความเปนกังวล
เกี่ยวกับกองทุนพิเศษที่ไดรับเชิญมา ตั้งข้ึนโดย BioNET
International ซ่ึงไมอาจกําหนดวิถีทางการปฏิบัติงาน  ผูแทน
ประเทศยูกันดารองขอใหเปดโอกาสเชิญใหองคการอื่นๆ
หลังจากการหารือ เน้ือหาท่ีไดรับการแกไขไดรับการเห็นชอบ

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.23) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เนนถึงความตองการที่จะ
สรางและดํารงสมรรถนะในการแกไขอุปสรรคทางอนุกรม
วิธาน และในบริบทนี้เชิญให BioNET International และ
องคการอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ, โดยการหารือกับกลไกการ
ประสานงานการริเร่ิมทางอนุกรมวิธาน (GTI Coordination

Mechanism), จัดตั้งกองทุนพิเศษสําหรับการริเริ่มทั่วโลก
ทางอนุกรมวิธาน (GTI)  และรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 9

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง : เปาหมายวาดวย
รายการชนิดพันธุท่ีจําแนกแลว ซึ่งสามารถเขาถึงได เพื่อ
เปนขั้นตอนสูการจัดทําทะเบียนพืช สัตว จุลินทรีย และ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท่ัวโลก, และรายการกิจกรรมท่ีวางแผนไว
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขา และเกาะ, ชนิดพันธุ
ตางถิ่นท่ีรุกราน  และโปรแกรมงานวาดวยพื้นท่ีคุมครอง

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
และรัฐบาลอื่นๆ จัดตั้งหนวยประสานงานกลางแหงชาติ
สําหรับการริเริ่มทางอนุกรมวิธาน (GTI), ทําการวิเคราะห
ประเมินความตองการทางอนุกรมวิธาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของงานอนุกรมวิธาน  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ยังไดเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯและองคกรที่เกี่ยวของให :

สงเสริมอนุกรมวิธานและการวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการสํารวจและติดตามตรวจสอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารวาดวย
การมีอยูและหามาไดของทรัพยากรทางอนุกรมวิธาน

ขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินและวิชาการ เพื่อ
ชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา, โดยเฉพาะประเทศพัฒนา
ลาหลัง (LDCs) ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก
(SIDS)  และประเทศที่กําลังอยูในระหวางการเปล่ียนแปลง
สภาพเศรษฐกจิ (CEITs)  รวมถงึประเทศท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับสูง, เพื่อสรางระบบและโครงสราง
พื้นฐานสําหรับงานอนุกรมวิธาน

สงเสริมความรวมมือและการจัดทําเครือขาย
ในทุกระดับ ในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ
ที่เกี่ยวกับการริเริ่มทางอนุกรมวิธาน (GTI)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ :

ปรึกษาหารือกับองคการและหนวยงานจัดสรร
ทุน  เกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินความตองการทาง
อนุกรมวิธานในระดับโลก

ดําเนินงานตอไปรวมกับองคการ อนุสัญญา
และการริเริ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จัดทําขอเสนอเฉพาะอนุกรมวิธานที่มุงผล
สัมฤทธิ์สําหรับการพิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 9
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สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรองขอใหกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) สนับสนุนตอไปถึงการดําเนินงาน
ตามการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

เอกสารแนบทายขอมติ ประกอบดวย กิจกรรมที่ได
วางแผนไวเพ่ิมเติม เกี่ยวกับความหลายทางชีวภาพแหง
ภูเขา และเกาะ,  ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และพื้นท่ี
คุมครอง โดยมีโครงราง เหตุผลความจําเปน, ผลที่ไดรับ,
ระยะเวลา ,  ผูปฏิบัติ ,  กลไก ,  ทรัพยากรการเงินและ
บุคคลากร

การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน :
ผู เขารวมประชุมหารือ เรื่อง การเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน (UNEP /CBD/COP/8/5 and 6) ใน
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม และ
ในวันจันทรที่ 27 มีนาคม  กลุมประสานงาน ไดหารือตั้งแต
วันอังคารที่ 28 จนถึงเชาตรูของวันพุธที่ 29 มีนาคม
ในขณะมีการเจรจาตอรองดําเนินไปในกลุมเพื่อนประธาน
กลุมไมเปนทางการไดรับการจัดตั้งกลุมเพื่อพิจารณาการมี
สวนรวมของชนพื้นเมืองในการเจรจาตอรองเร่ืองน้ี และ
ขอความในวงเล็บวาดวยเหตุผลความจําเปน วัตถุประสงค
ลักษณะและปญหาทาทายในเรื่องเอกสารรับรองตนกําเนิด/
แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย ซึ่งจัดเตรียมโดยประชุมคณะ
ทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4) คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดทํา
การหารือตอไปอยางตอเนื่องตั้งแตคืนวันพฤหัสที่ 30
มีนาคม จนถึงวันศุกรที่ 31 มีนาคม เพื่อเจรจาประเด็นท่ี
สําคัญตอไปใหลุลวง รวมถึงกําหนดเวลาที่จะเจรจาใหเสร็จ
สิ้นในเรื่องระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม และ
ขอกําหนดการเปดเผยแหลงกําเนิด ในการขอสิทธิทรัพยสิน
ทางปญญา

การหารอือยางละเอยีดรอบคอบไดมุงเนนกระบวนการ
สําหรับจัดทําระบอบระหวางประเทศ, การจัดตั้งคณะ
ผูเชี่ยวชาญวาดวยเอกสารการรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/
ที่มาตามกฎหมาย, และมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และเง่ือนไขที่
ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

เกีย่วกบักระบวนการสาํหรบัจดัทาํระบอบระหวาง
ประเทศ  ผูเขารวมประชุมในตอนแรกถกเถียงกันถึงจํานวน
การประชุมระหวางสมัย  สําหรับคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
(WG–ABS)  และผูแทนจากหลายประเทศเสนอแนะให
มอบหมายประธานรวมอยางเปนการถาวร จํานวน 2 คน
เอกสารซึ่งใชเปนพื้นฐานในการเจรจาไดรับการถกเถียงกัน

อยางมาก โดยสวนใหญเสนอใหใชเอกสารที่เปนผลที่ได
จากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 4 (WG–ABS
4) และผูแทนประเทศอื่นเสนอใหใชเอกสารการวิเคราะห
ชองวางและรายละเอียดอื่นๆ  ผูแทนประเทศออสเตรเลีย
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยที่
8  มอบหมายใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) จําแนกระบุถึง
ปญหาในการดําเนินงานระดับชาติ  ผูแทนประเทศนอรเวย
สนับสนุนโดยประเทศอ่ืนๆ รองขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
จัดใหมีการประชุมเจรจาระหวางรัฐบาล โดยใหมีประธาน
และสภาเปนของตัวเอง โดยใหผูแทนชนพื้นเมืองมีสวนรวม
และใหมีตารางกําหนดเวลาสําหรับเสนอผลการเจรจาตอ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9  ผูแทน
ประเทศตูวาลู  และผูแทนการหารือระหวางประเทศ
ของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(International Indigenous Forum on Biodiversity–IIFB)
เรียกรองใหมีกลไกสําหรับการมีสวนรวมของชนพื้นเมือง
อยางเต็มที่และมีประสิทธิผลในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

กลุมประสานงาน ถกเถียงกันเก่ียวกับเอกสารท่ีจะใช
เปนพ้ืนฐานเพ่ือการเจรจาตอรองของคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
(WG–ABS) ขอเสนอ 2 ฉบับ ท่ีจะเสนอตอการประชุมคณะ
ทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)  คือ  เอกสารที่
เปนผลท่ีไดมาจากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ ฯ ครั้ง
ที ่4 (WG–ABS 4) และเอกสารผลท่ีไดจากคณะผูเช่ียวชาญ
วิชาการวาดวยเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงท่ีมา/ที่มา
ตามกฎหมาย และเครื่องมือระดับชาติ ภูมิภาค และระดับ
ระหวางประเทศ  ที่เกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน  พรอมกับขอมูลขาวสารท่ีรวบรวมไดจากวิเคราะห
เครื่องมือเกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน,
หรือเอกสารผลที่ไดจากการประชุมการประชุมคณะทํางานฯ
ครั้งที่ 4  รวมกับรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงผลสรุปลาสุดของ
การวิเคราะหชองวาง และรายงานความกาวหนาวาดวย
การดําเนินงานทางทรัพยากรพันธุกรรมในกฎหมาย
ทรัพยสินของชาติ และรายละเอียดอื่นๆ  ซึ่งเสนอโดยภาคี
อนุสัญญาฯ

มีการถกเถียงถึงวาหากตองรวบรวมขอมูลขาวสาร
มากอาจทําใหกระบวนการเจรจาลาชา  และผลที่ไดจาก
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)
จะเปนเอกสารแนบทาย หรือใชอางถึงในวรรคปฏิบัติงานของ
ขอมติ  มีการต้ังกลุมเล็กข้ึนเพ่ือตกลงกันในประเด็นดังกลาว
ในที่สุดผูเขารวมประชุมตกลงใสผลที่ไดจากการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจฯ คร้ังท่ี 4 (WG–ABS 4) ไวในเอกสาร
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แนบทายขอมติ และถายโอนตอไปยังคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
ในการประชุมคร้ังที่ 5 (WG–ABS 5)  พรอมกับผลที่ไดจาก
คณะผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยเอกสารรับรองตนกําเนิด/
แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย, รายงานความกาวหนา
วาดวยการวิเคราะหชองวางและตารางเมทริกซ, และ
รายละเอียดอื่นที่ เสนอโดยภาคีอนุสัญญาฯ  ท้ังน้ีโดย
รับทราบวาเอกสารแนบทายดังกลาว สะทอนถึงมุมมอง
หลากหลายของภาคีอนุสัญญาฯ  ผูเขารวมประชุมตกลง
กันในเรื่องการรวบรวมขอมูลขาวสารวาดวยเครื่องมือตางๆ
ที่มีอยูเพื่อนําเสนอคณะทํางานเฉพาะกิจฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)

เกี่ยวกับเอกสารรับรอง  ผูแทนจากหลายประเทศ
สนับสนุนการจัดตั้งคณะผูเช่ียวชาญเพื่อจัดหารายละเอียด
ทางวชิาการ  ผูแทนประเทศเมก็ซิโกกลาววา คณะผูเชีย่วชาญ
ควรหารือเกี่ยวกับ คําอธิบายของวัตถุประสงค หลักการ
และเหตุผล ลักษณะรูปแบบตางๆ  การวิเคราะหประเมิน
คุณภาพและปริมาณ และนัยยะสําหรับการประสานงาน
กับเวทีการเจรจาหารืออื่นๆ  ผูแทนประเทศออสเตรเลีย
กลาววาการพิจารณาอยางรอบคอบของคณะผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาวไมควรตัดสินลวงหนาวาเอกสารรับรองดังกลาว
เปนที่ตองการใหมีในระบอบระหวางประเทศหรือไม  ผูแทน
ประเทศนอรเวยเรียกรองการมีสวนรวมของชนพื้นเมืองใน
คณะผูเชี่ยวชาญ  ผูเขารวมประชุมโตแยงกันในเร่ืองการใส
วงเล็บวัตถุประสงคและลักษณะ ที่จัดเตรียมโดยที่ประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจฯ คร้ังท่ี 4 (WG–ABS 4) ขณะท่ีผูแทน
ประเทศเม็กซิโก และหลายประเทศกําลังพัฒนาเห็นวามี
ประโยชน ผูแทนประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และ
นิวซีแลนด เสนอใหตัดทิ้ง วรรคหลังจากการเจรจาตอรอง
ในกลุมอยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมตกลงใหตัดทิ้ง
ในกลุมประสานงาน ผูเขารวมประชุมตกลงที่จะอางถึง
“เอกสารรับรองท่ีเปนท่ียอมรับระหวางประเทศ” และเห็นชอบ
กับสวนประกอบและขอกําหนดของคณะผูเช่ียวชาญที่จะ
หารือถึงประเด็นดังกลาว และกอนการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)

เกี่ ยวกับมาตรการเพื่อใหหลักประกันการ
ปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และ
เง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)  ผูเขารวม
ประชุมเจรจาโตแยงกันถึงเรื่องการเปดเผยแหลงกําเนิดใน
การขอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของการเจรจาเก่ียวกับระบอบ  ในขณะที่ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ญี่ปุน และแคนาดา คัดคาน แต

ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาสนับสนุนเรื่องดังกลาว  และผู
แทนประเทศนอรเวยเสนอใหใชขอความท่ีชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน ผูเขารวมประชุมยังไดถกเถียงกันใน
เรื่องการอางถึงอนุพันธ (derivatives) ซึ่งผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย และแคนาดาคัดคาน   แตผูแทนประเทศ
มาเลเซีย อินเดีย โคลัมเบีย เปรู และประเทศอื่นๆ ใหการ
สนับสนุน

ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม  ผูแทนประเทศมาเลเซีย
ในนามกลุม G–77/ และจีน ไดรายงานวาสามารถตกลง
กันไดจึงกําหนดเวลาสิ้นสุดสําหรับการเจรจาวาดวยระบอบ
ระหวางประเทศ โดยรับทราบขอมติท่ีใหคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS) ให “ดําเนินงานใหเสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะ
เปนไปได กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่
10” และตกลงใหกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่น
และผูมีสวนไดสวนเสียดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมและ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ในกรณีที่มีการขอใช
ทรัพยากรพันธุกรรม หรือความรูท่ีสืบทอดมาตามธรรมเนียม
ประเพณีที่ เกี่ยวเนื่อง  สอดคลองกับมาตรา 15 ของ
อนุสัญญาฯ และกฎระเบียบในชาติ และเงื่อนไขท่ีไดรับการ
ตกลงรวมกัน (MAT) เมื่อการเขาถึงไดรับอนุญาต สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ยังรองขออีกดวยใหคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS)
ใหหลักประกันการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวง
หนา (PIC) ในกรณีท่ีมีการขอใชทรัพยากรพันธุกรรม หรือ
ความรูท่ีสืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่อง
โดยสอดคลองกับมาตรา 15 ของอนุสัญญาฯ และ
กฎระเบียบภายในประเทศ และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลง
รวมกัน (MAT) เมื่อการเขาถึงนั้นไดรับอนุญาต คณะ
ทํางานที่ 2 (WG–II) ไดรับรองขอมติที่มีการแกไขใหม
ตามที่ไดแกไขไวทั้งหมด

หลังจากการเสนอชื่อผูแทนโดยกลุมประเทศ G–77/
และจีน และกลุมประเทศยุโรปตะวันตกและกลุมอื่นๆ
ท่ีประชุมรวมในพิธีปดไดคัดเลือกอยางเปนเอกฉันท ให
นาย Fernando Cacas ประเทศโคลัมเบีย และ นาย
Timothy Hodges ประเทศแคนาดา เปนประธานรวมของ
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) ผูแทนประเทศเปรูและสเปน
ประกาศแจงความจํานงที่จะรวมกันเปนเจาภาพจัดประชุม
คณะผูเช่ียวชาญวาดวยเอกสารรับรอง ณ กรุงลิมา ประเทศ
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เปรู  มหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ (UNU) ไดเสนอ
ความคิดริเริ่มที่จะจัดการประชุมผูแทนกลุมชนพื้นเมือง
เพื่อหารือในประเด็นของเอกสารรับรอง โดยทันทีกอนการ
ประชุมคณะทํางานผูเช่ียวชาญ  และผูแทนประเทศแคนาดา
แสดงความจํานงในการใหการสนับสนุนทางการเงินในการ
จัดการประชุมดังกลาว

ขอมติขั้นสุดทาย : ขอมติ (UNEP/CBD/COP/8/
L.34) รวมถึงสวนที่วาดวย : ระบอบระหวางประเทศ,
แนวทางบอนน, แนวทางอื่นๆ รวมถึงขอพิจารณาเรื่อง
เอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย,
มาตรการเพื่อสนับสนุนปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับตกลงรวมกัน (MAT),
และดัชนีชี้วัดการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน ในกรอบ
การดําเนินงานของแผนกลยุทธ

เกี่ยวกับระบอบระหวางประเทศ  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ตอนรับความกาวหนาของการดําเนินงานของ
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) ในการขยายความและเจรจา
ตอรองในระบอบระหวางประเทศ  และตัดสินใจถายทอด
ผลที่ไดจากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 4
(WG–ABS 4) ไปรวมไวเปนเอกสารแนบทายสําหรับการ
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5  (WG–ABS 5) เชน
เดียวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ : ผลที่ไดจากการประชุม
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวยเรื่องการ
รับรองรายงานความกาวหนาในการวิเคราะหชองวาง และ
เรื่องตารางเมทริกซ ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ที่เสนอโดยภาคี
อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชน  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับทราบวา เอกสาร
แนบทายดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงมุมมองตางๆ ของภาคี
อนุสัญญาฯ จากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ คร้ังท่ี 4
(WG–ABS 4)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดเชิญใหภาคี
อนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ ในการจัดเตรียมหาให
รายละเอียดที่ เกี่ยวของกับการวิเคราะหกฎหมายและ
เครื่องมือตางๆ ที่มีอยู  เพื่อใหคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5) และไดมอบ
หมายประธานรวมสองคนสําหรับคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
(WG–ABS) และใหคําแนะนําคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ให
ทํางานใหสําเร็จโดยเร็วที่สุดกอนการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 10  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญภาคี
อนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ  ใหสงขอมูลขาวสารตอ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เก่ียวกับการวิเคราะหชองวาง
และสถานภาพของทรัพยากรพันธุกรรมในขอบเขตกฎหมาย

ของชาตติน  ในทีส่ดุสมชัชาภาครีองขอเลขาธกิารอนสุญัญาฯ
ใหจัดการท่ีจําเปนเพื่อใหคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ไดประชุม
สองครั้ง กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9
และจัดเตรียมเสนอคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 5 หารือเรื่องการวิเคราะหชองวาง โดยคํานึงถึงวา
งานนี้จะดําเนินการไปโดยคูขนาน และจะไมชะลองาน
เกี่ยวกับการขยายความและการเจรจาตอรองในระบอบ
ระหวางประเทศ

เก่ียวกับแนวทางบอนน  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานตอไป และแลกเปล่ียน
ประสบการณและบทเรียนท่ีไดรับ ตลอดจนเชิญใหภาคี
อนุสัญญาฯ เสนอรายงานเพื่อคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)

เกี่ยวกับเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/
ที่มาตามกฎหมาย  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ไดจัดตั้ง
คณะผูเชี่ยวชาญเพื่อคนหาทาง และจัดทํารายละเอียดของ
ทางเลือกท่ีเปนไปได โดยมิไดตัดสินลวงหนาถึงความ
ตองการรูปแบบ เจตจํานง และหนาที่ของเอกสารรับรอง
ท่ีไดรับการยอมรับระหวางประเทศ  และวิเคราะหความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ ความเปนไปไดท่ีจะมีขึ้น คาใชจาย
และผลประโยชน โดยมีมุมมองท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค
ของมาตรา 15 และมาตรา 8(j) ของอนุสัญญาฯ  คณะ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความสมดุลทางภูมิภาคและประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญ 25 คน ท่ีไดรับการเสนอช่ือโดยภาคีอนุสัญญาฯ
และผูสังเกตการณอีก 7 คน จะจัดทํารายละเอียดทาง
วิชาการแกคณะทํางานเฉพาะกิจ (WG–ABS) โดย
สอดคลองกับขอกําหนดดังตอไปน้ี : พิจารณาหลักการ
เหตุผลที่เปนไปได วัตถุประสงค, และความตองการเอกสาร
รับรอง, กําหนดคุณลักษณะที่เปนไปได และรูปแบบทาง
เลือกตางๆ, วิเคราะหความแตกตางระหวางทางเลือกและ
นัยยะแตละทางเลือก, และจําแนกปญหาทาทาย ในการ
ดําเนินงานรวมถึงสนับสนุนรวมกันและสอดคลองเขากันได
กับอนุสัญญาฯและความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ
คณะผูเชี่ยวชาญจะพบกันอยางนอย 6 เดือนกอนการ
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)

เ ก่ียว กับมาตรการเพื่อใหหลักประกันการ
ปฏิบัติตามการเห็นชอบลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขท่ี
ไดรับการตกลงรวมกัน(MAT) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ยนืยนัวา การเปดเผยตนกาํเนดิ/แหลงทีม่า/ทีม่าตามกฎหมาย
ของทรัพยากรพันธุกรรม ในการประยุกตใชสิทธิทรัพยสิน
ทางปญญา เปนองคประกอบหนึง่ในขอกาํหนดการดาํเนนิงาน
ในขอมติ VII/19D : ระบอบระหวางประเทศ และรับทราบ
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ถึงการหารือวาดวยการเปดเผยแหลงขอมูลในองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) และ โปรแกรมการ
ดําเนินงานโดฮาของ องคการการคาโลก  (Doha Work
Programme)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรับทราบถึง
ความเห็นที่หลากหลายวาดวยมาตรการที่ เปนไปได ท่ี
สนับสนุนเพ่ือการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหเวทีการเจรจาที่เกี่ยวของ หารือ
หรือดําเนินงานตอไปวาดวยขอเรียกรองสําหรับการเปดเผย
ขอมูล โดยคํานึงถึงความตองการใหความมั่นใจวางานนี้
จะตองสนับสนุนและไม ขัดแยงตอวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ โดยสอดคลองกับมาตรา 16.5 : อิทธิพลของ
สิทธิทรัพยสินทางปญญา ตอการอนุวัตอนุสัญญาฯ และ
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และองคกรอ่ืนๆ ดําเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) และ
หลักการการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ในกรณีที่มี
การใชทรัพยากรพันธุกรรมหรือความรูที่สืบทอดมาตาม
ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง โดยสอดคลองกับมาตรา
15 ของอนุสัญญาฯ และกฎหมายในชาติ รองขอใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–ABS)
พิจารณามาตรการดังกลาวตอไป  และรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ทําการยื่นขอสถานภาพผูสังเกตการณอีกครั้ง
ในการประชุมสภาขอตกลงวาดวยการคาที่เก่ียวของกับ
ทรัพยสินทางปญญา (TRIPs)

วาดวยดชันชีีว้ดัการเขาถงึและแบงปนผลประโยชน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และอื่นๆ
ยื่นเสนอความเห็นเพื่อใหคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 5 ไดพิจารณาประเด็นนั้น

มาตรา 8(j) :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) หารือเก่ียวกับมาตรา 8(j)

(UNEP/CBD/COP/8/7) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม วันอังคาร
ที่ 28 และตลอดทั้งคืน ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร
ที่  31 มีนาคม  ซ่ึงคณะทํางานไดเห็นชอบกับขอมติ
ที่ประชุมรวมไดรับรองขอมติในวันศุกรที่ 31 มีนาคม

ผูเขารวมประชุมไดถกเถียงกันเรื่องกลไกสําหรับการ
มีสวนรวมของชนพื้นเมือง อยางเต็มที่และมีประสิทธิผล
ในงานของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเจรจา
ตอรองเรื่องระบอบระหวางประเทศในขณะที่ผูแทนจาก
ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ รองขอใหประยุกตระเบียบ
วาดวย วิธีการสําหรับการมีสวนรวมของชนพื้นเมืองใน
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) ผูแทน

จากประเทศอื่นๆ เสนอใหคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–
8(j)) ขยายความองคประกอบของความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณีในระบอบระหวางประเทศ  ผูแทนจาก
ประเทศสวนใหญพอใจใหขอความท่ีอางถึงการมีสวนรวม
ดังกลาวมีลักษณะทั่วไปมากขึ้น ผูแทนจากหลายประเทศ
ตระหนักถึงการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ของ
ชนพื ้นเมือง ในกรณีที ่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พื้นเมือง ผูแทนจากหลายประเทศ รองขอใหจัดการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 5 (WG–8(j)
5) ขึ้นกอนการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขา
ถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)

ผูแทนจากหลายประเทศใหการตอนรับขอเสนอแนะ
ของคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) รวมถึงขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชนพื้นเมือง ในการเจรจาตอรองของอนุสัญญาฯ  ผูแทน
จากประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศพอใจใหวางเกณฑ
คัดเลือกผูแทนชนพื้นเมืองใหแคบลง จากประเทศกําลัง
พัฒนาเทานั้น ผูแทนประเทศอื่นสนับสนุนใหชนพื้นเมือง
มีสวนรวมในคณะผูแทนของชาติ แตผูแทนจากหลาย
ประเทศขอไมใหขัดขวางการเขารวมโดยอิสระท้ังจากประเทศ
พัฒนาแลวดวย ผูแทนสหภาพยุโรปรองขอใหรวมถึงการ
เจรจาตอรองเก่ียวกับขอถือปฏิบัติทางจริยธรรม กอนการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 และผูเขารวม
ประชุมไดหารือถึงระดับของการเขารวม ของการเจรจา
หารอืแหงสหประชาชาตวิาดวยประเดน็ชนพืน้เมอืง (UNPFII)

ผูแทนประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ, คานโดย
ประเทศอื่น, เสนอแนะใหเปล่ียนขอความท่ีอางถึงการ
คุมครองความรูที่สืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณีไป
เปนภาษาของมาตรา 8(j) ท่ีให “ยอมรับนับถือ สงวน และ
ธํารงรักษา” ความรูที่สืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี
ท่ีประชุมเห็นชอบใหรวมวรรคอารัมภบท ท่ีระบุวาการ
คุมครองความรูที่สืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณีตอง
ไดรับการแปลความหมายโดยสอดคลองตามมาตรา 8(j)

ผูแทนประเทศออสเตรเลียรองขอใหทําความกระจาง
วา ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ในการ
คุมครองความรูที่สืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี ไมได
อยูบนพื้นฐานของสิทธิทรัพยสินทางปญญา  และขอให
ตัดทิ้งขอความอางถึงการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)
ของชนพ้ืนเมือง การตัดท้ิงขอความดังกลาวไดรับการคัดคาน
จากผูแทนหลายประเทศและผูแทนจากบางประเทศยังตอง
การใหจัดทําการจดทะเบียนภายใตการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC) ของชนพื้นเมือง ในการเจรจาตอรองคืนวัน
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น้ัน ผูแทนประเทศออสเตรเลียยืนยันใหตัดท้ิงขอความอางถึง
การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และเสนอใหอางถึง
การเห็นชอบจากผูถือครองความรู  แตผูแทนจากหลาย
ประเทศคัดคาน โดยมองวาทําใหมาตรฐานต่ําลง และ
ตัดทิ้งขอความทั้งหมด

ผูเขารวมประชุมไดถกเถียงถึงการจัดทําดัชนีชี้วัด
ที่เกี่ยวของกับความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
โดยคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j))
ผูแทนจากบางประเทศกลาวตอนรับการเกื้อกูลของคณะ
ทํางานวาดวยดัชนีชี้วัดของการหารือระหวางประเทศของ
ชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)

ระหวางการประชุมรวมในพิธีปดการประชุม ผูแทน
ประเทศสเปนประกาศสนบัสนนุการจดัการประชมุผูเชีย่วชาญ
วาดวยดัชนีชี้วัดภายใตมาตรา 8(j)

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.22) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กลาวถึงการดําเนินงาน
และการทบทวนโปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) และการ
ผสานงานที่เกี่ยวของ เขาในโปรแกรมงานสาระสําคัญ โดย
ใหความสําคัญแกการดําเนินงาน และรับทราบถึงที่ทําโดย
หนวยงานระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ รองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ ที่ยังไมไดสงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน นําสง
ขอมูลขาวสารดังกลาว โดยหารือกับชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่นที่ เกี่ยวของ ตามความเหมาะสม, สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ยังได : รองขอใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
มาตรา 8(j) กําหนดกรอบเวลาที่จะริเริ่มดําเนินงานที่เหลือ
ดังระบุในโปรแกรมงาน ในการประชุมครั้งตอไป และให
วิเคราะหงานวาดวยขอกําหนดที่เก่ียวของ, และตัดสินใจ
ใหจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j)
(WG–8(j)) กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 9

เกี่ยวกับรายงานประมวล สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ : จัดทํารายงานรวบรวม
ในระยะที่ 2, แสวงหาความเปนไปไดในการจัดทําแนวทาง
วิชาการสําหรับบันทึก และจัดทําเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และวิเคราะหถึง
การคุกคามจากการจัดทําเอกสารหลักฐานดังกลาวตอสิทธิ
ของผูถือครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี,
และดําเนินงานรวมกับภาคีอนุสัญญาฯ ในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือชวยเสริมสรางสมรรถนะ ใหการศึกษา
และฝกอบรมแกชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ยังไดเสนอแนะใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล
ตระหนักวาการจดทะเบียนเปนแนวทางเดียวที่จะคุมครอง

ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ควรจัดทําตอเมื่อ
ไดรับการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ของชนพื้นเมือง
แลว และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินมาตรการที่
เหมาะสมใหกาวหนาไปตามองคประกอบของแผนปฏิบัติ
การเพื่อการดํารงรักษาความรู ท่ีสืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี

เกีย่วกบัระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
รองขอใหมีการดําเนินงานรวมกันและเกื้อกูลตอคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) ในการดําเนินงาน
ของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) โดยจัดหา/ใหความเห็นเกี่ยวกับ
การขยายความและการเจรจาตอรองในระบอบระหวาง
ประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนที่
เกี่ยวของกับความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
และ, หากเปนไปไดในทางปฏิบัติ, จัดใหมีการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) ตอจากการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j))  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ยังไดเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล เพิ่ม
การมีสวนรวมของผูแทนชนพื้นเมืองในคณะผูแทนอยาง
เปนทางการโดยไมมีอคติตอการมีสวนรวมของผูแทน
ชนพื้นเมืองนอกเหนือคณะผูแทนแหงชาติ, และพรอมกัน
นั้นใหองคการผูบริจาค, เอื้ออํานวยตอการเตรียมการและ
การมีสวนรวมของผูแทนชนพื้นเมืองในการประชุมของทั้ง
สองคณะทํางาน

เกี่ยวกับกลไกเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นอยางมีประสิทธิผล สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ รับรองเกณฑสําหรับการปฏิบัติงานของ
กลไกจัดสรรทุนสนับสนุนตามความสมัครใจ ดังระบุใน
เอกสารแนบทายขอมติ และเรียกรองใหมีการบริจาคโดย
ความสมัครใจแกกองทุน ขอมติไดกลาวถึงบทบาทของ
หนวยประสานงานเฉพาะเรื่องภายใตกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM)

ในสวนของการจัดทําระบบกฎหมายเฉพาะ (sui
generis system) เพื่อคุมครองความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนให
ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลจัดทําหรือตระหนักถึงรูปแบบ
ของระบบกฎหมายเฉพาะแหงชาติหรือของทองถิ่นเพื่อ
คุมครองความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี โดยการ
มีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิผล
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
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จัดทํา, ในฐานะที่เปนประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูง,
องคประกอบที่เปนไปไดของระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อ
เสนอคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) ในการ
ประชุม ครั้งที่ 5 (WG–8(j) 5) เพื่อจําแนกระบุองคประกอบ
ที่มีลําดับความสําคัญสูง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนัก
ถึงงานที่ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
วาดวยทรพัยสนิทางปญญา และทรพัยากรพนัธกุรรม ความรู
ที่สืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี และเรื่องเลาพื้นบาน
ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) และการ
หารือที่กําลังดําเนินอยู ณ องคการการคาโลก (WTO) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางขอตกลงวาดวยสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาที่ เกี่ยวของกับการคา (TRIPs)
กับอนุสัญญาฯ และการคุมครองความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี

เกี่ยวกับองคประกอบของขอถือปฏิบัติทาง
จริยธรรม เพื่อใหหลักประกันวามีการใหความยอมรับ
นับถือตอมรดกทางวัฒนธรรมและปญญาของชุมชน
พื้นเมืองและทองถ่ิน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหภาคี
อนุสัญญาฯ รัฐบาล ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน องคกร
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย
สงขอคดิเหน็ทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร เกีย่วกบัรางองคประกอบ
ดังกลาว อยางนอย 6 เดือนกอนการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 (WG–8(j) 5) เพื่อแสวงหาความรวมมือ
กับการหารือแหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นชนพื้นเมือง
(UNPFII) ในการจัดทําขอปฏิบัติทางจริยธรรม และทําการ
รวบรวมความเห็นและรางองคประกอบ เผยแพรในระยะ
เวลาอยางนอย 3 เดอืนกอนการประชมุคณะทาํงานเฉพาะกจิ
ครั้งที่ 5 (WG–8(j) 5)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอให
คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) จัดทํารางองคประกอบ
ของขอถือปฏิบัติทางจริยธรรม และนําเสนอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุม สมัยที่ 9  ขอมติ
ยังมีเอกสารแนบทายที่สะทอนถึงความเห็นซึ่งแลกเปลี่ยน
กันในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 4 (WG–
8(j) 4)

เกีย่วกบัดชันชีีว้ดัความรูทีส่บืทอดตามธรรมเนยีม
ประเพณีสําหรับวิเคราะหประเมินความกาวหนาใน
การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายป ค .ศ . 2010
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาวาจําเปนตองมีกระบวน
การที่มีโครงสร้างชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อเป็นแนวทางใหแก
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) ในการ
จัดทําดัชนีชี้วัดสําหรับวิเคราะหประเมินสถานภาพของ
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และเชิญให

คณะทํางานเฉพาะกิจฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5 (WG–8(j) 5)
ผูกพันเก่ียวของกับกิจกรรมดังกลาว  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ไดใหการตอนรับการริเริ่มของคณะทํางานวาดวยดัชนีชี้วัด
ของการหารือระหวางประเทศวาดวยชนพื้นเมือง (UNPFII)
ที่จะจัดประชุมสัมมนาระหวางประเทศระหวางผูเชี่ยวชาญ
วาดวยดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และ
เชิญภาคีอนุสัญญาฯ, การหารือแหงสหประชาชาติวาดวย
ประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII) โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) องคการการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) สหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) พันธมิตรวาดวยดัชนีชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพป ค.ศ. 2010 และองคกรอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของ ใหการสนับสนุน และประสานความรวมมือกับ
คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) และคณะทํางานวาดวย
ดัชนีชี้วัด ของการหารือระหวางประเทศวาดวยประเด็นชน
พื้นเมือง (UNPFII)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใหการตอนรับความรวม
มือระหวางอนุสัญญาฯ กับการหารือแหงสหประชาชาติวา
ดวยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII)

การติดตอสือ่สาร การใหการศึกษา และการเสรมิสราง
ความตระหนักแกสาธารณชน :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดหารือวาดวยการติดตอ

ส่ือสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน (CEPA) ในวันพุธท่ี 22 และวันพฤหัสบดีที่
30 มีนาคม (UNEP/CBD/COP/8/14)

ผูแทนจากหลายประเทศ เนนวา การริเริ่มดานการ
ติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและการเสริมสรางความ
ตระหนักแกสาธารณชน (CEPA initiative) เปนหนึ่งใน
แนวทางหลักสําหรับการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ผูแทนกลุม
G–77 และจีน กระตุนใหมีการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ
อยางเพียงพอใหแกกิจกรรมดานการติดตอสื่อสาร การให
การศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA)  ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ กลาววาการ
ดําเนินงานควรปรับใหเขากับลําดับความสําคัญในชาติ
และสอดแทรกเขาไปในสถาบันที่มีอยูแลว  ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดคัดคานเปาหมายท่ีผูกมัดทาง
เวลา และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ผูแทนจากการหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB) กลาวเรียกรองใหชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถ่ินมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิผล
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ในระหวางการหารือเกี่ยวกับรางขอมติ  ผูแทนกลุม
G–77 และจีน ประเทศญี่ปุน และสหภาพยุโรป คัดคาน
เนื้อหาที่วาดวยการแสวงหาความเปนไปไดในการสราง
กลไกการเงินใหม ผูแทนกลุม G–77 และจีน เสนอใหใช
ภาษาระบุถึงการแตงตั้งเจาหนาที่ประจํางานนี้ โดยใช
เงินงบประมาณหลัก ในขณะที่ผูแทนสหภาพยุโรปรองขอ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหหลักประกันวาจะสนับสนุน
ตอโปรแกรมงานวาดวยการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา
และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)
อยางพอเพียง ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับทางเลือกนี้
แตใหวงเล็บสองทางเลือกไวในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับ
งบประมาณ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบอีกดวยวา : ภาคี
อนุสัญญาฯ และเลขาธิการอนุสัญญาฯ ควรดําเนินงาน
ตามกิจกรรมที่มีลําดับความสําคัญ และแผนการดําเนินงาน
ดังระบุไวในเอกสารแนบทาย, สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จะจัดทําและสงเสริมโปรแกรมการฝกอบรมในระดับ
ระหวางประเทศ, และผูแทนชนพื้นเมืองจะไดเปนสวนหนึ่ง
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาอยางไมเปนทางการวาดวย
การติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและการเสริมสราง
ความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA informal advisory
committee)

ที่ประชุมรวมในพิธีปดไดพิจารณารางขอมติ ซึ่ง
รวมถึงทั้งสองทางเลือก ที่คงอยูในวงเล็บ สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดประกาศวา หลังจากการปรึกษาหารืออยาง
ไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหคงทางเลือก
ขอแรก คือ

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.14) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองรายการที่คัดสรร
แลว ที่ระบุกิจกรรมที่มีลําดับความสําคัญ และแผนการ
ดําเนินงานวาดวยการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและ
การเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA) ซึ่งจะ
ตองทําตอไปโดยภาคีอนุสัญญาฯ และเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ตามความเหมาะสม, และกระตุนใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) และสถาบันการเงินอ่ืนๆ จัดใหมีทรัพยากรการเงินท่ี
จําเปนสําหรับประเทศกําลังพัฒนา   สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ มีสวนรวมอยางเต็มที่ในการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยการติดตอสื่อสาร
การใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแก
สาธารณชน (CEPA) และใหประสานกิจกรรมกับกิจกรรมที่
สอดคลองกันของความตกลงสิ่งแวดลอมอ่ืน  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ยังไดตัดสินใจใหจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
อยางไมเปนทางการ ใหเปนกลุมผูเช่ียวชาญในวงกวางขึ้น

โดยรวมถึงผู้แทนจากชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น สมัชชา-
ภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ :

จัดทําเปาหมาย เปาประสงคเปาหมาย ผูปฏิบัติ
และภารกิจ สําหรับกิจกรรมการฝกอบรมในระดับระหวาง
ประเทศ โดยไดรับความสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาอยางไมเปนทางการของโปรแกรมงานดังกลาว
(CEPA)

เพิ่มพูนกิจกรรมการติดตอส่ือสาร การใหการ
ศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
และแสวงหาความเชื่อมโยงกับการริเริ่มอื่นๆ ในระดับโลก

ทํางานกับหนวยงานพันธมิตรอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในกลุมติดตอประสานงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Liaison Group) ในการดําเนินงาน
ตามภารกิจที่ระบุไวในรายการที่คัดสรรแลวของกิจกรรม
ที่มีลําดับความสําคัญ

ใหหลักประกันวามีการสนับสนุนอยางเพียงพอ
จากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ สําหรับโปรแกรมงาน
วาดวยการติดตอส่ือสาร การใหการศึกษาและการเสริมสราง
ความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)

ในที่สุด สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหสมัชชาแหง
สหประชาชาติ (UN General Assembly) ในการประชุม
สมยัท่ี 61 พจิารณาใหการรบัรองรางมติดังในเอกสารแนบทาย
วาดวยการประกาศให ป ค.ศ. 2010 เปนปสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

รายการที่คัดสรรแลวของกิจกรรมที่มีลําดับความ
สําคัญ  สําหรับโปรแกรมงานวาดวยการติดตอสื่อสาร
การใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแก
สาธารณชน (CEPA) ดังในเอกสารแนบทายกลาวถึง :

จัดต้ังโครงสรางหรือกระบวนการดําเนินงาน
สําหรับกิจกรรมการติดตอส่ือสาร การใหการศึกษาและการ
เสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)

วิเคราะหประเมินสถานภาพความรูและความ
ตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
ประมาณสมรรถนะสําหรับการติดตอสื่อสาร

จัดทําขอความสําคัญสําหรับการส่ือสาร
ดําเนินงานตามกลยุทธส่ือสารมวลชน
ขยายความคูมือสําหรับจัดทําและดําเนินงาน

ตามกลยุทธการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและการ
เสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมตอ
กลยุทธการใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน (CEPA)
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จัดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุน
เครือขายระดับทั่วโลก

จดักิจกรรมฉลองวนัสากลแหงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ยกระดับภาพพจนของการประชุมสมัชชาภาคี
อนสุญัญาฯ และคณะทีป่รึกษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA)

เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการใหการศึกษา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ในระบบและนอกระบบ

แผนการดําเนินงานที่อยูในเอกสารแนบทาย รวมถึง
องคประกอบวาดวยการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา
และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)
และการฝกอบรม, และจําแนกเปาประสงค, กิจกรรม,
เปาหมาย, เครื่องมือ, ผูปฏิบัติหลัก, และพันธมิตรทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ

ประเด็นเชิงกลยุทธสําหรับประเมินความ
กาวหนา หรือการสนับสนุนการดําเนินงาน

การทบทวนการดําเนินงาน :
การหารอืในเรือ่งความกาวหนาในการดาํเนินงานตาม

อนุสัญญาฯ และการดําเนินงานตามกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs)
(UNEP/CBD/COP/8/4 Rev.1, 12 and 15) มีขึ้นในการ
ประชุมคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม
และวันอังคารที่ 28 มีนาคม และขอมติไดรับการรับรองใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม

ผูแทนจากหลายประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
การขาดสมรรถนะ และจํานวนจํากัดของรายงานแหงชาติ
ที่ไดรับ ผูแทนจากบางประเทศสนับสนุนใหคณะทํางาน
วาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI)
ดําเนินงานตอเนื่อง  ขณะที่ผู เแทนประเทศนิวซีแลนด
เสนอวา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมแตละสมัย
ควรตัดสินใจถึงความตองการที่จะจัดประชุมคณะทํางานฯ
(WGRI)  ผูเแทนประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศเนนวา
ทรัพยากรการเงินไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการตาม
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ (NBSAPs) ได ผูเขารวม
ประชมุตกลงวา องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
และองคกรอื่นๆ มีบทบาทจะเปนผูนําในการดําเนินงาน
รวมกับเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อจัดทํากิจกรรมวาดวย
การเพิ่มพูนความชวยเหลือทางวิชาการ  ผูเขารวมประชุม

รับทราบความหวงใยของผูแทนประเทศอียิปต เกี่ยวกับการ
แกไขรายงานของคณะทํางานฯ (WGRI) ซึ่งขัดแยงกับกฎ
ของระเบียบวิธีการ (rules of procedure)

ขอมติขั้นสุดทาย ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/8/
L.7) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจพิจารณาอยาง
ลึกซึ้งในการประชุมฯ สมัยท่ี 9 ถึงเรื่องการทบทวนผลการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ และในเปาประสงคที่ 2 และ 3
ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเรื่อง อุปสรรค และคําแนะแนวทางที่
ไดรวบกระชับแลว สําหรับการจัดทํา  การดําเนินงานตาม
และการประเมินกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลาก
หลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs), และวาจะใชผลของ
การทบทวนเพื่อเสนอแนะประเด็นที่มีลําดับความสําคัญ
สําหรับเสริมสรางสมรรถนะ และเขาถึงการถายทอดและ
ความรวมมือทางเทคโนโลยี และเพื่อจัดหาขอมูลขาวสาร
สําหรับกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธภายหลังป ค.ศ.
2010  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ
จัดหาขอมูลที่ทันสมัย สําหรับการรายงานแหงชาติฉบับที่ 3
วาดวยสถานภาพของกลยทุธและแผนปฏบิตักิาร (NBSAPs),
อุปสรรคท่ีสําคัญของการดําเนินงานและการมีอยูและหาได
ของทรัพยากรการเงิน  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรองขอ
ใหคณะทํางานฯ (WGRI) กอนการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 : จัดเตรียมการพิจารณาทบทวน
อยางลึกซึ้งถึงการดําเนินงานตามเปาประสงคที่ 2 และ 3
ของแผนกลยุทธ โดยเนนการจัดหาใหทรัพยากรการเงิน
การเสริมสรางสมรรถนะ และการถายทอดเทคโนโลยี และ
เนนสถานภาพของกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (NBSAPs),
และจัดทําคําแนะแนวทางท่ีรวบกระชับสําหรับกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ (NBSAPs)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได
เชิญให : องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
และโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
และองคการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีบทบาทเปนผูนําในการ
ดําเนินงานรวมกับเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการจัดทําและ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมเพิ่มพูนความชวยเหลือทางวิชาการ,
และใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ใหจัดหาเงินทุน
สําหรับทบทวนและปรับ กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(NBSAPs) ใหทันสมัย  ขอมติยังไดบรรจุเอกสารแนบทาย
ซึ่งไดรวมถึงแนวทางภาคีอนุสัญญาฯ จะดําเนินการ, โดย
สมัครใจสําหรับภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อทบทวนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ (NBSAPs)
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การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ :
การหารือกันวาดวยการคนพบจากการศึกษาการ

วิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) (UNEP/
CBD/COP/8/3) มีขึ้นในคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพุธ
และวันพฤหัสบดีที่ 22–23 มีนาคม  และในวันอังคารที่ 28
มีนาคม ซึ่งขอมติไดรับการเห็นชอบ

ผูเขารวมประชุมกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ยังคง
จัดทําการวิเคราะหประเมินในระดับอนุภูมิภาคตอไป และ
เนนเรื่องความตองการใหทบทวนเปาหมายหลังจากป ค.ศ.
2010 ไปแลว ผูเแทนประเทศเม็กซิโกเสนอใหคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ วิเคราะหเร่ืองแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ
ของการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ  ผูแทนสหภาพ
ยุโรปเรียกรองใหกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
เผยแพรผลการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ
ผูเแทนประเทศบราซิลเสนอแนะใหภาคีอนุสัญญาฯ สอด
แทรกการคนพบจากการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหง
สหัสวรรษ (MA) เขาไวในกลยุทธแหงชาติ โดยดําเนินการ
ตามความสมัครใจ  ผูเแทนประเทศญี่ปุนเตือนใหระวัง
ความซ้ําซอนในการวิเคราะหประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบผสมผสานในอนาคต

เกี่ยวกับรางขอมติ ผูเแทนประเทศออสเตรเลียและ
บราซิล คัดคานโดยผูแทนสหภาพยุโรป เสนอแนะใหเชิญ
ภาคีอนุสัญญาฯ มิใชรองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาให
พิจารณาทางเลือกวาดวย ลําดับเหตุการณตอบสนองใน
ระดับภูมิภาคที่เหมาะสม  ภายในกรอบการดําเนินงานของ
โปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ  ภายหลังการหารืออยางไม
เปนทางการ ผูเขารวมประชุมตกลงใหรองขอเลขาธิการ
อนสุญัญา, โดยดาํเนนิงานรวมกบัองคกรทีเ่กีย่วของ, ชวยเหลอื
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการจัดทําลําดับเหตุการณตอบสนอง
ที่เหมาะสม ของภูมิภาค

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.3) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  รับทราบการคนพบสําคัญ
และสาระที่สื่อจากรายงานสังเคราะหความหลากหลาย
ทางชีวภาพของการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหง
สหัสวรรษ

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ : เนนวา เปาหมายการพฒันา
แหงสหัสวรรษ (MDGs)  เปาหมายที่ไดรับการเห็นชอบป
ค.ศ. 2010 และเปาหมายระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กบัความหลากหลายทางชวีภาพ ความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอม
และการพัฒนา จําเปนตองดําเนินการแบบผสมผสาน
กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ และองคกรที่เกี่ยวของใหพยายาม

มากยิ่งขึ้น และดําเนินมาตรการเพื่อบรรลุเปาหมายป ค.ศ.
2010, และเชิญกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ใหระบุ
ชองวางและความจําเปนท่ีสัมพันธกับทรัพยากรเงินทุนท่ีมีอยู
สําหรับความพยายามเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเปาหมาย ป ค.ศ.
2010   สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
และรัฐบาลอื่นๆ ดําเนินการเพื่อบรรลุพันธสัญญาภายใต
และทําความคุนเคยกับขอกําหนดของ กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบของภาวะโลกรอน

สมชัชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจท่ีจะพจิารณาในการ
ประชุมสมัยที่ 9 วาดวยความจําเปนที่จะตองทบทวน และ
ปรับเปาหมายใหทันสมัย ดังเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการ
ทบทวนแผนกลยุทธหลังจากป ค.ศ. 2010 เปนตนไป
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดตกลงที่จะพิจารณาผลการ
คนพบจากการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ
(MA) ในการดําเนินการและทบทวนในอนาคตโปรแกรมงาน
และประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัหลายเรือ่ง  สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ
รับทราบ, โดยเฉพาะอยางยิ่ง, ความจําเปนเรงดวน ที่จะ
แกไขประเด็นเกี่ยวกับ : การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดีและการ
แปรสภาพแหลงที่อยูอาศัย, การทําประมงเกินศักยภาพ,
การแปรสภาพเปนทะเลทรายและการเสื่อมโทรมของที่ดิน,
แรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอระบบนิเวศแหลงน้ํา
ในแผนดิน, การเพิ่มขึ้นของอินทรียสารในระบบนิเวศ,
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน, และผลกระทบจากการเปล่ียน
แปลงสภาพภูมิอากาศ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
สงเสรมิการเจรจาระหวางภาคสวนตางๆ ทาํใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนกระแสหลักในระดับชาติและระดับระหวาง
ประเทศ, และเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีไมยั่งยืนของการผลิต
และการบริโภคซึ่งสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดเรียกรองใหเพิ่มการ
สนับสนุนสําหรับ ความเขาใจพื้นฐานเรื่องความหลาก
หลายทางชีวภาพ และประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของและให
ประสานงานวิจัยเพื่อปรับปรุงเรื่องดังกลาว

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ชวยเหลือภาคีอนุสัญญาฯ ในการจัดทําลําดับ
เหตุการณตอบสนองที่เหมาะสมของภูมิภาคภายในกรอบ
การดําเนินงานของโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ  สมัชชา
ภาคอีนสุญัญาฯ ไดรองขอใหคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
เก้ือกูลตอการประเมินผลในการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศ
แหงสหัสวรรษ (MA) ที่จะดําเนินการในป ค.ศ. 2007  และ
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ตกลงที่จะพิจารณาการประเมินนี้และความตองการ
การวิเคราะหประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศแบบผสมผสาน ในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9

การทบทวนประสิทธิผลของหน วยงานภายใต
อนุสัญญาฯ :
การหารือเก่ียวกับประสิทธิผลของหนวยงาน รวมถึง

การทบทวนกระบวนการภายใตอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/
COP/8/16 and Add. 1–4)  การยกเลกิขอมต ิและการแตงตัง้
เปนทางการโดยองคกรพัฒนาเอกชน (UNEP/CBD/COP/
8/30) มีขึ้นในคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพฤหัสบดีที่
23 มีนาคม และวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  ในวันท่ี 23
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) โดยประธาน นาย Shikongo
ไดจัดตั้งกลุมอยางไมเปนทางการขึ้นเพื่อหารือเรื่องการ
ยกเลิกขอมติ และรายงานตอคณะทํางานที่ 2 (WG–II)
ในวันพฤหัสที่ 30 มีนาคม ขอมติผานการรับรองจากที่
ประชุมรวม โดยมีวงเล็บ

การปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ : ผูแทนจากหลาย
ประเทศเสนอแนะใหลดจํานวนครั้งของการประชุมระหวาง
สมัยลง  ผูแทนจากบางประเทศคัดคานการจัดต้ังคณะ
ทํางานวาดวยแรงจูงใจ  ผูเขารวมประชุมรับรองการรวบรวม
ระเบียบปฏิบัติของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ใหกระชับเขาดวยกันแตเรียกรองใหตัดทิ้งขอ
กําหนดที่ยอมใหจัดตั้งคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ
(AHTEGs) โดยเนนวาคณะเฉพาะกิจฯ ดังกลาวถูกจัดต้ัง
ไดโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เทานั้น ผูเขารวมประชุม
ถกเถียงกันถึงการประชุมคณะเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญ
วิชาการ ควรไดรับการสนับสนุนการเงินจากงบประมาณ
แกนหลัก และหากควรเพิ่มจํานวนผู เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
จะแตงตั้งอยางไร และควรเพิ่มผู เชี่ยวชาญจากองคกร
ระหวางประเทศ (IGOs)  ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นหรือไม
ระหวางการประชมุรวมในพธิปีด สาํนกัเลขาธกิารอนุสัญญาฯ
ไดประกาศใหตัดทิ้ง อยูในวงเล็บ เนื่องจากการประชุม
คณะทํางานระหวางสมัย ทั้งหมดควรไดรับการสนับสนุน
จากงบประมาณแกนหลัก  นอกจากนั้นยังไดมีการเสนอ
เนื้อหาใหมแทรกในขอมติ : มีขอความรองขอตอคณะท่ี
ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) วาในทุกๆ ครั้งที่จะ
จัดประชุมคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs)
ภายใตคําแนะแนวทางของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ให
พิจารณาเพื่อใหความม่ันใจวาขอกําหนดการดําเนินงาน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายระยะเวลาการปฏิบัติงานและผลที่
คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน และวาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ถูกจํากัด เฉพาะการจัดหาและใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตร
และวิชาการและการวิเคราะหประเมิน ซึ่งผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียระบุวารายการดังกลาวควรรวมถึงขอกําหนด
ขอเรียกรองของรายงานดวย และขอความในอีกวรรคหนึ่ง
ไดรับรองการรวบระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เขาดวยกัน และตัดสินใจที่
จะทบทวนเรื่องน้ีในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยท่ี 9

ผูแทนประเทศอียิปต เสนอใหมีการแกไข โดยระบุ
วาการแตงต้ังเลขาธิการอนุสัญญาฯ ควรให สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ  และสภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP
Bureau) มีสวนรวม ในลักษณะท่ีสอดคลองกับวรรค 1 ของ
ขอมติ IV/7  ซึ่งอางถึงการหารือกับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ผานสภาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กอนแตงตั้งเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  และอางถึงใหอาํนาจของสมชัชาภาคีอนุสญัญาฯ
ในการกําหนดระดับและระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ  ผูแทนประเทศไนจีเรีย กลาววา
กฎขอบังคับไม ไดยินยอมใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
กําหนดระดับ แตกําหนดระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได และไดแกไขขอความในวรรคนั้น
ขอมติไดรับการรับรองตามที่แกไข

การยกเลิกและการรวบขอมติเขาดวยกัน : ผูแทนจาก
หลายประเทศรองขอใหตัดท้ิงขอความท้ังหมดท่ีอางอิงถึง
การรวบขอมติเขาดวยกันในอนาคต  แตตกลงยกเลิกขอมติ
ซึ่งดําเนินการอยางเต็มท่ีไปแลว ซึ่งกลุมไมเปนทางการได
ชวยกันพิจารณาเรื่องนี้

การแตงตั้ งผู แทนองคกรพัฒนาเอกชนอย างเปน
ทางการ : ผูแทนจากหลายประเทศแสดงความเปนกังวล
เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องนี้ โดยรับทราบวาองคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) บางแหงไมสามารถสงผูแทนเขา
ประชุมอยางเปนทางการในครั้งน้ี ผูแทนจากองคกรพัฒนา
เอกชนเรียกรองขอใหองคกรพัฒนาเอกชนสามารถเขารวม
ในการประชมุระหวางสมยั และการสงผูแทนอยางเปนทางการ
ควรเปดกวางสําหรับองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานเรื่อง
การแบงปนประโยชน ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II)
นาย Shikongo ไดเปดการหารืออยางไมเปนทางการใน
ประเด็นนี้ และผูเขารวมประชุมตกลงรองขอใหคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
(WGRI) พิจารณาในการประชุมครั้งตอไปถึงหนวยและ
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องคกรตางๆ ไมวารัฐบาลและมิใชรัฐบาล เขารวมการ
ประชุม

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติที่วาดวยเรื่องการ
ปฏิบัติงานของอนุสัญญา (UNEP/CBD/COP/8/L.21)
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : ตระหนักถึงความตองการใหปรับ
ปรงุการประชมุใหกระชบัและรองขอใหเลขาธกิารอนสุญัญาฯ
โดยการหารือกับสภาสมัชชาภาคีอนุสัญญา (COP Bureau)
จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาประชุมจนถึงป ค.ศ. 2010,
ตัดสินใจใชเอกสารแนบทายบรรจุคําแนะแนวทางสําหรับ
การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณโดย
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ, และรับรองโปรแกรมงานพหุวรรษ
(MYPOW) ที่ปรับแกไขรายละเอียดแลว สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ไดรับทราบถึงการทบทวนและการแกไขท่ี
กําลังดําเนินการอยูในเรื่องขอตกลงทางการบริหารระหวาง
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) กับสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ  และรับทราบวาจําเปนตองมี
กระบวนการที่โปรงใสเพื่อแตงตั้งเลขาธิการอนุสัญญาฯ ซึ่ง
มีขอสังเกตวาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และสภาสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ควรมีสวนรวมดวย และสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ควรมีอํานาจในการกําหนดระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหนงของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอตอไปวา เมื่อใดที่
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ จัดประชุมคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs) ภายใตคําแนะแนวทางของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) พิจารณาเพื่อใหหลักประกันวา ขอกําหนดการ
ดําเนินงานตางๆ  ระบุอยางชัดเจนถึงหนาที่ที่ ไดรับ
มอบหมาย ระยะเวลาปฏบิตังิาน ขอเรยีกรองของการรายงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ  และวาหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย
จํากัดเฉพาะการจัดหาและใหคําแนะนําและการวิเคราะห
ประเมนิทางวทิยาศาสตรและวชิาการ, และใหภาคอีนสุญัญาฯ
ใหความสําคัญแกการเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
และวิชาการที่เหมาะสม สําหรับการมีสวนรวมในคณะ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะกิจ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ได รั บ รองระ เ บียบวิ ธี ปฏิบั ติ ของคณะที่ ป รึ กษาทาง
วิทยาศาสตรฯ  และตัดสินใจที่จะทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติ
ดังกลาวในการประชุม สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 9
และรับทราบภารกิจที่แตกตางกันของหนวยประสานงาน
กลางแหงชาติ ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ

สําหรับคณะทํางานตางๆ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ตัดสนิใจทีจ่ะ : ระบถุงึหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายของคณะทาํงาน
กลุมตางๆ, จัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย

การทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI) โดย
ขึ้นอยูกับงบประมาณที่มีอยู และที่ไดรับบริจาคตามความ
สมัครใจ และจัดเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน กอนการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 9  และหากเปนไปได จัดใน
ลักษณะการประชุมตอเน่ืองกับการประชุมคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยตอไป และในการ
ประชุมคณะทํางานดังกลาว จะมีการทบทวนการดําเนินงาน
ตามเปาประสงคที่ 2 และ 3 ของแผนกลยุทธ ในสวนที่
เกี่ยวของกับกลยุทธและแผนปฏิบัติการวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) ทรัพยากรการเงิน
และกลไกทางการเงิน อยางลึกซึ้ง

ขอมติยังไดระบุถึงความรับผิดชอบที่ไดเสนอแนะ
และการเสริมสรางสมรรถนะของหนวยประสานงานกลาง
แหงชาติ, การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการใน
ภูมิภาค และการจัดสรรทุนสําหรับการเขารวมประชุมของ
ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนาดวย

เก่ียวกับการยกเลิกและการรวมขอมติเขาดวยกัน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ไดรองขอใหคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI)
จัดทําคําแนะแนวทางสําหรับทบทวนและยกเลิกขอมติตอไป
และเรียกรองใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอตอสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 9 เกี่ยวกับการ
ยกเลิกขอมติจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 5 และสื่อสารขอมูลใหภาคีอนุสัญญาฯ ทราบกอน
ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน เพื่อใหขอคิดเห็น  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ยังไดมีมติตัดสินใจใหยุติเรื่องกระบวนการรวบ
ขอมติเขาดวยกัน เนื่องจากความซับซอนและนัยยะขยาย
ออกไปมากของกระบวนการ

เกี่ยวกับการรับสมัครเขารวมประชุมขององคกรและ
หนวยงานตางๆ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  รองขอให
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ (WGRI) ในการประชุมคร้ังตอไป พิจารณา
กระบวนการขั้นตอนในการรับสมัครหนวยงานและองคกร
ตางๆ ไมวาของรัฐบาลและมิใชรัฐบาล

ขอมติบรรจเุอกสารแนบทายวาดวย : คําแนะแนวทาง
สําหรับการจัดลําดับความสําคัญเพื่อแนะแนวทางจัดสรร
ทรัพยากรการเงิน โดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ, ระเบียบ
วิธีปฏิบัติของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ที่รวบเขา
ดวยกันแลว, และทางเลือกสําหรับเอ้ืออํานวยการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร และความคิดเห็นตอหัวขอตางๆ ในวาระ
ประชุมของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
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การถายทอดเทคโนโลย ีและความรวมมอืทางเทคโนโลย ี:
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดหารือวาดวยการ

ถายทอด และความรวมมือทางเทคโนโลยี (UNEP/CBD/
COP/8/19,19/Add.1 and 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม
วันอังคารที่ 28 มีนาคม  และวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม
และที่ประชุมรวมไดรับรองขอมติในวันศุกรที่ 31 มีนาคม
โดยมีการแกไขเล็กนอย

ผูเขารวมประชุมเนนถึงความสําคัญของ : การเสริม
สรางสมรรถนะ, ความรวมมือแบบ ซีกโลกใต–ซีกโลกใต
และความรวมมือระหวางประเทศ, พันธมิตรในระยะยาว,
ทําการวิเคราะหประเมินความตองการเทคโนโลยี, และ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกบทบาทของกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM) ในการถายทอดและความรวมมือ
ทางเทคโนโลยี ผูแทนประเทศโคลอมเบียเนนวาสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ควรจัดตั้งกระบวน
การที่ชัดเจน เพื่อปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี ผูแทน
สหภาพยุโรปเนนถึงการเขาถึงที่ไดรับการเอื้ออํานวย เมื่อ
ไมมีการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

ในรางขอมติ ผูแทนประเทศเวเนซุเอลาในนามกลุม
ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เรียกรองใหมีการ
จัดตั้งคณะทํางานวาดวยการถายทอดเทคโนโลยี ในขณะที่
ผูแทนสหภาพยุโรป, ประเทศนอรเวย และญี่ปุน เห็นวาควร
จัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญขึ้นมาใหมอีกครั้ง หลังจากการหารือ
อยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหจัดตั้ง
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) ขึ้น โดยขึ้น
อยูวาจัดหาทรัพยากรไดหรือไม  ไดมีการเสนอขอความท่ี
ขอใหภาคอีนสุญัญาฯ จัดสงขอเสนอและทางเลอืกทีเ่กีย่วของ
เพื่อรวบรวมใหคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการดังกลาว
พิจารณาตอไป  ผูแทนประเทศญี่ปุน, ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด, คานโดย ฟลิปปนส, รองขอใหขจัดภาษาท่ีระบุ
ถึงการใหความสนใจตออุปสรรคที่เกิดจากสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา ตอการถายทอดเทคโนโลยี  ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบให “เพิ่มการผสานการดําเนินงานและเอาชนะ
อุปสรรคที่กีดขวาง” ตอการถายทอด และความรวมมือทาง
เทคโนโลยี

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.19) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับทราบถึงขอเสนอเก่ียวกับ
ทางเลือกในการประยุกตใชมาตรการและกลไกในการ
เอื้ออํานวยการเขาถึง และการประยุกตใชเทคโนโลยี ซึ่งจัด
ทําขึ้นตามขอมติ VII/29 : การถายทอด และความรวมมือ
ทางเทคโนโลยี

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจท่ีจะจัดตั้งคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) ขึ้น โดยมีอํานาจ
หนาท่ีในการรวบรวม, วิเคราะหและจําแนกระบุ คูมือ, กลไก,
ระบบและการริเริ่มท่ีมีอยู เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
มาตรา 16 ถึง 20 ของอนุสัญญาฯ และขอมติ VII/29
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ จัดสงขอ
เสนอและทางเลือกในการประยุกตใชมาตรการและกลไก
ในการถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือทางเทคโนโลยี
เพื่อการพิจารณาโดยคณะผูเชี่ยวชาญดังกลาว

ในเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี สมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงรวบรวม
ขอมูลขาวสารตอไปเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหประเมินความ
ตองการ

เกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ และรองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ในฐานะท่ีเปนหนึ่ง
ในกลไกหลักในการถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ยังไดเชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) กองทุน Digital
Solidarity Fund ของการประชุมสุดยอดวาดวยสังคม
ขอมูลสารสนเทศ (World Summit on the Information
Society) และหนวยงานอื่นๆ ใหทุนสนับสนุนแกประเทศ
กําลังพัฒนา และประเทศท่ีกําลังอยูในระหวางการเปลี่ยน
แปลงสภาพเศรษฐกิจ (CEITs) ในการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงาน

เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ : รับทราบความกาวหนาในการจัดเตรียมการ
ศึกษาทางวิชาการ เพื่อศึกษาและวิเคราะหบทบาทของสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาในการถายทอดเทคโนโลยี ภายใต
บริบทของอนุสัญญาฯ และเชิญใหองคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก (WIPO), การประชุมแหงสหประชาชาติวาดวย
การคาและการพัฒนา (UNCTAD) และองคกรอื่นๆ ที่
เก่ียวของ, และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ สรุปผลการ
ศึกษาดังกลาว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดเชิญใหองคกร
ระหวางประเทศท่ีเ ก่ียวของ ดําเนินกิจกรรมดานการ
เสริมสรางสมรรถนะ ในการถายทอดและประยุกตใช
เทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาฯ ใหแกประเทศ
กําลังพัฒนา, และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดทําการริเริ่มวาดวยเทคโนโลยี
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity technology
initiative)
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ทรัพยากรการเงินและกลไกการเงิน :
การหารือเรื่องทรัพยากรการเงินและกลไกการเงิน

(UNEP/CBD/COP/8/4 Rev 1,20 and 22) จัดขึ้นในคณะ
ทํางานที่ 2 ในวันพฤหัสบดีและศุกร ที่ 23–24 มีนาคม
โดยกลุมติดตอประสานงาน ไดหารือกันตลอดสัปดาหท่ี 2
จนกระทั่งในเชาของวันศุกรที่ 31 มีนาคม ขอมติจึงไดรับ
การรับรองโดยคณะทํางานที่ 2 (WG–II)

ผูเขารวมประชุมจากประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศ แสดงความกังวลในเร่ืองการเขาถึงและเรื่อง
งบประมาณที่มีอยูของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนานอยที่สุด
(LDCs) และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS)
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการขยายผลของปจจัยกําหนด
การสนับสนุนงบประมาณ  กลุมประเทศแอฟริกันไดปฏิเสธ
เรื่องดังกลาว  เนื่องดวยไมสอดคลองกับแนวทางของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ประเทศอื่นๆ ไดเนนวา สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ   ควรเสนอแนะแนวทางตอกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก  ในเรื่องการเงินและควรใหอนุสัญญาฯ มี
สวนรวมอยางแข็งขันในเร่ืองการทบทวนเร่ืองปจจัยกําหนด
การสนับสนุนงบประมาณในระยะเวลา 2 ป ผูแทนประเทศ
แคนาดาสนับสนุนกรอบการดําเนินงานดังกลาว (RAF)
โดยตั้งขอสังเกตวาควรวางกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่
เทาเทียมและโปรงใส ผูแทนจากหลายประเทศกระตุนเตือน
วาในการเพ่ิมเติมกองทุนรอบที่สี่ของกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF–4) นั้น ไมควรลาชา  และประเทศผูบริจาคควร
เก้ือกูลโดยเร็ว  ผูเขารวมประชุมเนนความตองการใหทําการ
ทบทวนกลไกการเงินอยางลึกซ้ึง

หลังจากการเจรจาตอรองในกลุมประสานงาน
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II)  หารือในรางขอมติ รวมถึงขอความ
ที่คงไวในวงเล็บเกี่ยวกับการรวมพลังระหวางสามอนุสัญญา
ริโอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากรการเงิน  เพื่อเปน
การประนีประนอม  ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอแนะวาควร
มีการทบทวนอยางลึกซึ้งถึงการมีอยูและหามาไดของ
ทรัพยากรการเงิน  เพื่อคนหาทางเลือกวาทําอยางไรจึงจะ
สงเสริมการรวมพลังระหวางกลไกการเงินระหวางสาม
อนุสัญญาริโอได  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงคําแนะแนวทางและ
ลําดับความสําคัญตามขอมติของสมัชชาภาคีของแตละ
อนุสัญญาในการประชุมแตละสมัยตามลําดับและขอบเขต
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของแตละอนุสัญญาดวย ใน
ขณะที่ใหหลักประกันถึงความไมแบงแยกของทรัพยากร
ที่มีอยูสําหรับแตละอนุสัญญา โดยผานกลไกการเงินของ
อนุสัญญานั้น

ขอมติข้ันสุดทาย: ในขอมติเกี่ยวกับการทบทวน
การดําเนินงานของทรัพยากรการเงินและกลไกทางการเงิน
(UNEP/CBD/COP/8/L.26)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
รับทราบวากองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) รับรองระบบใหม
ในการจัดสรรทรัพยากรสําหรับจุดเนนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่รูจัก
กันในนามกรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (RAF)
แมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะตระหนักวามิไดใหคําแนะ
แนวทางตอกรอบการดําเนินงานดังกลาว  แตก็ทราบดีถึง
ความกังวลอยางสูงมากของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาเปนหมูเกาะขนาดเล็ก (SIDS)
ประเทศท่ีพัฒนาลาหลัง  (LDCs)  และประเทศท่ีอยู
ระหวางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) เกี่ยวกับ
นัยยะของกรอบการดําเนินงานดังกลาว ในการจํากัดการ
จัดสรรทรัพยากร  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  กระตุนรัฐบาล
ผูบริจาคเพื่อเกื้อกูลตอกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)  ให
บรรลุเจตนารมณทันเวลาและเปนจริงเปนจัง สําหรับการ
เพิ่มเติมกองทุนในรอบที่สี่ และเพื่อใหหลักประกันวามี
ทรัพยากรเพียงพอและประมาณการได และยืนยันวา
ประเทศตางๆ ควรตัดสินใจวาลําดับความสําคัญ เรื่องการ
ขอเงินทุนบนพื้นฐานของกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(NBSAPs)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ตัดสินใจที่จะทําการ
ทบทวนอยางลึกซึ้ง เรื่องทรัพยากรการเงินในการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 โดยตรวจสอบ :

ปฏิบัติการที่ตองการเพื่อแกไขอุปสรรค
วาจะใชทรัพยากรการเงิน จากกลไกการเงิน

และแหลงอื่นๆ ท่ีเก่ียวของอยางไร เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

วากรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากรมีผล
อยางไร ตอการมีอยูและหาไดงายของทรัพยากรที่จะจัดสรร
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา หน่ึงหรือเปนกลุม และประเทศ
ที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) เพื่อ
ดําเนินการตามอนุสัญญา ฯ

ประสิทธิผลของดัชนีผลประโยชนเพื่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF
Benefit Index for Biodiversity)  สําหรับกําหนดศักยภาพ
ของแตละประเทศในการทําใหเกิดผลประโยชนทางความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญา

โอกาสที่มีสําหรับภาคีอนุสัญญาฯ  จากทุกๆ
แหลงทรัพยากรการเงิน สําหรับดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
รวมถึงผานกลไกที่ริเริ่มใหมๆ  เชน กองทุนสิ่งแวดลอม
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ทางเลือกเกี่ยวกับทําอยางไรจึงสามารถสงเสริม
การรวมพลังระหวางกลไกการเงินของสามอนุสัญญา ใน
ขณะที่ใหความม่ันใจถึงความเปนเอกภาพของทรัพยากร
ที่มีอยูในแตละอนุสัญญาผานกลไกการเงินของอนุสัญญา
นั้นดวย

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  รองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ : แสวงหาทางทุกประการสําหรับการขับเคล่ือน
ทรัพยากรเงิน รวมถึงกลไกการเงินที่ริเริ่มใหม และจัดทํา
รางกลยุทธสําหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร เพื่อนําเสนอตอ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยที่ 9  โดยผาน
ทางคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ  (WGRI)  โดยดําเนินงานรวมกันตอไปกับ
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) ในการรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานเปนระยะ
วาดวยสถานภาพและแนวโนมของการเงินสําหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ยังคงปรับขอมูลขาวสารใหทันสมัย
เกี่ยวกับกิจกรรม และแหลงเงินทุนสําหรับดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ  อยางมีประสิทธิผล และมีการจัดการท่ีจําเปน
เพ่ือใหมีการประเมินประสิทธิผลของกลไกทางการเงินกอน
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เสนอแนะตอรัฐบาลและ
สถาบันที่จัดสรรเงินทุน  สงเสริมและเก้ือหนุนใหมีกองทุน
สิ่งแวดลอมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และเสริม
สรางใหความแข็งแกรงตอกองทุนที่มีอยูแลว และเชิญภาคี
อนุสัญญาฯ  ใหพิจารณาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการวางแผนพัฒนา รวมถึงในกลยุทธการขจัดความ
ยากจนดวย

คําแนะแนวทางตอกลไกทางการเงิน :
ในวันศุกรที่ 24 มีนาคม  ประธานคณะทํางานที่ 2

(WG–II) นาย Shikongo ไดเสนอแนะเอกสารที่เกี่ยวของ
(UNEP/CBD/COP/8/10) และผูเขารวมประชุมไดหารือ
และมีประเด็นที่กลุมประสานงานตองหาขอตกลง  ดังนั้น
กลุมประสานงานจึงพบกันตั้งแตวันจันทรที่ 27 มีนาคม
ถึงเชาตรูวันศุกรที่ 31 มีนาคม  จัดการกับหลายประเด็นท่ี
ขัดแยงกันรวมถึง : การทบทวนอยางลึกซึ้ง เกี่ยวกับการมี
อยูและหามาไดของทรัพยากรการเงิน รวมถึงการตรวจ
สอบของกรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (RAF),
ระเบียบวิธีการปฏิบัติของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
และการจัดทํารูปแบบพิเศษที่คํานึงถึงเงื่อนไขเฉพาะของ
ประเทศกําลังพัฒนา  โดยอางเพิ่มเติมถึงประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS),ประเทศพัฒนาลาหลัง
(LDCs)  และประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ (CEITs)  กองทุนส่ิงแวดลอม, และการสํารวจ
เรื่องการจัดสรรเงินใหแกความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อคณะทํางานที่ 2 (WG–II) หารือเรื่องรางขอมติที่
กลุมประสานงานจัดทําขึ้น  และเห็นชอบตอรางขอมตินั้น
ผูเขารวมประชุมตัดสินใจวาตองใหความมั่นใจถึงความ
สอดคลองตลอดขอมติท้ังหมดของสมัชชาภาคีอนุสัญญา ฯ
ที่เกี่ยวของกับประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะประเทศ
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) และ
ประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs)  ซึ่งจะไดผลประโยชนจาก
การใหเงินทุนของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)  ในการ
ประชุมรวมในพิธีปด ผูแทนประเทศจอรเจียไดขอใหอางถึง
ประเทศท่ีอยูในระหวางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
(CEITs) ในวรรคเกีย่วกบักรอบการดาํเนนิงานจดัสรรทรพัยากร
(RAF) และผูเขารวมประชุมรับรองขอมติที่ไดแกไขแลว

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.27) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  รับรองรายการท่ีปรับให
ทันสมัยแลวสําหรับนามของภาคีอนุสัญญาฯ  ประเทศ
พัฒนาแลวและภาคีประเทศอื่นท่ีสมัครใจรับพันธะของ
ภาคีประเทศพัฒนาแลว ดังในเอกสารแนบทาย   สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
รวมขอมูลขาวสารดังตอไปนี้ไวในรายงานเปนระยะ ที่เสนอ
ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : การประยุกตใชเบื้องตนซึ่ง
กรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (RAF)  ในการจัดสรร
ทรัพยากรในการเพ่ิมเติมเงินรอบท่ี 4 ของกองทุนส่ิงแวดลอม
โลก (GEF) และกรอบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร
(RAF)  มีผลตอการใหเงินทุนสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เพื่อดําเนินงานตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ  อยางไร
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : กระตุนใหกองทุนส่ิงแวดลอมโลก
(GEF)   ทําใหระเบียบวิธีการงายและกระชับมากขึ้น ใน
การพิจารณาเงื่อนไขของภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศที่กําลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศท่ีพัฒนาลาหลัง (LDCs)
ประเทศกําลังพัฒนาที่ เปนหมู เกาะขนาดเล็ก (SIDS)
ประเทศท่ีอยูในระหวางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
(CEITs) และจัดใหมีการตอบสนองตอสมรรถนะและปญหา
การเขาถึงของประเทศดังกลาว และเชิญสมัชชากองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF Assembly)  ใหรวมเรื่องโอกาสและ
ปญหาของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)  ในบทบาทที่เปน
กลไกการเงินของอนุสัญญาฯ  เขาสูการหารือระดับสูงทาง
การเมืองดวย  และรองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
หารือกับเลขาธิการอนุสัญญาฯ  ในเรื่องกระบวนการ
พิจารณาทบทวนที่เกี่ยวของ ซึ่งดําเนินการโดยกองทุน



26การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

ส่ิงแวดลอมโลก (GEF)  ซึ่งมีผลตอกลไกการเงินของ
อนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดเรียกรองตอ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยหารือรวมกับภาคีอนุสัญญาฯ
ใหแสวงหาโอกาสปรับคําแนะแนวทางใหกระชับสําหรับ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) โดยคํานึงถึงกรอบการ
ดําเนินงานสําหรับเปาประสงค และเปาหมาย

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดจัดหาและใหคําแนะ
แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางชีวภาพแหง
เกาะ, การประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA),
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ, การถายทอดความรวมมือ
ทางเทคโนโลยี, การติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา และ
การสงเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน, การ
รายงานแหงชาติ, การริเร่ิมทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI),
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน  และพื้นที่คุมครอง

กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาและการ
รายงาน : กรอบการดําเนินงานสําหรับติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาและการผสานเปาหมายเขาใน
โปรแกรมงานสาระสําคัญ :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) หารือในประเด็นน้ี

(UNEP/CBD/COP/8/22) ในวันศุกรที่ 24 มีนาคม และ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ซึ่งไดรับรองขอมติ ผูแทนจาก
หลายประเทศตองการใหรับรองกรอบการดําเนินงานสําหรับ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปาหมายป ค.ศ. 2010 โดยไมตองทําการหารือใหมอีก
และสรุปถึงความจําเปนที่ตองจัดทําเปาหมายระดับชาติ
และระดับภูมิภาคตอไป ผูแทนจากประเทศอ่ืนรองขอให
แกไขเปาประสงคและเปาหมายป ค.ศ. 2010 บางขอ และ
เพิ่มขอความเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรับรองเฉพาะกาล ซ่ึงกรอบการ
ดําเนินงาน และพิจารณาทบทวนเปาประสงคและเปาหมาย
หลังจากป ค.ศ. 2010 ในกรอบการดําเนินงานของแผน
กลยุทธ ผูแทนจากบางประเทศชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ
ดัชนีชี้วัดในการวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010 โดยที่ผูแทนจากบางประเทศเรียกรองใหมี
การดําเนินงานตอไปในเรื่องดัชนีช้ีวัดโดยเฉพาะเก่ียวกับ
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.9) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  รับทราบวากรอบการ
ดําเนินงานสําหรับติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการ
ดําเนินงานเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายป ค.ศ. 2010
ประกอบดวย : เปาประสงคและวัตถุประสงคของแผน

กลยุทธ, ดัชนีเพื่อวัดการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ,
กรอบการดําเนินงานเฉพาะกาลสําหรับเปาประสงคและ
เปาหมายท่ีรับรองในขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ, ดัชนีชี้วัด
แบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อใชวัดความกาวหนาสูเปาหมายป
ค.ศ. 2010, กลไกการรายงานรวมถึงรายงานโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Biodiversity
Outlook–GBO) และรายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัต
อนุสัญญาฯ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจที่จะพิจารณา
กระบวนการสําหรับแกไขแผนกลยุทธในการประชุม สมัยท่ี 9
เพื่อที่จะรับรองในการประชุมสมัยที่ 10 และยังพิจารณา
โดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ ทบทวนกรอบการ
ดําเนินงานระดับโลกของเปาประสงค เปาหมาย และดัชนี
ชี้วัดท่ีเก่ียวของ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังคงรับทราบถึง
ความกาวหนาในการจดัตัง้พนัธมติรดชันชีีว้ดัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010 (2010 Biodiversity Indicators
Partnership) และการเกื้อกูลตอรายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2 (GBO–2), กระตุนใหภาคี
อนุสัญญาฯ, องคการระหวางรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของ  ใชประโยชนจากระบบการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางประเทศ ท่ีมีอยูในการรายงานดัชนีชี้วัดแบบมุงผล
สัมฤทธิ์ในระดับโลก, และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
รวมกับคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยดัชนีชี้วัด
จัดทําดัชนีชี้วัดเพื่อใชวัดความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ และสงเสริมการจัดทําดัชนีชี้วัดแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ในระดับโลก โดยเฉพาะเชื่อมโยงอยางใกลชิด
กับเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรองเปาประสงคและเปาหมายแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับการผสานเขาสูโปรแกรมงานตางๆ
และรับทราบวาควรไดรับการพิจารณาวาเปนกรอบการ
ดําเนินงานที่ยืดหยุน   ซึ่งภายใตนั้นอาจกําหนดเปาหมาย
ระดับชาติและระดับภูมิภาคได

ขอมติประกอบดวยเอกสารแนบทายเก่ียวกับ : ดัชนี
ชีว้ดัสําหรบัวเิคราะหประเมนิความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามเปาประสงคและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธ, ดัชนี
ช้ีวัดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเฉพาะกาลของเปาประสงค
และเปาหมาย, แนวทางในสําหรับทบทวนโปรแกรมงาน
ของอนุสัญญาฯ, ตารางวาดวยการประยุกตใชกรอบการ
ดําเนินงานเฉพาะกาลของเปาประสงคและเปาหมายป
ค.ศ. 2010 กับโปรแกรมงานสาระสําคัญ, และบทสรุปของ
สถานภาพดัชนีชี้วัดและงานที่จําเปนตองดําเนินการตอไป
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การรายงานแหงชาติฯ และรายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฉบับตอไป :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) หารือในประเด็นการ

รายงานแหงชาติ และรายงานโลกทรรศนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook–GBO)
ฉบับตอไป (UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1 and 24) ในวัน
ศุกรที่ 24 มีนาคม และในวันอังคารที่ 28 มีนาคม ซึ่งไดมี
การรับรองขอมติ

ผูแทนจากหลายประเทศรองขอใหมีการดําเนินการ
เพื่อทําใหกระบวนการรายงานแหงชาติมีความกระชับ
มากขึ้น มุงผลสัมฤทธ์ิและผสานสอดคลองกับอนุสัญญาท่ี
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอื่น ซึ่งผูแทนจากบาง
ประเทศเรียกรองใหลดจํานวนของรายงานหัวขอสาระ
สําคัญลง และผูแทนจากบางประเทศเรียกรองใหมีการ
ทบทวนการดําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ  บนพื้นฐานของ
รายงานแหงชาติ

เกี่ยวกับรายงานโลกทรรศนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (GBO)  ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหกลาวถึง
การจัดเตรียมบทสรุปสั้นๆ ของปฏิบัติการและดัชนีชี้วัดที่
จําเปนเพื่อบรรลุความสําเร็จเปาหมายป ค.ศ. 2010  ผูแทน
สหภาพยุโรป คัดคานโดยประเทศนอรเวย เสนอแนะใหใช
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) แทนท่ีจะใช
สื่อมวลชนในการสื่อสารเกี่ยวกับผลจากรายงานโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (GBO) และผูเขารวมประชุม
เห็นชอบที่จะมีขอความอางถึงทั้งสองทาง

ขอมติขั้นสุดทายวาดวยรายงานแหงชาติ : ใน
ขอมติเกี่ยวกับรายงานแหงชาติและรายงานโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับตอไป (UNEP/CBD/
COP/8/L.2) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : ตระหนักถึงความ
ตองการใหลดภาระของการรายงาน และการปรบักระบวนการ
รายงานแหงชาติใหเขาไปอยูภายในกรอบการดําเนินงาน
สําหรับประเมินการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และความ
กาวหนาสู เปาหมายป ค.ศ. 2010, เสนอแนะใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคหรือระดับอนุภูมิภาค,
และเชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลกจัดหาทุนสนับสนุนทาง
การเงินใหทันเวลา และจัดทํากลไกที่งายกวาเดิมสําหรับ
จัดสรรเงินทุน  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจ : รายงาน
แหงชาติในอนาคตควรเปนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ,  ภาคี
อนุสัญญาฯ ควรสงรายงานแหงชาติ ฉบับที่ 4 ภายในวันท่ี
30 มีนาคม ค.ศ. 2009 โดยคํานึงถึงการทบทวนการ

ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 10, ควรติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน เพื่อสนับสนุนการรายงานแหงชาติ, จัดเตรียม
รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพฉบับที่ 3
(GBO–3) เพื่อพิมพและเผยแพรตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 10 และใชในการทบทวนการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาฯ

ขอมตยิงัไดใหการตอนรบั : การรเิริม่ของหาอนสุญัญา
ที่ เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพผานกลุม
ประสานงาน (Liaison Group) เพื่อผสานสอดคลองการ
รายงานระหวางอนุสัญญาดังกลาวเขาดวยกัน, และราง
แนวทางสําหรับรายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 4  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ : เผยแพร
ตัวอยางของรายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 4, จัดการประชุม
สัมมนาฝกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุด  สําหรับการรายงาน, และทบทวนกระบวนการ ผลที่
ไดและผลกระทบของรายงานโลกทรรศนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฉบับท่ี 2 (GBO–2)  และจัดทําขอเสนอวาดวย
ขอบเขตและรูปแบบของรายงานฉบับที่ 3 (GBO–3)  เพื่อ
ใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) และคณะ
ทํางานเฉพาะกิจวาดวยการพิจารณาทบทวนการดําเนินงาน
ภายใตอนุสัญญาฯ (WGRI) ทําการพิจารณา เอกสาร
แนบทายประกอบดวยกําหนดการสําหรับจัดหาใหขอมูล
ขาวสารเสริมเกี่ยวกับโปรแกรมงานสาระสําคัญ, ตามความ
สมัครใจ

ขอมติเกี่ยวกับรายงานโลกทรรศนความหลาก
หลายทางชีวภาพ :ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/8/L.4)
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยินดีตอนรับรายงานโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2 (GBO–2)  และรอง
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ แจงผลของรายงานโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกภาษาที่เปนทางการ
โดยใชวิถีทางท่ีมีกลยุทธและมีประสิทธิผล รวมถึงผาน
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) และสื่อมวลชน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหโครงการส่ิงแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) ใชสวนที่ เกี่ยวของในรายงาน
โลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ (GBO) ในการ
จัดทํารายงานโลกทรรศนส่ิงแวดลอม (Global Environment
Outlook) ฉบับตอไป
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ประเด็นหัวขอสาระสําคัญอื่น

ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม :
คณะทาํงานที ่1 (WG–I) หารอืเกีย่วกบัการดาํเนนิงาน

ตามโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพใน
ปาไม (UNEP/CBD/COP/8/3) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม และ
ตอไปอีกในวันอังคารที่ 28 มีนาคม ประเด็นนี้ไดรับการ
หยิบยกมาหารืออีกในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม และไดมี
การรับรองเนื้อหาขั้นสุดทายหลังจากการหารืออยางไมเปน
ทางการ ประเด็นหลักของการหารือ คือ ไมยืนตนที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (GM trees) และขอความอางอิงถึง
การบังคับใชกฎหมายปาไม และการดูแลปกครองจัดการ
ปาไมและการคาที่เกี่ยวของ (FLEGT) คณะทํางานที่ 1
(WG–I) รับรองขอมติในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  และท่ี
ประชุมรวมในพิธีปดการประชุม  ใหการรับรองขอมติโดย
ไมมีการหารืออีก

ในการหารือเบ้ืองตน ผูแทนจากหลายประเทศใหมี
การดําเนินงานรวมกันและการผสานสอดคลองกับการหารือ
แหงสหประชาชาติวาดวยปาไม (UNFF)  องคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) กระบวนการบังคับใช
กฎหมายปาไมและการดูแลปกครองปาไมในภูมิภาค และ
องคการทําไมเขตรอนนานาชาติ (ITTO)  แตเม่ือไดกลับมา
พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ผูแทนประเทศบราซิล, คานโดย
อินโดนีเซียและแคนาดา, รองขอใหตัดทิ้งขอความอางถึง
กระบวนการดังกลาว  โดยระบุวากอใหเกิดความไมสมดุลใน
เนื้อหาของขอมติ และทําใหเปลี่ยนจุดสนใจจากการจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน (sustainable forest management–
SFM) ไปเปนอื่น  แตผูแทนประเทศอินโดนีเซียคัดคาน
อยางแข็งขัน  และหลังจากการปรึกษาหารือ ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบกับถอยคําที่ระบุใหเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ความพยายามที่จะสงเสริมการจัดการปาไมอยางย่ังยืน
(SFM) เพ่ือปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายปาไม และหารือ
เรื่องการคาที่ เกี่ยวของ  และขอความเฉพาะเกี่ยวกับ
กระบวนการบังคับใชกฎหมายปาไมและการดูแลปกครอง
ปาไม (FLEG)

เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยแหงชาติที่สามารถใหความ
มั่นใจในการบังคับใชกฎหมายปาไม ผูแทนประเทศชิลี
โคลอมเบีย และเปรู รองขอใหตัดทิ้งขอความที่เชิญองคกร
ระหวางประเทศ องคกรระดับชาติ และองคกรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ใหขอมูลขาวสารวาดวยการบังคับใชกฎหมาย
ปาไมและการคาที่เก่ียวของ เนื่องจากแตละประเทศมีสิทธิ
อธิปไตย ในการดูแลใหมีการบังคับใชกฎหมายปาไมใน

ประเทศของตน และผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหเชิญเพียง
ภาคีอนุสัญญาฯ ใหดําเนินการดังกลาว

ผูแทนประเทศกานา และผูแทนสหภาพยุโรป ให
ความเห็นวาควรใชแนวทางระมัดระวังลวงหนา ในการใช
ไมยืนตนที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (GM trees)
ขณะที่ผูแทนประเทศไลบีเรีย คัดคานการใชกอนที่ประเมิน
ความเสี่ยงอยางละเอียดถี่ถวน  และจนกวาคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) จะไดใหคําแนะนําในประเด็น
นี้ ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนหลายแหงเรียกรองใหมี
การประกาศพักการใชพืชดังกลาว ผูแทนสหภาพยุโรป
นําเสนอเนื้อหาที่ประนีประนอม  ซึ่งเสนอแนะใหภาคี
อนุสัญญาฯ ใชแนวทางระมัดระวังลวงหนา เมื่อแกไข
ประเด็นปญหาไมยืนท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (GM
trees)  และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมและ
เรียบเรียงขอมูลขาวสารที่มีอยู เพื่อใหคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สามารถพิจารณาผลกระทบจาก
ไมยืนตนที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (GM trees)
หลังจากท่ีไดปรึกษาหารือในกลุมเพื่อนประธาน ผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบตอเนื้อหาโดยมีการแกไขเล็กนอย

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ(UNEP/CBD/COP/
8/L.17) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ
สรางความแข็งแกรงใหแกความพยายามที่จะสงเสริมการ
จัดการปาไมอยางยั่งยืน (SFM) เพื่อปรับปรุงการบังคับใช
กฎหมายปาไม แกไขปญหาและการคาที่เกี่ยวของ และจัด
หาใหขอมูลขาวสารสําหรับการทบทวนโปรแกรมงานที่
ขยายแลว, และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ สราง
ความแข็งแกรงใหแกการดําเนินงานรวมกันกับองคกรสมาชิก
ของพันธมิตรวาดวยปาไม (Collaborative Partnership on
Forests–CPF) และกระบวนการที่เกี่ยวของกับปาไม ใน
ระดับภูมิภาค เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน และเพื่อจัดทํา
คูมือเกี่ยวกับแนวทางแบบผสมผสานระหวางภาคสวนตางๆ
เพื่อลดผลกระทบจากนโยบายของภาคสวนอื่น

เกี่ยวกับไมยืนตนที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เสนอแนะใหภาคีอนุสัญญาฯ
ใชแนวทางระมัดระวังลวงหนา เมื่อแกไขประเด็นน้ี  และ
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมและเรียบเรียง
ขอมูลขาวสารท่ีมีอยู รวมถึงบทความทางวิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพ เพื่อชวยใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) พิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากไมยืนตนที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาไม  และรายงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 9
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เกี่ยวกับการทบทวนการดําเนินงาน สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ : รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทบทวน
โปรแกรมงานที่ขยายแลว และจัดการประชุมคณะเฉพาะกิจ
ผูเชีย่วชาญทางวชิาการ (AHTEG) เพือ่ทบทวนการดาํเนนิงาน
อยางนอยหน่ึงคร้ัง โดยรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพ่ิม
จํานวนผูแทนจากภูมิภาคสําหรับเขตชีวภูมิศาสตรท่ีมีผูแทน
อยูนอยหรือไมมีเลยในคณะผูเชี่ยวชาญดังกลาว, และ
สนับสนุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ใหเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีมีอยู
วาดวยการรายงานเก่ียวกับปาไม เม่ือจัดทํารายงานแหงชาติ
วาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 3 และ 4

แหลงนํ้าในแผนดิน :
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) หารือในประเด็นความ

หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน
(UNEP/CBD/COP/8/26/Add.3) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม
และวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ซ่ึงไดมีการรับรองขอมติ

ผูเขารวมประชุมสรุปถึงการเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับการดําเนินงานรวมกันกับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่
ชุมน้ํา (Ramsar Convention) และหนวยงานในภูมิภาคท่ี
พิเศษเฉพาะ และการผสานปรองดองการรายงานแหงชาติ
ภายใตอนุสัญญาฯ กับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา  ผูแทน
ประเทศอินเดียและแซมเบียกลาวเนนถึงการขาดขอมูล
ขาวสาร โดยเฉพาะเก่ียวกับขอบเขตและการกระจายตัว
ของแหลงน้ําในแผนดินที่ไมไดเปนพื้นที่ชุมน้ําท่ีมีความ
สําคัญระหวางประเทศ (Ramsar site)

เก่ียวกับรางขอมติ ผูแทนประเทศคิวบาและสหภาพ
ยุโรปเสนอใหที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 8 เชิญใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้า
แสวงหาวิถีทางและวิธีการตอไปสําหรับแนวทางเชิงกลยุทธ
ที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม และเสนอใหคณะที่
ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) พิจารณาตอไป

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.13) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  เชิญใหรัฐบาลและ
องคการที่เกี่ยวของ สงเสริมการยอมรับและการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมงาน โดยผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ และ
เกื้อกูล, บนพื้นฐานของความสมัครใจและโดยสอดคลอง
กับความตองการที่ไดจําแนกระบุแลว, ทรัพยากรการเงิน
และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อชวยเหลือตอไปในการดําเนินงาน
ของเลขาธิการอนุสัญญาฯ และเลขาธิการอนุสัญญาวาดวย
พ้ืนท่ีชุมนํ้าในเร่ืองดังกลาว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เรียกรอง
ใหภาคีอนุสัญญาฯ ใหหลักประกันวาจะดําเนินความรวมมือ
และการติดตอสื่อสารอยางเต็มที่ระหวางหนวยประสานงาน

กลางแหงชาติ (NFPs) ของอนุสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เชนเดียวกับระหวางหนวย
ประสานงานกลางแหงชาติ (NFPs) กับผูแทนของภาคสวน
และกลุมที่ “รับผิดชอบในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยน
แปลง” ตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
แหลงนํ้าในแผนดิน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ทําการทบทวนขอเรียกรองทางวิชาการภายใต
โปรแกรมงานฯ และเปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ีกําลังดําเนิน
อยูและวางแผนไวของคณะทํางานทบทวนทางวิทยาศาสตร
และวิชาการ (STRP) ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา
และเสนอวิถีทางและวิธีการแกไข แกคณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรอง
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ  เชิญใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมนํ้า : ดําเนินบทบาทเปนผูนําใน
การจัดทํารางกรอบการดําเนินงานรายงานแหงชาติวาดวย
ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน, แสวงหาวิถีทางและวิธีการ
ที่จะปรับปรุงกลไกสําหรับการวิเคราะหประเมินขอบเขต
การกระจายตัว และลักษณะของระบบนิเวศแหลงน้ําใน
แผนดิน, และจัดทําขอเสนอวาดวยวิถีทางและวิธีการตอไป
สําหรับแนวทางเชิงกลยุทธที่จะจําแนกระบุผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีสําคัญ และสงเสริม, หากเหมาะสม, การมีสวนรวม
อยางเต็มท่ีในการลดแรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางลบ และเพิ่มแรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
บวก สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เชิญใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ, หรือมีสวน
ทําใหเกิดแรงผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงในความหลาก
หลายทางชีวภาพของแหลงน้ําในแผนดิน, ดําเนินงานอยาง
เต็มที่ตามโปรแกรมงาน

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง :
คณะทาํงานที ่1 (WG–I) หารอืวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝงในวันพุธและวันพฤหัสบดี
ที่ 22–23 มีนาคม (UNEP/CBD/COP/8/3 and 26/Add.1)
และในวันศุกรที่ 31 มีนาคม คณะทํางานที่ 1 (WG–I)
เห็นชอบใหแบงองคประกอบของขอมติออกเปนสองสวน
คือ : ขอมติเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมในทะเลนอกเหนือ
เขตอํานาจแหงชาติ, และการจัดการพื้นที่ทางทะเลและ
ชายฝงแบบผสมผสาน (IMCAM)

ทรัพยากรพันธุกรรมในทะเล : ในระหวางการหารือ
เบื้องตน ผูแทนประเทศโคลอมเบียรองขอใหมี เนื้อหา
วาดวยการแบงปนผลประโยชน  ผูแทนประเทศตูวาลูเสนอ
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ใหอางถึงทรัพยากรพันธุกรรม “ที่ใหผลประโยนอยางมาก
ตอการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน” ผูแทนประเทศอินโดนีเซียเรียกรองให
ใชแนวทางมองภาพรวมและดําเนินการแบบผสมผสาน
ตอทรัพยากรพันธุกรรมในองคการสหประชาชาติ  ผูแทน
ประเทศคิวบาเรียกรองใหเพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยีที่มีอยูใหมากขึ้น ผูแทนประเทศปาเลาสนับสนุน
โดยองคกรกรีนพีซ รองขอใหมีเนื้อหาที่ระบุถึงการเรียกรอง
ใหมีการประกาศพักการประมงอวนลากในทะเลหลวง

ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม ประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) นาย Jebb เสนอแนะใหที่ประชุมกลับไปพิจารณา
ถึงขอความดั้งเดิมในขอเสนอแนะ XI/8 ของคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) วาดวยทรัพยากรพันธุกรรม
ในทองทะเลลึก  ผูแทนประเทศนอรเวยพอใจที่จะรองขอตอ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ, ในการดําเนินงานรวมกับกองกิจการ
มหาสมุทร และกฎหมายทางทะเล แหงสหประชาชาติ (UN
Division on Ocean Affairs and Law of the Sea) ให
“รวบรวมและวิเคราะหขอมูลขาวสารวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติและการ
คุกคาม” แทนท่ีจะ “วิเคราะหและแสวงหาตอไปถึงทางเลือก
สําหรับปองกันและลดผลกระทบจากกิจกรรมบางประเภท
ตอแหลงที่อยูอาศัยใตทองทะเลซ่ึงเลือกแลว” ดังในขอ
เสนอแนะของคณะที่ปรึกษาวิทยาศาสตรฯ ในการประชุม
สมัยที่ 11 (SBSTTA–11) ผูแทนจากหลายประเทศแสดง
ความไมแนใจที่จะเปดการหารือถึงถอยคําในขอเสนอแนะ
ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในชั้นนี้
ผูแทนประเทศนอรเวยแสดงความผิดหวังที่การประชุมครั้งนี้
ไมไดมีการหารืออยางมีสาระ เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม
ในทะเล และขอสงวนสิทธิท่ีจะแนะนําเชิงอรรถใหแกเอกสาร
และไดกลาวถอยแถลงในที่ประชุมรวม เพื่อใหรวมไวใน
รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 ดวย
ผูแทนประเทศเม็กซิโกรองขอใหแทรกเนื้อหาจากเกริ่นนํา
ของขอเสนอแนะของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 11 (SBSTTA–11) ซ่ึงเสนอแนะวาสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ควรตระหนักถึงทางเลือกมากมายใน
เบ้ืองตนที่ภาคีอนุสัญญาฯ หรือรัฐอ่ืนๆ อาจใชสําหรับการ
เพื่อคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก นอกเขต
อํานาจแหงชาติ  คณะทํางานที่ 1 (WG–I) เห็นชอบกับ
รางขอมติซึ่งมีขอเสนอแนะเดิมของคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ ดังไดทําการแกไขแลว  และที่ประชุมรวมใน
พิธีปดไดรับรองขอมติโดยไมมีการหารืออีก

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.32) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

ตระหนักวามีความจําเปนเรงดวนที่ตองเสริม
สรางการวิจัยและความรวมมือทางวิทยาศาสตร เพื่อการ
อนุรักษและใชประโยชน ทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเล
ลึก ในบริบทของแนวทางระมัดระวังลวงหนา

เชิญใหรัฐบาลทําใหขอมูลขาวสารมีอยูและ
หามาได  ในเรื่องกิจกรรมดานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากร
พันธุกรรมใตทองทะเลลึกนอกเขตอํานาจแหงชาติ และให
หลักประกันวาการวิจัยและวิเคราะหทางวิทยาศาสตรทาง
ทะเล จะไดรับการเผยแพรอยางมีประสิทธิผล ผานชองทาง
ระหวางประเทศ

สํานึกวามีทางเลือกเบื้องตนมากมาย สําหรับ
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึกนอกเขต
อาํนาจแหงชาติ และเนนถึงความจาํเปนตองดําเนินงานตอไป
ในการจัดทําทางเลือกนี้และอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภายในกรอบการดําเนินงานขององคการสหประชาชาติ

ตระหนักวาอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล (UNCLOS) ดูแลและควบคุมกิจกรรมใน
พื้นที่ทะเลนอกเขตอํานาจแหงชาติ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ, ในการ
ดําเนินงานรวมกับอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทางทะเล (UNCLOS) และองคการอื่นที่เกี่ยวของ,
วิเคราะหตอไปถึงทางเลือกสําหรับปองกัน และลดผลกระทบ
จากบางกจิกรรมตอแหลงทีอ่ยูอาศยัใตทองทะเลทีไ่ดเลอืกแลว

เนนความจําเปนเรงดวน, โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศกําลังพัฒนา, ที่จะตองสรางสมรรถนะเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพใตทองทะเลลึก

การจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน :
ผูแทนประเทศมาเลเซียกลาวเรียกรองใหมีการเสริมสราง
สมรรถนะ และเสนอขอใหเลื่อนการดําเนินงานอยางเต็ม
รูปแบบในการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงแบบผสม
ผสาน ไปเปนป ค.ศ. 2015 ผูแทนประเทศไทยเรียกรองให
การคนพบของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางวิชาการวา
ดวยการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน
ไดรับการผสานเขาในโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะดวย ผูแทนประเทศออสเตรเลียและ
อารเจนตินา เสนอแนะเนื้อหาที่รับทราบวาภาคีอนุสัญญาฯ
ตางก็อยูในข้ันตอนท่ีตางกัน ในการจดัทํากรอบการดําเนินงาน
จัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝง และวาการจัดการพื้นที่
ทางทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน (IMCAM) จะสามารถ
ชวยเหลือได โดยการแจงถึงกระบวนการที่มีอยูแลว, ใน
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กรณีที่เกี่ยวของ  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดเชิญภาคี
อนุสัญญาฯ และรัฐบาลอ่ืนให :

เอื้ออํานวยการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลของ
การจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน
(IMCAM) โดยกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น ในการพิจารณาใหผสานขอเสนอแนะของการ
จัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงทะเลแบบผสมผสาน
(IMCAM) เขาในกระบวนการระดับชาติและภูมิภาค และ
จัดทําและรับรองกฎระเบียบระดับชาติในเร่ืองดังกลาว

ดวยความชวยเหลือจากบุคลากรที่ฝกฝนการ
จัดการชายฝงมาแลวและองคกรที่เกี่ยวของ กระตุนชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถ่ินใหใชทรัพยากรอยางยั่งยืน, ทําการ
ประเมินคุณคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจของทรัพยากร
ธรรมชาติ และใชขอมูลนี้ในการตัดสินใจ, และปรับปรุง
อยางมีนัยยะสําคัญซึ่งการเสริมสรางสมรรถนะเกี่ยวกับ
การจัดการอยางผสมผสาน (IMCAM) ใหแกผูจัดการดูแล
พื้นที่ชายฝง และยามชายฝง

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ได
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ : สนับสนุนการริเริ่มเพื่อการ
ปรับปรุงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถ่ิน ในการดําเนินงานตามขอมติเกี่ยวกับ
การจัดการ, และวางรูปแบบโปรแกรมการจัดการพื้นท่ีทาง
ทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน (IMCAM) ที่ปรับเปลี่ยน
ไดตามสถานการณ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
ยังไดเชิญหนวยงานจัดสรรเงินทุน ใหเขาเปนพันธมิตรกับ
ประเทศกําลังพัฒนา, โดยสอดคลองตามลําดับความสําคัญ
ในชาติ, เพื่อใหการสนับสนุนการเสริมสรางสมรรถนะ ทั้งใน
ระดับชาติและภูมิภาค

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร :
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) หารือเร่ืองความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางการเกษตร (UNEP/CBD/COP/8/20/
Add.2)  ในวันพฤหัสบดีและศุกรที่ 23–24 มีนาคม และวัน
พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม และในกลุมประสานงานในวันที่ 30
มีนาคม ขอมติไดรับการตกลงและรับรองในคณะทํางานที่ 1
(WG–I) หลังจากมีการเจรจาตอรองในตอนดึกของคืนวันท่ี
30 มีนาคม  ผูเขารวมประชุมพิจารณารางมติเกี่ยวกับ :
การริเริ่มวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหาร
และโภชนาการ, การริเร่ิมระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษ
และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในดิน

อยางยั่งยืน, เทคโนโลยีที่จํากัดการใชประโยชนพันธุกรรม
(GURTs) และการทบทวนอยางลึกซึ้งถึงโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร

การริ เริ่มวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
อาหารและโภชนาการ : ผูเขารวมประชุมใหการรองรับการ
ริเริ่มวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและ
โภชนาการ และเรียกรองใหองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาติ (FAO) และสถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ระหวางประเทศ (IPGRI) ยังคงเปนผูนําในการดําเนินงาน
ตอไป  ผูเขารวมประชุมไดแทรกขอความเก่ียวกับ : ขยาย
ฐานพันธุกรรมของพืชไรท่ีเพาะปลูก, ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ชนิดพันธุที่มีการใชประโยชนนอยมาก และการใชประโยชน
พืชไรพื้นเมือง, และเรียกรองใหมีกรณีศึกษาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพและโภชนาการ ผูแทนประเทศตุรกี
เรียกรองใหมีขอความอางถึงการอนุรักษและใชประโยชน
พืชสมุนไพรอยางยั่งยืน แตหลังจากการถกเถียงกันแลว
ขอความดังกลาวไดถูกตัดทิ้ง

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย, คัดคานโดยผูแทน
ประเทศบราซิล เคนยา เปรู และผูแทนสหภาพยุโรป, รอง
ขอใหตัดท้ิงวรรควาดวยการจําแนกระบุและการสงเสริมให
พืชไรมีความหลากหลาย และการสรางตลาดพืชอาหารที่
หลากหลาย ในการหารือของกลุมประสานงาน ผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย เสนอใหคงวรรคดังกลาวไวโดยเพิ่มวลี
“ขณะที่หลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนทางการคา” แตผูแทน
สหภาพยุโรปปฏิเสธ และวรรคดังกลาวยังคงอยูในวงเล็บ
กอนที่จะถึงการประชุมรวมในพิธีปด มีการตกลงกันไดใน
การหารืออยางไมเปนทางการ ใหตัดทิ้งรายการวิถีทาง
สงเสริมใหพืชไรมีความหลากหลาย และการสรางตลาด
ใหแกพืชอาหารที่หลากหลาย และแทนวรรคดังกลาวดวย
ขอความ “จําแนกระบุและสงเสริมใหพืชไรมีความหลาก
หลาย เพื่อพืชอาหารที่หลากหลายจะถูกใชเพื่ออาหารและ
โภชนาการ”

การริเริ่มวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในดิน :
ผูเขารวมประชุมเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ : ฐานขอมูลวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่สําคัญตออาหารและ
การเกษตร, การพังทลายของดินในโปรแกรมการจัดการ
และฟนฟูที่ดิน, การอางถึงการเกษตรแบบครัวเรือน ใน
เน้ือหาวาดวยการสงเสริมผูประกอบการคนกลางและกลยุทธ
การตลาด สําหรับการผลิตทางการเกษตร, และเปาประสงค
ใหมวาดวยการประยุกตใชวิธีปฏิบัติของทองถิ่น ตาม
ธรรมเนียมนิยม
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เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม : ระหวางการ
หารือเบ้ืองตนในเรื่องเทคโนโลยีจํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) ผูแทนประเทศนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และ
สวิตเซอรแลนด สนับสนุนเนื้อหาวาดวยการยอมใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงเปนรายกรณี ดังเสนอโดยคณะทํางาน
วาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j))  ผูแทนจากอุตสาหกรรม
และมูลนิธิสําหรับการวิจัยสาธารณะและการควบคุม
(Foundation for Pubic Research and Regulation)
สนับสนุน ชี้แจงใหเห็นประโยชนมหาศาลจากเทคโนโลยี
การสับเปลี่ยนยีนส ผูแทนจากบางประเทศและองคการ
อื่นๆ  คัดคานอยางมาก  ตอมามีการจัดตั้งกลุมเพื่อน
ประธานขึ้น  ผู เขารวมประชุมเห็นชอบใหกลับไปใช
ขอเสนอแนะเดิมของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 10 และตัดทิ้งขอความเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงเปนรายกรณี  และใหแทรกขอความ
อางถึงขอมติ V/5 : ความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร  ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต ซึ่งผลกระทบจาก
เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)

การทบทวนโปรแกรมงานอยางลึกซึ้ง : ผูแทนสหภาพ
ยุโรป, คานโดยผูแทนประเทศแคนาดา บราซิล และกาบอง,
เสนอใหตัดทิ้งเนื้อหาที่รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จัดทํากําหนดการสําหรับการทบทวนและใหแจงตอภาคี
อนุสัญญาฯ หลังจากการปรึกษาหารือแลว ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบกับขอความที่รองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ,
ในการเปนพันธมิตรกับองคการอาหารและเกษตรแหง
ประชาชาติ (FAO) และองคการอ่ืนที่เก่ียวของ, จัดเตรียม
การทบทวนโปรแกรมงานอยางเต็มที่ เพื่อการพิจารณาของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9

ขอมติขั้นสุดทาย : ขอมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
(UNEP/CBD/COP/8/L.6) ประกอบดวยสวนของ : การ
ริเริ่มวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและ
โภชนาการ, การริเร่ิมระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษ
และการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพใน
ดินอยางยั่ งยืน ,  เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs), และการทบทวนโปรแกรมงาน

เกี่ ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
อาหารและโภชนาการ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

รับรองกรอบการดําเนินงานสําหรับการริเริ่ม
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและ
โภชนาการ ซึ่งอยูในเอกสารแนบทาย

มีมติใหผสานองคประกอบของกรอบการ
ดําเนินงานเขาสูโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางการเกษตร ในการทบทวนอยางลึกซึ้งของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอ่ืนๆ
ผสานขอพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,
อาหาร และโภชนาการ เขาในกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) และ
แผนแหงชาติอื่น รวมถึงแผนที่ตองบรรลุความสําเร็จตาม
เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงดําเนิน
งานรวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) สถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหวางประเทศ
(IPGRI) และอื่นๆ ในการดําเนินงานตามการริเริ่มดังกลาว

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เผยแพรผลที่
ไดจากการประชุมวาดวยสุขภาพกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Conference on Health and Biodiversity)

เชิญใหหนวยบริหารของสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการ
เกษตร (ITPGR) ดําเนินงานรวมกันในการดําเนินงานตาม
การริเริ่ม

กรอบการดําเนินงานท่ีเสนอในเอกสารแนบทาย
ประกอบดวยหลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย ขอพิจารณา
ท่ัวไป พันธมิตรและการริเริ่มหลัก และองคประกอบของ
การริเริ่ม ซึ่งองคประกอบไดแก :

การพัฒนาและจัดทําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
ความรูท่ีเก่ียวของ

การผสานประเด็นความหลากหลายทางชวีภาพ,
อาหารและโภชนาการ เขาสูการวิจัยและเครื่องมือทาง
นโยบาย

การอนุรักษและสง เสริมการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพในวงกวางมากขึ้น เพื่ออาหาร
และโภชนาการ

ความตระหนักของสาธารณชน
เกี่ยวกับการริเริ่มวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพในดิน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :
รับรองกรอบการดําเนินงานสําหรับปฏิบัติการ

ซึ่งอยูในเอกสารแนบทาย
เรียกรองใหภาคีอนุสัญญาฯ ผนวกประเด็น

การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในดินอยางย่ังยืน เขาในกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) และ
ประกาศใชโปรแกรมพหุภาค
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มีมติใหผสานกรอบการดําเนินงาน เขาใน
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9

เชิญให รั ฐบาลและผู มี ส วนไดส วน เสี ยที่
เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนและดําเนินงานภายใตการริเริ่ม
และใหขอมูลกรณีศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในดิน แกการริเร่ิมวาดวยความหลากหลายในดิน

กรอบการดําเนินงานสําหรับปฏิบัติการ ดังในเอกสาร
แนบทาย ประกอบดวย : หลักการเชิงกลยุทธ ซึ่งรวมถึงการ
มุงเนนเรื่องการปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกร และผสาน
การแกไขปญหาในภาพรวม และการปรับตัวทางวิชาการสู
บริบททองถิ่น, และใชการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม
และแนวทางที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ เพื่อจัดทํา
ระบบการเกษตรที่พิเศษเฉพาะสถานการณ, การดําเนินงาน
ตามคําแนะแนวทาง, และเปาประสงค รวมถึงวัตถุประสงค
วาดวยการแบงปนความรูและสงเสริมความตระหนัก,
การเสริมสรางสมรรถนะ, การเสริมสรางความแข็งแกรงแก
การดําเนินงานรวมกัน, และการสงเสริมผลักดันใหความ
หลากหลายทางชีวภาพในดิน เปนสวนหนึ่งของโปรแกรม
การจัดการและฟนฟูการเกษตร

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยืนยันขอมติ V/5 และ
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และอ่ืนๆ :

ยอมรับนับถือความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี และสิทธิเกษตรกรที่จะสงวนรักษาเมล็ดพันธุ

ทาํการวจิยัตอไป, ภายในหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย
จากขอมติ V/5 เก่ียวกับผลกระทบของเทคโนโลยีที่จํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) รวมถึงผลกระทบโดยเฉพาะตอ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

เผยแพรผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวตอไป
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหหนวยบริหารของ

สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR) ตรวจสอบผลกระทบที่
อาจจะมี ของเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)
โดยเฉพาะตอชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน, ความรูท่ีสืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง และเกษตรกรรายยอย
และนักผสมพันธุ และรับทราบวาประเด็นเก่ียวกับเทคโนโลยี
ที่จํากัดการใชพันธุกรรม ควรไดรับการเผยแพรในภาษาที่
เหมาะสม และในรูปแบบท่ีเขาใจงาย ผานกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM) และวิธีการอ่ืน

เกี่ยวกับการทบทวนโปรแกรมงานอยางลึกซึ้ง
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ในการเปนพันธมิตรกับองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) และในการหารือกับองคการอื่นที่
เก่ียวของ จัดเตรียมการทบทวนโปรแกรมงานฯ อยางเต็มที่
เพื่อใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณา ในการประชุม
สมัยท่ี 9

พ้ืนท่ีคุมครอง :
การเจรจาหารือเรื่องพื้นที่คุมครองเกี่ยวกับ : การ

ทบทวนการดําเนินโปรแกรมงาน, พืน้ท่ีคุมครองในทะเลหลวง,
ทางเลือกสําหรับขับเคล่ือนทรัพยากรการเงิน และคูมือ

การทบทวนการดําเนินงาน : ผูเขารวมประชุมหารือ
เรื่องการดําเนินงานของโปรแกรมงานพื้นที่คุมครอง
(UNEP/CBD/COP/8/8) ในคณะทํางานท่ี 1 (WG–I) ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม และในกลุมประสานงานวันพุธที่
29 มีนาคม ผูแทนหลายประเทศสรุปวา เน่ืองจากมีรายงาน
แหงชาติสงมานอยมาก จึงขอใหมีระบบการรายงานที่
ยืดหยุนกวานี้  ผูแทนประเทศอินเดียเนนใหจําแนก ระบุ
ปญหาทาทาย และอุปสรรค ในกระบวนการรายงานดวย
การหารือไดมุงไปที่งานในอนาคตของคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยพื้นท่ีคุมครอง (WG–PA) และผูแทนจากหลาย
ประเทศขอใหมีการประชุมครั้ง ท่ีสอง  ผูแทนประเทศ
ไมโครนีเซีย เสนอใหพิจารณาประเด็นการเงิน สวนผูแทน
สหภาพยุโรปใหเนนการประเมินความกาวหนา ปรับปรุง
การดําเนินงาน จัดหาทุนและประเมินคุณคาของการให
บริการทางนิเวศ

พื้นที่คุมครองในทะเลหลวง : การหารือเกี่ยวกับพื้นที่
คุมครองในทะเลหลวง (UNEP/CBD/COP/8/8) เปนหัวขอ
หลักในการพิจารณาหัวขอวาระนี้ โดยคณะทํางานที่ 1
(WG–I) ในวันพฤหัสบดีและศุกรท่ี 23–24 มีนาคม กลุม
เพื่อนประธานไดหารือกันในวันศุกรที่ 24 มีนาคม และราง
ขอมติไดรับการพิจารณาตอรองอีกในคณะทํางานที่ 1
(WG–I) เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม เอกสารที่จัดทําโดย
ประธานไดรับการเจรจาตอรองในวันพุธและพฤหัสบดีที่
29–30 มีนาคม

การหารือมุงไปท่ีปญหาหนาท่ีท่ีอนุสัญญาฯ ไดรับ
มอบหมาย กับหนาที่ซึ่งสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA)
มอบหมายใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย ความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ
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ผูแทนกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก  ผูแทนประเทศ
เม็กซิโก และนอรเวย ไดถกเถียงเรื่องอนุสัญญาฯ ควร
ชวยเหลือ สมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA) โดยจัดหา
ขอมูลขาวสารทางวิชาการ ผูแทนประเทศออสเตรเลียเนนวา
ประเด็นปญหาเร่ืององคกร เขตอํานาจและการบริหารจัดการ
ควรไดรับการเจรจาภายใตอนุสัญญาแหงสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ผูแทนประเทศแคนาดา
มาเลเซีย และโคลอมเบีย ผูแทนสหภาพยุโรป ผูแทน
ประเทศอารเจนตินา แนะใหอนุสัญญาฯ จัดหาใหคําแนะนํา
ทางวิทยาศาสตร และวิชาการ  ผูแทนประเทศเวเนซูเอลา
กลาววา อนุสัญญาฯ เปนเครื่องมือหลักในการควบคุม
กิจกรรมในทะเลหลวง

สาํหรบักิจกรรมในอนาคตของอนสุญัญาฯ  ผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย เสนอใหอนุสัญญาฯ ใหลําดับความ
สําคัญแรกแกการเสริมสรางสมรรถนะในชาติ ผูแทน
สหภาพยุโรปเสนอให้อนุสัญญาฯ : จัดทำเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการคัดเลือกพ้ืนที่คุมครองในทะเลหลวง, ตระหนักถึง
บทบาทขององคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ และอนุสัญญา
ทางทะเลในภูมิภาค, ขยายรายละเอียดฐานขอมูลที่พิเศษ
วาดวยพ้ืนที่คุมครองในทะเลหลวง, และติดตามความ
กาวหนาในการดาํเนนิงานโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอแนะ
ใหอนุสัญญาฯ เนนที่ : การดําเนินการตามโปรแกรมงาน
และความสําเร็จตามเปาหมายป ค.ศ. 2010, การบูรณาการ
กันทางวิทยาศาสตร, และความรวมมือกับสมัชชาแหง
สหประชาชาติ (UNGA) และองคการระหวางประเทศและ
ในภูมิภาค ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอใหเนนเกณฑ
คัดเลือกพื้นที่ที่สําคัญ การกําหนดเขตชีวภูมิศาสตร การ
จัดทําเครื่องมือและความรวมมือกับองคการอื่นๆ ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียเสนอใหอนุสัญญาฯ ตระหนักถึง
อํานาจที่ไดรับมอบหมายตามกระบวนการของสมัชชาแหง
สหประชาชาติ (UNGA) วาดวยประเด็นการดูแลปกครอง
ทะเลหลวง และการใหความสําคัญลําดับแรกตอการเสริม
สรางสมรรถนะในชาติ

ในระหวางพิธีปด  ผูแทนประเทศเม็กซิโก กลาว
ถอยแถลง คานความตองการที่ใหมีความตกลงใหมเพื่อ
ดําเนินการตามอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล (UNCLOS)  และใหขอสังเกตวาคําแนะนํา
ทางวิชาการของอนุสัญญาฯ ในเร่ืองพื้นที่คุมครองในทะล
หลวง ไมควรอางถึงประเด็นทางนโยบายหรือกฎหมาย
ผูแทนประเทศเม็กซิโกไดประกาศวาจะจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรวาดวยเกณฑทางนิเวศ และ

ระบบจําแนกทางชีวภูมิศาสตร โดยไดรับทุนจากประเทศ
ออสเตรเลีย

ทางเลือกสํ าหรับ ขับเคลื่ อนทรัพยากรการเงิน :
การหารือในเรื่องทางเลือกสําหรับขับเคลื่อนทรัพยากรการ
เงิน (UNEP/CBD/COP/8/8) มีขึ้นในวันศุกรท่ี 24 มีนาคม
โดยคณะทํางานที่ 1 (WG–I) วันพุธที่ 29 มีนาคม โดยกลุม
ประสานงานและวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พบกันอีกครั้ง
ในคณะทํางานที่ 1 (WG–I)

ผูเขารวมประชุมตอรองเน้ือหาวาดวยการแสวงหา
ทางเลือกสําหรับเชื่อมโยงการใหเงินทุนดําเนินงานพื้นที่
คุมครอง กับกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ของกรอบ
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยผูแทนประเทศเปรู เม็กซิโก
และกานา สนับสนุน และผูแทนประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และบราซิลคาน  ผูเขารวมประชุมหารือวาจะ
เนนการประชุมในอนาคตของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
พื้นท่ีคุมครอง (WG–PA) ในเรื่องทรัพยากรการเงินหรือ
จัดประชุมเรื่องการใหเงินทุนในระยะยาว พรอมๆ กับการ
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยพื้นที่คุมครอง (WG–
PA) หรือการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9
ผูแทนประเทศเปรู และเม็กซิโก เตือนใหธนาคารเพื่อการ
พัฒนาใหหลักประกันวานโยบายของสถาบัน /องคกร
ของตนนั้น ไดกลาวถึงการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และการเห็นชอบของ
ชุมชนพื้นเมือง ผูแทนประเทศนิวซีแลนด เนนใหมุงไปที่
อุปสรรคกีดขวางการดําเนินงานในระดับชาติ และทรัพยากร
ท่ีจะแกไขอุปสรรคน้ัน

คูมือ : คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดหารือถึงการ
จัดทําคูมือในอนาคต สําหรับการจําแนก การกําหนด
การจัดการ และการประเมินระบบพื้นที่คุมครองระดับชาติ
และภูมิภาค (UNEP/CBD/COP/8/8) ในวันศุกรท่ี 24
มีนาคม

ขอมติขั้นสุดทาย : ขอมติเกี่ยวกับพื้นท่ีคุมครอง
(UNEP/CBD/COP/8/L.25 and Add.1) ประกอบดวย
สี่สวน วาดวยการทบทวนการดําเนินงาน โปรแกรมงาน
วาดวยพื้นท่ีคุมครองสําหรับระยะป ค.ศ. 2004–2006,
ทางเลือกสําหรับความรวมมือในการจัดต้ังพื้นท่ีคุมครอง
ทางทะเล (MPAs) ในพื้นท่ีนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ,
ทางเลือกสําหรับขับเคล่ือนทรัพยากรการเงิน สําหรับ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงาน, และการจัดทําตอไปถึงคูมือ
สําหรับจําแนกระบุ กําหนด จัดการ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมิน ระบบพื้นที่คุมครองแหงชาติ และระดับภูมิภาค
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ในการทบทวนการดาํเนนิงาน สมัชชาภาคอีนสุญัญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 :

ตระหนักวาการทบทวนการดําเนินงานเปนไป
ไดยาก เนื่องจากมีขอมูลขาวสารนอย

กระตุนใหประเทศตางๆ และหนวยงานพหุภาคี
ที่ ใหทุน จัดใหมีการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปนตอ
ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อสรางสมรรถนะและการดําเนิน
งานตามโปรแกรมงานและจัดทําการรายงานแหงชาติ

เห็นชอบใหการรายงานสวนใหญมุงเนนไปท่ี
ผลที่ไดรับและกระบวนการ

เห็นชอบวากระบวนการหารือเปนเรื่องสําคัญ
รวมถึงการหารือกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นและผูมีสวน
เกี่ยวของ เกี่ยวกับการรายงาน การดําเนินงานตาม
โปรแกรมงาน

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ  ขึ้นอยูกับการ
มีอยูและการหามาไดของเงินทุนที่จําเปน, จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมของประเทศตางๆ องคกร
ที่เกี่ยวของ ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เพื่อสรางสมรรถนะ
และทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน และ

ตัดสินใจจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยพื้นที่คุมครอง ครั้งที่ 2 (WG–PA 2) กอนการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยที่  9 เพื่อประเมินความ
กาวหนา และขยายรายละเอียดของขอเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

ในเรื่องพื้นที่คุมครองในทะเลหลวง สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ
ใหปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อดําเนินงานตาม วรรค 66–69
ของขอมติ 5G/25 ของสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA)
วาดวยการทําการประมงแบบทําลาย และรวมมืออยางเต็ม
ที่กับขอมติของสมัชชาแหงสหประชาชาติ ในการประชุม
สมัยที่ 61 (UNGA–61) ที่ใหทบทวนการดําเนินงานของ
ขอมติดังกลาววาดวยการทําการประมงแบบทําลาย ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงขอกําหนด แนวทางระมัดระวังลวงหนา
(precautionary approach) ในความตกลงวาดวยปริมาณ
สํารองของสัตวน้ํา (Fish Stocks Agreement) ขอถือ
ปฏิบัติวาดวยการประมงอยางรับผิดชอบ ขององคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Code of
Conduct for Responsible Fisheries) และแนวทาง คํา
แนะนําที่จัดทําภายใตอนุสัญญาฯ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

รับทราบถึงงานและรายงานของคณะทํางาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นอกเหนือ
อํานาจแหงชาติ ของสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA)
และทางเลือกและแนวทางที่ เปนไปได ซึ่งจําแนกโดย
ประธานรวม รวมถึงการวิเคราะหประเมินความตองการให
มีความตกลงในการดํา เ นินงานตามอนุ สัญญาแห ง
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS)

เชิญใหสมัชชาแหงสหประชาชาติในการประชุม
สมัยที่ 61 (UNGA–61) จัดตั้งกระบวนการติดตามใหทัน
เวลาในเรื่อง พื้นท่ีคุมครองทางทะเลนอกเหนือพื้นที่เขต
อํานาจแหงชาติ และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จัดหาขอมูลขาวสารการดํา เนินงานของอนุสัญญาฯ
ที่เกี่ยวของใหแกกระบวนการนี้

ตระหนักวาอนุสัญญาฯ มีบทบาทสําคัญใน
การสนับสนุนงานของสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA)
ที่เกี่ยวกับพื้นที่คุมครองทางทะเลนอกเหนือเขตอํานาจ
แหงชาต ิ โดยเนนขอกาํหนดเรือ่งขอมลูขาวสาร และคาํแนะนาํ
ทางวิทยาศาสตรและวิชาการ, หากเหมาะสม, ที่เก่ียวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การประยุกตใช
ในระบบนิเวศ และแนวทางระมัดระวังลวงหนา และในการ
ดําเนินงานสูเปาหมายป ค.ศ. 2010

เห็นชอบท่ีจะพิจารณา ในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 ถึงความกาวหนาในงานความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล นอกเหนือเขตอํานาจแหง
ชาติ รวมถึงพื้นท่ีคุมครองทางทะเล และพิจารณาปฏิบัติ
การสนับสนุนตอไป, หากเหมาะสม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 รอง
ขอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหดําเนินงานอยางเขมแข็ง และ
คํานึงถึงขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยูและหาได
เพื่อ :

สังเคราะหโดยมีการทบทวนจากผูเชี่ยวชาญ
ถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่หาไดงายที่สุด เกี่ยวกับ
พื้นท่ีท่ีมีลําดับความสําคัญสูง สําหรับอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพ นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ

ทํารายละเอียด, รวบเขาดวยกันและ, หาก
จําเปน, จัดทําเกณฑทางวิทยาศาสตรและนิเวศ สําหรับ
จําแนกพื้นที่คุมครองทางทะเล ที่ตองการใหคุมครองตอไป

ดําเนินการรวมกันในการจัดทําฐานขอมูลเชิง
แผนที่ ที่บรรจุขอมูลขาวสารพื้นที่ทางทะเล นอกเหนือเขต
อํานาจแหงชาติ
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เอื้ อ อํานวยตองานเ ก่ียว กับประเด็นทาง
วิทยาศาสตร  และ

รวบรวมขอมูลขาวสาร วาดวยการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียม โดยสอดคลองกับการถือ
ปฏิบัติทางวัฒนธรรมประเพณี ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
ในพ้ืนที่นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
ยังไดมีมติใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู เ ช่ียวชาญทาง
วิทยาศาสตรวาดวยเกณฑทางนิเวศ และระบบการจําแนก
ทางชีวภูมิศาสตร ดวยขอกําหนดการดําเนินงานดังเอกสาร
แนบทาย (UNEP/CBD/COP/8/L.23 /Add.1)  ซึ่งประเทศ
โปรตุเกสจะเปนเจาภาพ

เกี่ยวกับทางเลือกสําหรับขับเคล่ือนทรัพยากร
การเงิน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ :

จัดการประชุมโตะกลมระดับชาติและภูมิภาค
เรื่องการใหเงินทุนสนับสนุนพื้นที่คุมครอง ระหวางประเทศ
ผูให และผูรับ

พิจารณาใหลําดับความสําคัญแกความตองการ
ใหทําการริ เริ่ม เส ริมคุณคาและประโยชนใหแกพื้นที่
คุมครองระดับชาติ และใหวางรูปแบบและขยายแผนการ
เงินใหครอบคลุมคาใชจายที่จะดําเนินการและจัดการอยาง
มีประสิทธิผลและย่ังยืน  สําหรับระบบพื้นที่คุมครองระดับ
ชาติและภูมิภาค

จัดใหมีการเจรจาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุน
เงินทุน รวมถึง การประชุมเรื่องการสนับสนุนเงินทุนระยะ
ยาว ตอเนื่องกับการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
พื้นที่คุมครอง ครั้งที่ 2 (WG–PA 2) หรือการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) ดํารงสัดสวนในการใหเงินทุนสนับสนุนการ
ดาํเนนิงานพืน้ทีคุ่มครองในสวนความหลากหลายทางชวีภาพ
ของแผนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ฉบับที่สี่ (GEF–4)

เก่ียวกับคูมือ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมยัที ่8 : เชญิใหรฐับาลใชประโยชนคูมอืตามความเหมาะสม,
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และองคกรสนับสนุน โปรแกรม
สงเสริมความตระหนักเก่ียวกับคูมือ (Tools Outreach
Programme) และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
และภูมิภาค, และกระตุนใหมีการสนับสนุนทางการเงินแก
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เนนการใชประโยชนและการ

พัฒนาคูมือตอไป  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ การจัดการพื้นที่
คุมครองรวมกับพื้นท่ีอนุรักษของชุมชน

ขอมติ ยังประกอบดวย เอกสารแนบทาย เกี่ยวกับ
วาระการประชุมเฉพาะกาลของคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยพื้นที่คุมครอง ครั้งที่ 2 (WG–PA 2) ซึ่งครอบคลุม :
การทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน รวมถึง
รายงานความกาวหนาของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
วาดวยการปรับรายละเอียด และการรวบเขาดวยกัน เรื่อง
เกณฑทางวิทยาศาสตรสําหรับจําแนกพื้นที่ทางทะเลที่
ตองการการคุมครอง, และการแสวงหาทางเลือกสําหรับ
ขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน, เปนกรณีเรงดวน, ผานกลไก
ตางๆ ท่ีใหทรัพยากรการเงินท่ีพอเพียงและทันเวลาสําหรับ
การดําเนินงานตามโปรแกรม

มาตรการแรงจูงใจ :
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) หารือวาดวยขอมติเก่ียวกับ

มาตรการแรงจงูใจ (UNEP/CBD/COP/8/2,3 and 27/Add.1)
ในวนัจนัทรที ่ 27 มนีาคม และมกีารหารอืในกลุมประสานงาน
และกลุมเพื่อนประธาน ในวันพุธท่ี 29 มีนาคม และได
ขอสรุปในการเจรจาตอรองในคืนวันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม
ผูเขารวมประชุมหารือถึง : การประยุกตใชมาตรการแรง
จูงใจทางบวก วิถีทาง และวิธีการขจัดหรือบรรเทาแรงจูงใจ
ที่บิดเบือน, และการประยุกตใชเครื่องมือสําหรับประเมิน
คาความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
บทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพ

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย อารเจนตินา บราซิล
แคนาดา และนิวซีแลนด เสนอใหมุงเนนท่ีกระบวนการ
เตรียมการสําหรับการพิจารณาทบทวนโปรแกรมงาน อยาง
ลึกซึ้ง ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9
โดยมีขอสังเกตวา  การหารือจนถึงทุกวันน้ียังไมมี
ประสิทธิผลในการจัดทําโปรแกรมงาน ซึ่งถูกคัดคานจาก
ผูแทนสหภาพยุโรป กลุมประเทศแอฟริกัน และประเทศ
เอลซัลวาดอร ซึ่งพอใจใหไดขอสรุปและรับรองขอมติจาก
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 นี้ ประธาน
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) นาย Jebb ไดจัดเตรียมรางขอมติ
บนพืน้ฐานของขอเสนอแนะของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
สมัยที่ 10 และ 11 (SBSTTA 10 and 11) แตในการประชุม
กลุมประสานงาน  ผู เขารวมประชุมเห็นชอบใหตัดทิ้ง
ภาคผนวก ของขอเสนอสําหรับการประยุกตใชมาตรการ
แรงจูงใจทางบวก และวิถีทางและวิธีการที่จะขจัดหรือลด
แรงจูงใจที่บิดเบือน และตัดสินใจเพียงแคใหหารือถึง
เนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมการสําหรับทบทวนโปรแกรมงาน
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อยางลึกซึ้ง มีการขอแกไขมากมายเก่ียวกับการเตรียมการ
ทบทวนดังกลาว ซึ่งเปนพื้นฐานของการเจรจาตอรองใน
กลุมเพื่อนประธานตอไป

ขอมติขั้นสุดทายวาดวยการเตรียมการทบทวน
อยางลึกซึ้ ง :  ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/8/L.28)
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

ตกลงใหริเริ่มกระบวนการที่วางโครงสรางแลว
โปรงใส และมีลักษณะเฉพาะ เพื่อเตรียมการทบทวนอยาง
ลึกซึ้งสําหรับโปรแกรมงานวาดวยมาตรการแรงจูงใจ เพื่อ
จําแนกระบุผลที่ไดตามโปรแกรมงานที่แกไขแลว เรียกรอง
เพือ่สนองพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ และจาํแนกระบทุางเลือก
ท่ีเปนไปไดสําหรับโปรแกรมงานในอนาคต เพ่ือการพิจารณา
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการ
สังเคราะหและเอื้ออํานวยการเขาถึงขอมูลขาวสารที่จัดหา
ใหโดยภาคีอนุสัญญาฯ  จากรายงานแหงชาติ ฉบับท่ีสาม
และ

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอ่ืนๆ และผูมี
สวนไดสวนเสีย แจงประสบการณการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงาน ใหแกเลขาธิการอนุสัญญาฯ

เกี่ยวกับมาตรการแรงจูงใจทางบวก  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ กระตุนใหองคการที่เก่ียวของ ทําการสราง
ความแข็งแกรงใหแกการเสริมสรางสมรรถนะ และกลไก
ขยายงานวิจัยที่เก่ียวกับการออกแบบ การดําเนินงานและ
การทบทวนมาตรการแรงจูงใจทางบวก และเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหแกกิจกรรมการวิจัยวาดวย : การวิเคราะห
เปรียบเทียบประสิทธิผล และความคุมทุนของมาตรการแรง
จูงใจทางบวก แตละมาตรการ, การจัดทํามาตรการท่ีริเริ่ม
ใหม, และการจัดทํากลไกที่ใหหลักประกันวามีการแบงปน
ผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม จากมาตรการแรง
จูงใจทางบวก  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหที่ประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
ใหการสนับสนุนโปรแกรมงานตอไป โดยผานการริเริ่มตางๆ
เชน การริเริ่มการคาชีวภาพ (Bio Trade Initiative)

ขอมติขั้นสุดทายวาดวยการประเมินคุณคา : ใน
ขอมติ (UNEP/CBD/COP/8/L.18) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่น
คํานึงถึงเครื่องมือระหวางประเทศอื่น เพื่อพิจารณาทาง
เลือกสําหรับประยุกตใชคูมือการประเมินคุณคา ดังระบุใน
เอกสารแนบทาย

สนับสนุนใหขยายการเสริมสรางสมรรถนะ
และการฝกอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณคา

เชิญใหสถาบัน ที่มีระบบขอมูลขาวสารและ
ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต รวบรวมขอมูลเผยแพรเกี่ยวกับ
การประเมินคาดวย

เชิญใหสถาบันท่ีใหเงินทุนสนับสนุน จําแนก
ระบุชองวางและความตองการในการเพิ่มพูนสมรรถนะ
สําหรับทําการประเมินคุณคาทรัพยากรและหนาที่ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงรวบรวม
และเผยแพรขอมูลขาวสารวาดวยวิธีการประเมินคุณคา,
แสวงหาทางเลือกสําหรับออกแบบและประยุกตใชเครื่องมือ
ประเมินคุณคา และวิเคราะหประเมินที่ริเริ่มใหม จัดเตรียม
ขอกําหนดการดําเนินงาน สําหรับศึกษาวาการติดตาม
ตรวจสอบ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามคูมือการ
ประเมินคุณคา และมาตรการแรงจูงใจทางบวก ไดอยางไร

ขอมติบรรจุเอกสารแนบทาย วาดวยทางเลือก
สําหรับประยุกตใชเครื่องมือการประเมินคุณคาความหลาก
หลายทางชีวภาพ และทรัพยากรและหนาที่ของความหลาก
หลายทางชีวภาพ รวมถึงเครื่องมือการประเมินคุณคา,
ขอพิจารณาเกี่ยวกับองคกร /สถาบัน ,  การเสริมสราง
สมรรถนะและการฝกอบรม, การวิจัยตอไป และภาคผนวก
วาดวยเทคนิคการประเมินคุณคาหลัก ท่ีปรับมาจากรายงาน
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA)

ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน :
ผูเขารวมประชุมหารือตอไปถึงการพิจารณาชองวาง

และการไมสอดคลองกันในการควบคุมดูแลระหวางประเทศ
วาดวยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (UNEP/CBD/COP/8/3)
ในคณะทํางานท่ี 1 (WG–I) ในวันศุกรที่ 24 มีนาคม และ
พฤหัสบดีท่ี 30 มนีาคม และในการปรกึษาอยางไมเปนทางการ

ในการหารือเบื้องตน ผูเขารวมประชุมสรุปถึง :
ความจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการ
วิเคราะหประเมินชนิดพันธุท่ีถูกสงออกและมีแนวโนมที่จะ
แพรระบาด, การเสริมสรางสมรรถนะและการใหทุนเพ่ิมเติม,
และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ
การหารือเนนท่ี : ขอเสนอโดยผูแทนประเทศออสเตรเลียที่
ใหรับทราบประเด็นที่โดดเดนทางระเบียบ วิธีปฏิบัติ และ
สารัตถะในขอมติ VI/23 : ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน และ
เนื้อหาวาดวยไมยืนตนตางถิ่นที่แพรระบาด ที่นํามาปลูก
ตามขอกําหนดปลูกปาเพื่อดูดซับคารบอน ในกรอบ
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อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต

ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศนอรเวย เสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการนําเขาชนิดพันธุไมยืนตน
ตางถิ่นที่อาจแพรระบาด เพื่อดําเนินงานตามขอกําหนด
ปลกูปาเพือ่ดดูซบัคารบอน ผูแทนประเทศนวิซแีลนด แคนาดา
และบราซิล คัดคาน โดยระบุวา ภาษาของคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ที่เสนอแนะเร่ืองนี้ไดรับการ
เจรจาตอรองอยางระมัดระวังแลว จึงมีการตัดทิ้งขอความน้ี
หลังจากที่ไดหารืออยางไมเปนทางการกัน กอนการประชุม
รวมในพิธีปด

เนื้อหาที่อยู ในวงเล็บ  เสนอโดยผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย และสนับสนุนโดยผูแทนประเทศอารเจนตินา
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยท่ี  9
พิจารณาประเด็นที่โดดเดน ทางระเบียบวิธีปฏิบัติที่เก่ียว
ของกับขอมติ VI/23 : ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน  ไดรับการ
ตัดทิ้งดวย หลังจากการประชุมหารืออยางไมเปนทางการ
กอนการประชุมรวมในพิธีปด

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.24) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ สรางสมรรถนะ
สําหรับการปฏิบัติการในระดับชาติ เพื่อแกไขเสนทางมาก
มายที่นําเขาและกระจายชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และชื่น
ชมตอสถาบันที่ใหทุน และหนวยงานเพื่อการพัฒนา ท่ีสนับ
สนุนประเทศกําลังพัฒนาและศูนยกลางตนกําเนิด (centers
of origin) ในการปรับปรุงการปองกัน การตอบสนองอยาง
รวดเร็ว และการดําเนินงานตามมาตรการแกไขการคุกคาม
ของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

กระตุนใหมีการจัดทําคําแนะแนวทางระดับ
ภูมิภาค ภายใตหนวยงานหรือสถาบันภูมิภาคที่เหมาะสม
เพื่อแกไขชองวางในการดําเนินงานควบคุมดูแลระหวาง
ประเทศ

เรยีกรองใหภาคอีนสุญัญาฯ  แบงปนประสบการณ
และ

เตอืนใหภาคอีนสุญัญาฯ แจงประเทศทีมี่แนวโนม
เปนผูนําเขา  ใหทราบถึงขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวของกับ
ชนิดพันธุที่มีแนวโนมจะแพรระบาด ที่จะเปนสินคาสงออก

ในประเด็นเกี่ยวกับการขนสง ลําเลียงที่เปนเสน
ทางสําหรับชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ : เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ แบงปนประสบการณ

ระดับชาติ  ผานกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) และ
เชิญใหหนวยงานและสถาบันที่เกี่ยวของ ศึกษาตอไปถึง
เสนทางการขนสงลําเลียง และจัดใหมีการวิเคราะหประเมิน
ความเสี่ยงสําหรับการนําเขาที่อาจมีขึ้นในอนาคต และ
กระตุนใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ดานตรวจหรือควบคุม
ชายแดน และจัดทําคําแนะแนวทางระดับภูมิภาค สําหรับ
การขนสงลําเลียงโดยเฉพาะท่ีเปนเสนทางสําหรับชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน

ในประเด็นการเพาะเลี้ยงชายฝง/การเพาะเลี้ยง
ในทะเล สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : กระตุนใหหนวยงาน
และอนุสัญญาระดับภูมิภาค  พิจารณาการจัดทําขอตกลง
ความรวมมือและระบบเอกสารรับรอง และเตือนใหภาคี
อนุสัญญาฯ ดําเนินงานตามอนุสัญญาแหงสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายการใชประโยชนนานน้าํสากลทีม่ใิชการเดนิเรอื
(UN Convention on Law of the Non Navigational Uses
of International Watercourses) และขอถือปฏิบัติของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ วาดวยการ
ทําประมงอยางมีความรับผิดชอบ (FAO Code of Conduct
on Responsible Fisheries)

ในประเด็นน้ําอับเฉาเรือ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
เชิญใหอนุสัญญาทางทะเลในภูมิภาคและแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยการควบคุมและการจัดการน้ําอับเฉาและตะกอนจาก
เรือ (International Convention on Control and
Management of Ships Ballast Water and Sediments)
และเตือนใหภาคีอนุสัญญาฯ : ใหสัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับนี้, แกไขการถายเทน้ําอับเฉาในประเทศ ภายใต
กฎหมายระดบัชาต,ิ และเพิม่การสือ่สารและการประสานงาน
ระหวางหนวยงานระดับชาติท่ีรับผิดชอบอนุสัญญาฯ และ
องคการกิจกรรมทางทะเลระหวางประเทศ (IMO)

เกี่ยวกับการปนเปอนในทะเล โดยเฉพาะการลาง
ตัวเรือ  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนให : ดําเนินงาน
ควบคุมในระดับชาติสอดคลองประสานกฎหมายระดับชาติ
กับระดับภูมิภาค และพิจารณาประเด็นน้ีในคณะกรรมาธิการ
คุมครองสภาพแวดลอมทางทะเลขององคการกิจกรรม
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Marine Environment
Protection Committee) และการประชุมหารือของสนธิ
สัญญาอันตารกติก (Antarctic Treaty Consultative
Meeting)
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ในประเด็นการขนสงพาณิชยทางอากาศ  สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหมีการดําเนินงานรวมกันระหวาง
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และสํานักเลขาธิการของ
องคการการบินพาณิชยนานาชาติ (ICAO)

ในประเด็นกิจกรรมทางทหาร  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ กระตุนใหมีการสงเสริมการถือปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
โดยรัฐบาล และจัดทําคําแนะแนวทางและขอถือปฏิบัติ
โดยหนวยงานของสหประชาชาติ

ในประเดน็การบรรเทาสาธารณภยั ความชวยเหลอื
และการตอบสนอง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เตือนให
รัฐบาลและผูบริจาค จัดทํามาตรการปองกันและลดการ
นําเขา และการแพรกระจายชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

ในประเด็นความชวยเหลือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เตือนใหภาคีอนุสัญญาฯ
พิจารณา การควบคุมระดับชาติหรือขอถือปฏิบัติ

ในประเด็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ : กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ ใหเสริมสรางความ
ตระหนักระหวางองคการทางวิทยาศาสตรในสวนของ
มาตรการที่มีอยูแลว และวางมาตรการมากขึ้นเพื่อปองกัน
หรือลดความเสี่ยงที่เก่ียวของ, กระตุนองคการที่เกี่ยวของ
ใหจัดทําขอถือปฏิบัติและดําเนินการวิเคราะหประเมิน
ความเสี่ยง การนําเขาชนิดพันธุที่เสนอมา, และเนนความ
จําเปนที่จะตองศึกษาทางอนุกรมวิธานเพื่อดูแลชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน

ในประเด็นการทองเที่ยว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ตัดสินใจใหพิจารณา, ตามความเหมาะสม, ในงานตอไป
เกี่ยวกับการทองเที่ยว  อยางนอยในประเด็นที่วาการ
ทองเที่ยวเปนเสนทางสําหรับชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีกลาวถึง รวมท้ัง : สัตวเล้ียง, ชนิดพันธุ
ในพิพิธภัณฑสัตวน้ํา, เหย่ือสด, อาหารสด และเมล็ดพันธุ
พืช, ชนิดพันธุท่ีใชควบคุมในชีววิธี, โปรแกรมผสมพันธุสัตว
นอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ, การผันนํ้าระหวางแหลงนํ้า
และชองทางเดินเรือ และการปองกันชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน โดยไมตั้งใจ  เนื่องจากจะตองมีการเตรียมงานเพื่อ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาอยางลึกซ้ึงในการ
ประชุม สมัยท่ี 9  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงรองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ทบทวนการดําเนินงานของขอมติ
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน

การวิเคราะหประเมินผลกระทบ :
การหารือวาดวยการปรับรายละเอียดของแนวทาง

สําหรับการวิเคราะหประเมินผลกระทบเฉพาะความหลาก
หลายทางชีวภาพ (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2) มีขึ้น
ในคณะทํางานที่ 2 (WG–I) ในวันจันทรที่ 27 มีนาคม และ
วันพฤหัสบดีท่ี  30 มีนาคม  ซึ่งรางขอมติไดรับความ
เห็นชอบ

ผูแทนจากหลายประเทศ รองขอใหมีการดําเนินงาน
รวมกันกับสหพันธระหวางประเทศสําหรับการประเมิน
วิเคราะหผลกระทบ (International Association for
Impact Assessment)  ผูแทนสหภาพยุโรปขอใหประเทศ
ตางๆ ชวยสงขอมูลกรณีศึกษาวาดวยประสบการณและวิธี
ปฏิบัติดีที่สุด และการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมือง
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ตั้งขอสังเกตวา
การเปดเผยขอมูลขาวสารที่รวบรวมไดจากชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่นควรเกิดขึ้นตอเมื่อ ไดรับการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC)

เกี่ยวกับรางขอมติ  ผูแทนประเทศกานาเสนอวาให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ “รับรอง” ดีกวา “รับทราบ” ราง
คําแนะแนวทางวาดวยการวิเคราะหประเมินผลกระทบเชิง
กลยุทธเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ และรองขอให
รวมการนาํเขาชนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุราน เขาในรายการเอกสาร
แนบทายของกระบวนการที่มีอิทธิพลตอองคประกอบและ
โครงสรางของความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.8) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ต้ังขอสังเกตวาควรใช
แนวทางอัคเวย : คู  วาดวยการวิเคราะหประเมินผลกระทบ
ทางวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและสังคม โดยเชื่อมโยงกับ
แนวทางโดยสมัครใจวาดวยการวิเคราะหประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ (EIA)
และรางคาํแนะแนวทางวาดวยการวเิคราะหประเมนิผลกระทบ
เชิงกลยุทธ (SEA)

เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : รับรองแนวทางโดยสมัครใจที่
เปนเอกสารแนบทาย วาดวยการวิเคราะหประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ, เนนวา
แนวทางโดยสมัครใจนี้ตั้งใจที่จะเปนคําแนะแนวทางแก
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการจัดทําและดําเนินงานตามเครื่องมือ
และระเบียบวิธีปฏิบัติวิเคราะหผลกระทบ, และกระตุนให
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ภาคีอนุสัญญาฯ นําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังกระตุนใหอนุสัญญาวาดวย
พื้นที่ชุมน้ํา (Rasmar Convention) และอนุสัญญาวาดวย
ชนิดพันธุที่อพยพยายถ่ิน (CMS) และเชิญใหความตกลง
ดานสิ่งแวดลอมอื่นรับทราบ และ, หากเหมาะสม, รับรอง
แนวทางโดยสมัครใจนี้  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังรอง
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกับองคการที่
เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประสบการณ
ที่ภาคีอนุสัญญาฯ และองคการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้น

เกี่ยวกับคําแนะแนวทางวาดวยการวิเคราะห
ผลกระทบเชิงกลยุทธ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง
เอกสารแนบทายที่ เปนรางคําแนะแนวทางวาดวยการ
วิเคราะหผลกระทบเชิงกลยุทธ เฉพาะความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ
คํานึงถึงรางคําแนะแนวทางในบริบทของการดําเนินงาน
ตามมาตรา 14 วาดวยการวิเคราะหประเมินผลกระทบ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหความตกลงทางสิ่งแวดลอม
อื่นๆ คํานึงถึงรางคําแนะแนวทางดวย  และพิจารณาการ
ประยุกตใชในกรอบความรับผิดชอบที่ไดรับความมอบหมาย
ของตน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ : เอื้ออํานวยตอกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะท่ี
เนนการแปรรางคําแนะแนวทางไปสูการปฏิบัติในระดับชาติ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือภาคสวน, ยังคงดําเนินงานรวมกับ
สาขาเศรษฐกิจและการคาขององคการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP,s Economics and Trade Branch)
และองคการท่ีเก่ียวของ ในการจัดทําคําแนะแนวทางท่ีปฏิบัติ
ไดวาดวยการวิ เคราะหประเมินผลกระทบของการคา
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ และเตรียมขอเสนอ
(proposals) เกี่ยวกับการทําคําแนะแนวทางนี้ใหสมบูรณ
เพ่ือใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) พิจารณา

ขอมติน้ีประกอบดวยเอกสารแนบทายสองฉบับ คือ :
แนวทางโดยสมัครใจวาดวยการวิ เคราะหประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ
และรางคําแนะแนวทางวาดวยการวิเคราะหประเมินผล
กระทบเชิงกลยุทธเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ

การรับผิดและการแกไข :
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) ไดหารือถึง การรับผิดและ

การแกไข (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3) ในวันศุกรท่ี 24
มีนาคม  และวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  ซึ่งขอมติไดรับการ
รับรอง ผูแทนประเทศแคนาดา รายงานถึงการประชุมกลุม
ผูเช่ียวชาญทางกฎหมายและวิชาการ และขอเสนอแนะ

เก่ียวกับรางขอมติ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหตัดท้ิง
ขอความท่ีขอใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
จัดทําขอเสนอวาดวยการประเมิน ประเมินคุณคา และการ
ฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ผูแทนประเทศบราซิลคาน ผูเขารวมประชุมเห็นชอบวา :
ใหรองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหรวบรวมขอมูลขาวสาร
ท่ีเกี่ยวของ เนนเฉพาะประเด็นที่จําแนกในการหารือของ
กลุมผูเชี่ยวชาญดังสรุปเสนอ เพื่อเตรียมใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 พิจารณาและเชิญให
ภาคีอนุสัญญาฯ สงขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของรวมถึงแนว
ทางสูการประเมินคุณคา และการฟนฟูความเสียหาย

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.15) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยินดีตอนรับรายงานของ
กลุมผูเชี่ยวชาญ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหรัฐบาล
สงตัวอยางกฎหมายในชาติและกรณีศึกษา เกี่ยวกับการรับ
ผิดและการแกไข สําหรับความเสียหายตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ รวมถึงแนวทางสูการประเมินคุณคาและ
การฟนฟู  และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
ขอมูลขาวสารน้ี และเผยแพรผานกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM) นอกจากนั้นยังขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
รวบรวมขอมูลขาวสารวิชาการที่เกี่ยวของ  เนนโดยเฉพาะ
ประเด็นที่จําแนกระบุในบทสรุปของกลุมผูเชี่ยวชาญฯ และ
เตรียมรายงานสังเคราะหสําหรับให สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 9 ตรวจสอบ

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ :
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) หารือเร่ืองความหลากหลาย

ทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
คําแนะแนวทางสงเสริมการรวมพลังระหวางการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  การบรรเทาหรือการปรับตัว
ตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การตอตานการเสื่อมโทรมของที่ดิน (UNEP/CBD/COP/8/
1/Add.2 and 3) ในวันจันทร ท่ี 27 มีนาคม และวัน
พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ซึ่งขอมติไดรับการเห็นชอบ
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ผูเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมถึงการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผูแทนสหภาพยุโรป
รองขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักถึงโปรแกรมงาน
หาป ของกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)  วาดวยการ
ปรับตัว และกระตุนภาคีอนุสัญญาฯ ใหผสานขอพิจารณา
เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เขาสูนโยบายแหงชาติ
เรื่องการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และ
การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนดเรียกรองใหมีกิจกรรมที่เกื้อกูลตอ
การลดการปลอยแกสเรือนกระจก ผูแทนประเทศแคนาดา
กระตุนความพยายามเกี่ยวกับแรงจูงใจและกลไกทาง
นโยบายที่เสริมความยืดหยุนทนทานของระบบนิเวศ

หลังจากการหารืออยางไมเปนทางการ  ผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบตอขอมติที่ไดแกไขแลวอยางหนัก รวมถึง
ถอยความที่เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาความจําเปน
ของภูมิภาคและระบบนิเวศที่เปราะบางที่สุด และชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถิ่น เพื่อสงเสริมการรวมพลังในการอนุวัต
อนุสัญญาริโอทั้งสามฉบับในระดับชาติ

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.20) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหรัฐบาล : ผสาน
ขอพิจารณาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูนโยบาย
และแผนระดับชาติทั้งหมดที่เกี่ยวของ โดยสนองตอบตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคํานึงถึงการบํารุง
รักษาและการฟนฟูความยืดหยุนทนทานของระบบนิเวศ,
และใหชุมชนพ้ืนเมืองและทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของมีสวนรวม  เพ่ือหารือถึงความตองการงานวิจัย และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากน้ัน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
องคการที่ เกี่ยวของ และสถาบันวิจัยตางๆ จัดทําคูมือ
วิเคราะหประเมินอยางรวดเร็ว สําหรับวางรูปแบบและ
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน ที่เ ก้ือกูลตอการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ
และองคกรที่ เกี่ยวของตางๆ  สงเสริมการวิจัยวาดวย
กิจกรรมตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริบทของ
แนวทางสูระบบนิเวศ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
นอกจากน้ันยังเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯพิจารณาความจําเปน
ของภูมิภาคและระบบนิเวศท่ีเปราะบางท่ีสุด และชุมชน
พื้นเมืองและทองถ่ิน ท่ีจะตองสงเสริมการรวมพลังในระดับ
ชาติเพื่อดําเนินการตามอนุสัญญาริโอท้ังสาม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) จัดทํารางคําแนะแนวทางวา
จะทําอยางไรท่ีจะผสานผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเก่ียวของ และกิจกรรมท่ีตอบสนอง เขาสู
โปรแกรมงานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยคำนึงถึงภูมิภาค อนุภูมิภาคและประเภทของ-
ระบบนิเวศท่ีเปราะบาง  ลักษณะของเครื่องมือและวิธีการ
ในเชิงของประสิทธิผล คาใชจายและความเปราะบางของ
ระบบนิเวศ  การถือปฏิบัติที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของการ
วิ เคราะหกรณีศึกษา  และการเ ก้ือกูลท่ีพื้น ท่ี คุมครอง
สามารถทําไดในบริบทน้ี

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  ถายทอดขอมตินี้ไปสูองคการที่เกี่ยวของของ
ความตกลงพหุพาคีดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหหลักประกันวา
จะมีการดําเนินงานตอไป ผานกลุมผูประสานงานรวม
ของอนุสัญญาริโอ

สาระทางการบริหารและงบประมาณ
ในวันจันทรที่ 20 มีนาคม  ประธานสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8  นาง Silva ไดจัดตั้ง
กลุมประสานงานวาดวยงบประมาณ โดย นาย Ositadinma
Anaedu ประเทศไนจีเรีย เปนประธาน ในระหวางการ
ประชุมรวมในพิธีปด ประธาน Anaedu ไดรายงานเกี่ยวกับ
การพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และนําเสนอรางมติ
เขาไดสรุปลําดับความสําคัญที่จําแนกโดยกลุมประสานงาน
เก่ียวกับการประชุมระหวางสมัย วาสามารถจัดการประชุม :
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยท่ี 12 (SBSTTA–12)
ตอเนือ่งกบัคณะทาํงานเฉพาะกจิวาดวยการพจิารณาทบทวน
การดําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 2 (WGRI 2),
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คณะทาํงานเฉพาะกจิวาดวยมาตรา 8(j) ครัง้ที ่5 (WG–8(j) 5)
ตอเนื่องกับคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 5 (WG–ABS 5) ในป ค.ศ.
2007, คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  สมัยที่  13
(SBSTTA–13) ตอเนื่องกับการประชุมคณะทํางานวาดวย
พื้นที่คุมครอง ครั้งที่ 2 (WG–PA 2)  และคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ครั้งที่ 6 (WG–ABS 6) ในป ค.ศ. 2008  สวนการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 จะมีขึ้นในป ค.ศ. 2008
เชนกัน และถึงแมการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 6 (WG–ABS
6) จะไมไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณหลัก แตก็ไดรับ
การยืนยันวาจะไดรับทุนสนับสนุนจากประเทศแคนาดา,
ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, นอรเวย, เนเธอรแลนด, ไอซแลนด และ
สวิตเซอรแลนด ที่ประชุมรวมไดรับรองขอมติตามที่ไดแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/COP/
8/L.36) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : รับรองงบประมาณ
โปรแกรมหลักเปนเงิน 11,012,400 เหรียญสหรัฐ สําหรับป
ค.ศ. 2007 และ 11,390,600 เหรียญสหรัฐ สําหรับป ค.ศ.
2008, รับรองระดับของการวิเคราะหประเมิน (scale of
assessment) และอนุมัติตารางการจัดสรรบุคลากรใน
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับ
ทราบดวยความเปนกังวลถึงอัตราตําแหนงที่วางในสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ที่มีเปนจํานวนมาก และรองขอใหมี
การจัดหาบุคลากรสําหรับตําแหนงที่วางดังกลาว  สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจวาโดยพิจารณาจากการบริจาค
เงินสนับสนุนอนุสัญญาฯ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001
เปนตนมา  ภาคีอนุสัญญาฯ ที่ยังไมไดจายเงินบริจาคเปน
ระยะเวลาตั้งแต 2 ปขึ้นไปจะไมมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การเขาเปนสมาชิกสภา (Bureau) และจะไมไดรับเอกสาร
จากอนุสัญญาฯ ในแบบที่จัดพิมพเปนรูปเลม  เวนเสียแต
วาเปนประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs) และประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) หรือในกรณีท่ีภาคี
อนุสัญญาฯ ไดจัดทําขอตกลงกับเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เก่ียวกับกําหนดเวลาการจายเงินแลว

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจที่จะใหทุนตาม
คํารองขอจากงบประมาณหลักเพื่อสนับสนุนใหสมาชิก
สภา สามารถเขารวมประชุมสภาดังกลาว และกระตุนให
รัฐบาลและองคการอื่นๆ บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนทรัสต
ของอนุสัญญาฯ  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเห็นชอบท่ีจะ
แบงปนคาใชจายสําหรับการใหบริการของสํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ สําหรับที่รวมกันกับอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ
โดยเปนสัดสวน 85 : 15 สําหรับระยะป ค.ศ. 2007–2008
และมอบหมายใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการทบทวน
ขอกําหนดเบื้องตนของตําแหนงงานในสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  เพื่อปรับอัตรากําลังของบุคคลใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันท่ีอนุสัญญาฯ กําลังเผชิญอยู  และ
ขอใหเพิ่มตําแหนง P–2 ในสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เมื่อทําการปรับอัตราของบุคลากรดังกลาว

การประชุมระดับสูง
การประชุมระดับสูง (high–level segment) มีขึ้น

ในวันจันทรที่ 27 และวันอังคารที่ 28 มีนาคม ณ ศูนย
ประชุม Estacao Embratel และในวันพุธที่ 29 มีนาคม ณ
ศูนยการประชุม Expo Trade ประธานาธิบดีแหงสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิล  นาย Luis Inacio Lula da Silva กลาว
สุนทรพจนเรียกรองใหมีการรับรองระบอบระหวางประเทศ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เน่ืองจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนทรัพยสมบัติท่ียิ่งใหญ
ท่ีสุดบนดาวพระเคราะหดวงน้ี  การตอตานการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากร จึงถือเปนภัยคุกคามตอทุกชีวิต
บนผืนโลก  ที่ประชุมรวม ไดหารือถึง : ความกาวหนา และ
ปญหาทาทายในการใหความสําคัญแกความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการสนองตอวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
และเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010
และมีการบรรยายวาดวย : ความหลากหลายทางชีวภาพ,
อาหาร และการเกษตร, ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนา และการขจัดปญหาความยากจน, ความหลาก
หลายทางชีวภาพ กับการคา, และการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน  ในวันพุธท่ี 29 มีนาคม  ท่ีประชุมรวม
ไดรับฟงถอยแถลงของรัฐมนตรี และผูแทนระดับสูงจาก
รัฐบาลประเทศตางๆ ท่ัวโลก

สาระอื่นๆ
โรคไขหวัดนก : ระหวางการประชุมรวมในพิธีปด

ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 นาง Silva เสนอ
รางขอมติเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคไขหวัดนกที่มีตอ
สัตวปา ซึ่งไดรับการรับรองโดยไมมีการหารือ

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEG/CBD/COP/
8/L.35) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับทราบรายงานการประชุม
ระดมความคิดเห็น และเชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ
ทําการรองขอไปยังเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหทําการปรึกษา
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หารือในลักษณะเดียวกันนี้ ในกรณีที่เกิดประเด็นซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ

พิธีปดการประชุม
ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 นาง Silva

เริ่มพิธีปดการประชุมในที่ประชุมรวม เมื่อวันศุกรท่ี 31
มีนาคม เวลา 20.15 น. และเนนถึงวัตถุประสงคของการ
ประชุมระดับสูง รวมถึง : การจําแนกระบุวิถีทางในการ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกอนุสัญญาฯ และใหหลัก
ประกันแกการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ, และกระตุน
เตือนถึงพันธกรณีของประชาคมโลก ตอปฏิบัติการความ
รวมมือพหุภาคี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เธอไดตั้งขอสังเกต
วาเปาหมายการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ป ค.ศ. 2010 และเปาประสงคการพัฒนาแหง
สหัสวรรษนั้น ควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน และกลาวเนนถึง
โอกาสที่จะรวมกับเลขาธิการองคการสหประชาชาติ หา
ทางจัดตั้งใหเปาหมายป ค.ศ. 2010 เปนหลักระยะทาง
เฉพาะกาลเพื่อใหบรรลุตามลําดับตามเปาประสงคการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) วาดวยการใหหลักประกัน
ถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ภายในป ค.ศ. 2015

ประธานคณะทํางานทั้ง 2 กลุม  นาย Jebb  และ
นาย Shikongo นําเสนอรายงานของคณะทํางานที่ 1
(UNEP/CBD/COP/8/L.1/Add.2)  และคณะทํางานท่ี 2
(UNEP/CBD/COP/8/L.1/Add.3)  ผู เขารวมประชุม
รับทราบถึงความเปนกังวลของผูแทนประเทศอียิปต
เกี่ยวกับการแกไขรายงานของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
การพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
(WGRI) ซึ่งขัดแยงกับกฎของระเบียบวิธีการ (rules of
procedure)  ผูแทนประเทศอียิปตไดรองขอใหตัดทิ้งขอ
ความอางถึงรายงานที่ไดแกไขแลวออกจากรายงานของ
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) และที่ประชุมรวมไดรับรอง
รายงานตามที่ไดมีการแกไข สวนรายงานของคณะทํางาน
ที่ 1 (WG–I) ไดรับการรับรองโดยปรับแกการใชภาษาเล็ก
นอย  ตอมาที่ประชุมไดรับรองรายงานของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยที่ 8 (UNEP/CBD/COP/8/
L.1 and Add.1)

ที่ประชุมไดคัดเลือกผูแทนจากภูมิภาคตางๆ เปน
สมาชิกสภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซ่ึงจะอยูในตําแหนง
จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่
9 ไดแก นาย Volodymyr Domashlinets ประเทศยูเครน

และนาย Andrea Stefan ประเทศโครเอเชีย สําหรับกลุม
ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก, นาย Donald
Cooper ประเทศบาฮามาส และนาย Fernando Casas
ประเทศโคลัมเบีย สําหรับกลุมประเทศลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน, นาย Karma Nyedrup ประเทศภูฏาน และ
นาย Abdul Haqim Aulaiah ประเทศเยเมน สําหรับกลุม
ประเทศเอเชียและแปซิฟก, นาง Mary Fosi Mbantenkhu
ประเทศแคเมอรูน และ นาย Ositadinma Anaedu
ประเทศไนจีเรีย สําหรับกลุมประเทศแอฟริกัน, นาย
Robert McLean ประเทศแคนาดา  และ Jose Luis Sanz
ประเทศสเปน สําหรับกลุมประเทศยุโรปตะวันตกและกลุม
อื่นๆ

ผูแทนประเทศเยอรมนี กลาวยืนยันถึงขอเสนอของ
รัฐมนตรีของเขาท่ีจะจัดใหมีการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 ขึ้นที่ประเทศเยอรมนี ในป ค.ศ. 2008
และที่ประชุมไดรับรองขอมติ (UNEP/CBD/COP/8/L.30)
ซึ่งใหการตอนรับขอเสนอดังกลาว และเรียกรองใหผูบริจาค
จัดสรรทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ เพื่อใหหลักประกัน
วาผูแทนจากภาคีอนุสัญญาฯ สามารถมีสวนรวมอยางเต็มท่ี

ผูแทนจากสหภาพยุโรป, กลุม G–77 และจีน กลุม
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) กลุม
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) กลุม
ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก กลุมประเทศเอเชีย
และแปซิฟก กลาวแสดงความหวังวา  กระบวนการใหทุน
สนับสนุนการมีสวนรวม จะไดรับการปรับปรุง   ผูแทนกลุม
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  ประกาศวา
ผูแทนประเทศเคนยาเปนประธานของกลุม  และผูแทน
ประเทศแคนาดากลาวแสดงความชื่นชมตอการมีสวนรวม
ของการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)  ผูแทนประเทศยูเครน
กลาวแสดงความเปนกังวลวายังมีหลายโครงการที่เสนอขอ
ทุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ยังคงคางอยูที่
ธนาคารโลก  ผูแทนกลุมกรีนพีซแสดงความวิตกเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมที่มีตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และต้ังขอสังเกตวาผูแทนประเทศออสเตรเลีย,
แคนาดา, นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ขัดขวางขอมติที่มี
ความหมาย  ผูแทนจากโครงการ Ban Terminator
Campaign กลาวแสดงความชื่นชมตอภาคีอนุสัญญาฯ
ที่สามารถเห็นชอบรวมกันในการคงไวซึ่งขอมติของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 5 ท่ีใหประกาศพัก
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เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)  ผูแทนจาก
การหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กลาวแสดงความเปนกังวล
อยางมากถึงการที่ภาคีอนุสัญญาฯ บางประเทศไมไดให
ความสําคัญแกสิทธิของชนพื้นเมืองในกระบวนการเจรจา
ตอรองเกี่ยวกับระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน

เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Djoghlaf กลาววา
การประชุมครั้งนี้เปนจุดเริ่มตนของยุคแหงการดําเนินงาน
และเปนการประชุมภายใตอนุสัญญาฯ  ท่ีมีผู เขารวม
ประชุมมากที่สุดเปนประวัติการณ  ประธานสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 นาง Silva กลาวปดการประชุมใน
เวลา 01.59 น. วันเสาร์ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2006

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.363 IISD 3 April 2006
: www.iisd.ca/biodiv/cop8/
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คณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและ
วิชาการวาดวยเรื่องการรับผิดและการชดใช ไดรับการจัด
ตั้งโดยการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 1  เพื่อ : ทบทวนขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการรับผิดและ
การชดใช สําหรับความเสียหายอันเปนผลจากการเคล่ือน
ยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน,
วิเคราะหประเด็นทั่วไปเก่ียวกับ จากลําดับเหตุการณความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง, และการประยุกตใช
กฎและระเบียบวิธีการระหวางประเทศวาดวยการรับผิด
และการชดใชตอลําดับเหตุการณความเสียหาย และขยาย
ความทางเลือกสําหรับกฎและระเบียบวิธีการของการรับผิด
และการชดใชนั้น โดยมีความเห็นที่จะตองใหแลวเสร็จภาย
ในป ค.ศ. 2007 ในการประชุมคร้ังแรกนี้ คณะทํางานฯ ได
รับฟงการนําเสนอวาดวยการวิเคราะหวิทยาศาสตรและ
การประเมินความเสี่ยงและความรับผิดชอบของรัฐ และ
ความรบัผดิระหวางประเทศ คณะทาํงานฯ ไดขยายทางเลอืก,
หนทางเริ่มตน และประเด็น สําหรับการพิจารณาตอไปใน
การขยายรายละเอียดกฎและระเบียบวิธีการระหวาง
ประเทศ วาดวยการรับผิดและการชดใช

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 2 ได
พิจารณา : การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอและการ
จําแนกระบุ ส่ิ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) รวมท้ังเอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) เพื่อเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFOs) ทางเลือกสําหรับการ
ดําเนินงานตามขอเรียกรองเรื่องการแจง, การประเมิน และ
การจัดการความเส่ียง, การพิจารณาทางเศรษฐกิจ–
สังคม การมีสวนรวมและความตระหนักของสาธารณชน,
การรบัผิดและการชดใช รวมท้ังประเด็นอืน่ๆ ทางวทิยาศาสตร
และวิชาการ  นอกจากน้ียังพิจารณาประเด็นตอเน่ืองอีกมาก
ไดแก : รายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ
(Compliance Committee) รวมถึงกฎของระเบียบ
วิชาการ, การปฏิบัติงานและกิจกรรมของศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety
Clearing–House : BCH), สถานภาพของกิจกรรมการ
เสริมสรางสมรรถนะและการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ, กลไกและทรัพยากรการเงิน
ความรวมมือกับองคการอื่น, และการจัดทํารายงานเสนอ

ก ารประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 2

(The Second Meeting of the Parties to the Cartagena
Protocol on Biosafety)

25 พฤษภาคม–3 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี 2 มีข้ึนระหวางวันที่ 30
พฤษภาคม–3 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญทางกฎหมายและวิชาการวาดวยการรับผิดและการชดใช (Ad Hoc Open–ended
Working Group of Legal and Technical Experts on Liability and Redress) ตามบริบทของพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีขึ้นระหวางวันที่ 25–27 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุม
ประมาณ 300 คน สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ครั้งที่ 2 นั้น มีผูเขารวมประชุม 750 คน เปนผูแทนจากภาคี
พิธีสารฯ, ประเทศตางๆ, หนวยงานขององคการสหประชาชาติ, องคการระหวางประเทศ, องคกรเอกชน, สถาบันการศึกษา
และอุตสาหกรรม
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The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

ตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ เก่ียวกับเรื่องการบริหารของ
พิธีสารฯ และงบประมาณ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 นับวา
ประสบความสําเร็จในการที่จะใหเกิดความกาวหนาตอการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ รวมทั้งขอมติที่วาดวยการเสริม
สรางสมรรถนะ การเพิ่มความตระหนักและการมีสวนรวม
ของสาธารณชน การถกเถียงอยางหนักเรื่องการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึงความตกลงที่จะจัดตั้ง
ประชุมคณะผู เชี่ยวชาญวิชาการระหวางสมัยประชุม
อยางไรก็ตามการประชุมยังไมประสบผลสําเร็จในการ
สนองตองานหลักท่ีวาไวในเนื้อหาของพิธีสารฯ ไดแกการ
รับรองขอมติวาดวยขอเรียกรองของการจัดทําเอกสาร
กํากับการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) ตามมาตรา 18.2 (a) ซึ่งระบุไววาตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 2 ป หลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช
แมวาการประชุมหารือจะยาวนานและมีการประนีประนอม
หลายครั้ง ผูแทนประเทศบราซิลและสวิตเซอรแลนดให
บันทึกการสงวนสิทธิอยางเปนทางการกอนที่จะมีการปด
ประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมใหการรับรองและลงมติวาใหนํา
ประเด็นดังกลาวพิจารณาอีกครั้งในการประชุม สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3  ประเด็นหลักที่ยังตกลงกันในที่
ประชุมไมไดคือ ขอเรียกรองใหมีการกําหนดรายละเอียด
ของการขนสงสินคาที่อาจมีการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม

ในระหวางการปดการประชุม ไดมีการแสดงความ
คาดหวังอยางมากวาการที่ไมอาจตกลงกันไดในการใชสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตว และในขบวนการผลิต (LMO–FFPs) ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอสินคาเกษตรจํานวนมาก จะไมทําใหผลจาก
การประชุมตองอยูในเงามืดและโดยเฉพาะเมื่อผลดังกลาว
เกื้อกูลตอการดําเนินงานในระดับชาติ

ความเปนมา
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ไดกลาวถึงการขนยาย ดูแล และใชประโยชนสิ่งมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม อยางปลอดภัย ซึ่งอาจ
สงผลกระทบเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
คํานึงถึงสุขภาพของมนุษย ดวยเนนเปนพิเศษที่การเคลื่อน
ยายขามพรมแดน พิธีสารฯ ไดจัดตั้งระเบียวิธีการสําหรับ
ความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (advance informed
agreement–AIA) ในการนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ ได รับการ

ดัดแปลงพันธุกรรมโดยจงใจสูสิ่งแวดลอมและสอดแทรก
แนวทางการระมดัระวงัลวงหนา (precautionary approach)
และกลไกสําหรับการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
พิธีสารฯ ไดจัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมถึง
ขอกําหนดในการเสริมสรางสมรรถนะ และแหลงเงินทุน
เพื่อใหการสนับสนุนชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่ยังไมมีกฎระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายในประเทศ

พิธีสารคารตาเฮนาฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 11
กันยายน ค.ศ. 2003 ซึ่งเปนเวลา 90 วัน หลังจากไดรับ
สัตยาบันสารฉบับท่ี 50 ปจจุบันมีประเทศภาคีพิธีสารฯ
119 ประเทศ

กระบวนการเจรจาตอรอง : มาตรา 19.3 ของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เรียกรอง
ใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาความตองการสําหรับรูปแบบ
ของพิธีสาร โดยจัดวางระเบียบวิธีการที่เหมาะสม โดย
เฉพาะอยางย่ิงความตกลงท่ีไดแจงลวงหนา (AIA) ในเรื่อง
เก่ียวกับการขนยาย การดูแลและการใชประโยชนส่ิงมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมอยางปลอดภัย อันเปนผล
มาจากเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจมีผลเสียหายตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ และองคประกอบของความหลาก
หลายทางชีวภาพ คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety Working Group–BSWG) จัดตั้งขึ้นเมื่อคราว
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัยท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ณ กรุง
จากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย

คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ ไดมีการ
ประชุม 6 ครั้ง ในระยะป ค.ศ. 1996–1999 โดยการประชุม
2 ครั้งแรก ไดมีการพิจารณาถึงสาระสําคัญในการจัดทํา
พิธีสารและทําใหเกิดความชัดเจนในองคประกอบตางๆ
การประชุมคณะทํางาน (BSWG–3) ครั้งที่ 3 ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ.1997 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
พิจารณาความชัดเจนในรางเน้ือหาท่ีจะนําไปสูการเจรจา
ตอรอง การประชุมคณะทํางานฯ (BSWG–4,5) ครั้งที่ 4
และครั้งท่ี 5 ไดมุงการพิจารณาไปท่ีการลดและกล่ันกรอง
ทางเลือกตางๆ ท่ีมีในแตละมาตราของรางพิธีสาร และการ
ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งสุดทาย เดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
1999 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ผูแทน
ประเทศตางๆ มีความมุงหมายที่จะใหการเจรจาแลวเสร็จ
และเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
พิเศษ (Extraordinary Meeting of the COP : ExCOP)
สมัยที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นทันทีหลังจากการประชุมคณะทํางานฯ
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(BSWG–6) ครั้งที่ 6 แมวาในการประชุมสมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ สมัยพิเศษ (ExCOP) จะมีการเจรจาตอรองอยาง
เขมขน  แตก็ยังไมสามารถตกลงกันในเนื้อหาที่ประนี
ประนอมแลว ซึ่งจะทําใหพิธีสารสําเร็จลงได และการ
ประชุมไดเลื่อนออกไป

ประเด็นสําคัญในการประชุมคือ : ขอบเขตของ
พิธีสาร, ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพิธีสาร กับความ
ตกลงอื่นๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับการคา, การควบคุม
ดูแลเกี่ยวกับการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ที่ใช เปนอาหาร อาหารสัตวและในกระบวนการผลิต
(LMO–FFPs) การประยุกตใชกระบวนการสําหรับความ
ตกลงที่ ไดแจงลวงหนา  และขอเรียกรองในการจัดทํา
เอกสารกํากับ

หลังจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
พิเศษ (ExCOP) ไดเลื่อนออกไป จึงไดมีการปรึกษาหารือ
อยางไมเปนทางการ 3 ครั้ง จากกลุมเจรจาหารือ 5 กลุม
ซึ่งประกอบดวย กลุมยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง,
(Central and Eastern Europe) กลุมประนีประนอม
(Compromise Group) ประเทศญี่ปุน, เม็กซิโก, นอรเวย,
เกาหลีใต, สวิตเซอรแลนด, นิวซีแลนด และสิงคโปร, กลุม
สหภาพยุโรป กลุมโนมเอียงมาทางเดียวกัน (the Like–
minded Group) ซ่ึงประกอบดวยประเทศที่กําลังพัฒนา
สวนใหญ  กลุมไมอามี (the Miami Group) ประกอบดวย
ประเทศอารเจนตินา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ชิลี, สหรัฐ
อเมริกา, และอุรุกวัย การเจรจาเพื่อประนีประนอมในครั้งนี้
ยังคงหาขอยุติไมไดและมีมติใหมีการจัดประชุมอีกครั้ง
โดยเปนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ ครั้ง
ที่ 2 (resumed ExCOP) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 ณ
นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ที่ประชุมไดรับรอง
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ใน
วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2003 และที่ประชุมยังไดจัดต้ัง
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยพิธีสารคารตาเฮนา
(Intergovernmental Committee for the Cartagena
Protocol on Biosafety : ICCP) เพื่อเตรียมการสําหรับการ
ประชุมภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 (COP/MOP–1) และรองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมงานในการจัดทําศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่
5 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ที่กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา 67 ประเทศ และประชาคมยุโรป ลงนามรับรอง
พิธีสารฯ

การดําเนินงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
สําหรับพิธีสารคารตาเฮนา วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(ICCP) : คณะกรรมการระหวางรัฐบาล (ICCP) ไดมีการ
ประชุม 3 ครั้ง ระหวางเดือน ธันวาคม ค.ศ. 2000–เมษายน
ค.ศ. 2002 โดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบในประเด็น
ตางๆ ไดแก การแบงปนขอมูลและศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ, การเสริมสรางสมรรถนะ
และจัดทําทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ, กระบวนการใน
การตัดสินใจ, การปฏิบัติตาม, การดูแลการเคลื่อนยายการ
บรรจุหีบหอและการจําแนกระบุ (HTPI), การติดตาม
ตรวจสอบและการรายงาน, และการรับผิดและการชดใช

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 (COP–
MOP 1) : มีขึ้นในระหวางเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ไดมีการรับรองขอมติ
กระบวนการตัดสินใจ, การแบงปนขอมูลขาวสารและศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH),
การเสริมสรางสมรรถนะ, การดูแล การเคลื่อนยาย การ
บรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ, การปฏิบัติตาม, การรับผิด
และการชดใช, การติดตามตรวจสอบและการรายงาน,
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ, แนวทางสําหรับกลไกทางการ
เงิน, และโปรแกรมงานระยะกลาง ที่ประชุมเห็นชอบ
กับการจัดทําเอกสารกํากับการใช ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs), โดยใหคางการพิจารณา
รายละเอียดของขอเรียกรองเพื่อ : การใชเอกสารกํากับ
สินคาหรือเอกสารอื่น กํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs), จัดเตรียมรายละเอียดเก่ียวกับหนวยงาน
ติดตอ การใชชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร ชื่อทางการคา
และรหัสของการแปลงรูป (transformation event code)
ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม หรือรหัสเฉพาะ
ท่ีใชจําแนกระบุ (unique dentifier) ไดมีการแตงตั้งคณะ
ผูเชี่ยวชาญชุดหนึ่ง เพื่อขยายความขอเรียกรองในการ
จําแนกระบุ ท่ีประชุมไดตกลงใหจัดทํารายละเอียดขอเรียก
รองในการจัดทําเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดหมายปลายทางเพื่อ
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมโดยตรง นอกจากนี้ที่ประชุมได
จัดตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสาร (Compliance
Committee) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 15 คน และให
ดําเนินงานรวมกับคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิด
และการชดใช
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รายงานการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและ
วิชาการ วาดวยการรับผิดและการ
ชดใช
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 นาย

Hamdallah Zedan เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดกลาวเปดการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและวิชาการวาดวยการ
รับผิดและการชดใช ตามบริบทของพิธีสารคารตาเฮนาวา
ดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ อยางเปนทางการ และได
ระบุวาจากการประชุมเบ้ืองตนของคณะผูเช่ียวชาญทาง
วิชาการวาดวยการรับผิดและการชดใช (The Technical
Expert Group on Liability and redress) ซ่ึงมีข้ึนเมื่อวัน
ที่ 18–20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา นั้น ไดมีการจัดเตรียมประเด็นสําหรับการหารือไว
อยางหนักสําหรับการประชุมครั้งนี้ ผูแทนประเทศตางๆ ได
เลือก นาย Rene Lefeber จากประเทศเนเธอรแลนด และ
นาง Jimena Nieto จากประเทศโคลอมเบีย ใหทําหนาท่ี
ประธานรวม ทั้งนี้ที่ประชุมไดใหการรับรองวาระการประชุม
และการดําเนินงาน (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/1 and
Add.1) โดยไมมีการแกไข

ประธานรวม นาย Nieto ไดเสนอรายงานการประชุม
ของคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการฯ (UNEP/CBD/BS/WG–
L&R/1/2), โดยเนนวายังคงขาดเคร่ืองมือเฉพาะทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อใชในการระบุถึงการรับผิด
และการชดใชตอความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนยาย
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน

สํานักเลขาธิการฯ ไดแนะนําเอกสาร ดังตอไปนี้
การรวบรวมความเห็นวาดวย ลําดับเหตุการณ

ที่จําแนกระบุโดยคณะผูเช่ียวชาญทางวิชาการฯ (UNEP/
CBD/BS/WG–L&R/1/INF/1 and Add.1);

บันทึกที่วาดวคําจํากัดความของการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และวาดวยดัชนีชี้วัดในการ
ประเมินความกาวหนาตามเปาหมายในป ค.ศ. 2010 เพื่อ
ลดอัตราปจจุบันของการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/INF/2);

บันทึกที่วาดวยสถานภาพของสนธิสัญญา
เกี่ยวกับเรื่องการรับผิดตอบุคคลที่สาม (UNEP/CBD/BS/
WG–L&R/1/INF/3);

ขอมูลที่ เ ก่ียวของกับการพัฒนากฎหมาย
ระหวางประเทศ (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/INF/4)

นอกจากน้ี ยังไดสรุปสาระสําคัญของเอกสารที่
เ ก่ียวของกับการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/9) และการพิจารณาดาน
เศรษฐกิจและสังคม (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/12)

ผูแทนประเทศอียิปตกลาวแสดงความเสียใจที่ผูแทน
ประเทศเอธิโอเปย นาย Tewolde Egziqbher ไมสามารถ
มาเขารวมประชุมได เนื่องจากถูกปฏิเสธวีซาเขาประเทศ
และยังไดกลาวอยางหนักแนนวา ประเทศเจาภาพนั้น
จะตองอํานวยความสะดวก ไมกีดกัน และสนับสนุนการมี
สวนรวม ทั้งนี้ นาย Zedan เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดกลาว
แจงตอผูแทนประเทศตางๆ วาดําเนินการเสนอขอวีซา
อนุญาตแลว และหารือกับรัฐบาลของประเทศแคนาดา

การทบทวนขอมูลขาวสาร
เมื่อวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม, คณะทํางานฯ ไดรับฟง

การนําเสนอเกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชโดยมีประเด็น
ตางๆ ดังนี้

การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและการประเมิน
ความเส่ียง :
นาย Muffy Koch จาก Ag Bios ประเทศแคนาดา

และ นาย Piet Van der Meer จาก Horizons ประเทศ
เบลเยี่ยม ไดนําเสนอภาพรวมของการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร และการประเมินความเสี่ยงจากการเคลื่อน
ยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดเแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน
นาย Van der Meer ระบุวา การประเมินความเส่ียงมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการจําแนกระบุ และประเมินผล
กระทบเสียหายท่ีเปนไปไดอันเกิดจากส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม และไดอธิบายวาการประเมินความ
เส่ียงเปนกระบวนการสองขั้นตอน ความจงใจที่เกี่ยวกับผู
ขอทําการเคลื่อนยาย และหนวยงานระดับชาติที่ไดรับมอบ
อํานาจ (competent national authority) ซึ่งกํากับควบคุม
การขอ  นาย Koch อธิบายถึงกลไกการเคล่ือนยายขาม
พรมแดนซึ่งสามารถเกิดขึ้น ดังเป็นผลจากการทดสอบภาค-
สนามหรือจาการใชทั่วไป และซึ่งเปนไปโดยจงใจหรือไม
จงใจ เขากลาววา การเคล่ือนยายขามพรมแดนโดยจงใจ
น้ันอาจเปนไปตามถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ได ใน
ขณะที่การเคลื่อนยายขามพรมแดนโดยไมจงใจนั้นอาจ
เปนผลมาจากพลังธรรมชาติหรือความผิดพลาดของคน
นาย Van der Meer เนนวา การกําหนดระดับที่ยอมรับได
ของความเส่ียงน้ันผันแปรตามวัฒนธรรม และขึ้นอยูกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีปลอยออกไป หลังจากท่ีไดสรุปถึงวิธีการและ
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ตัวแปรสําหรับการประเมินความเสี่ยงแลว นาย Van der
Meer ไดหารือถึงเสนทางหลักที่สิ่ งมีชีวิตที่ ไดรับการ
ดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) สามารถทาํใหเกดิความเสยีหาย,
การเนนถึงการใชคําศัพทเฉพาะทางของประเทศตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงในระดับที่แตกตาง
กัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปวา การประเมินความเสี่ยงน้ัน เปน
วิถีทางที่ตองใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรและ ตองดําเนิน
การเปนรายกรณีไปโดยเปรียบเทียบกับระดับพื้นฐาน และ
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส

การรับผิดชอบของรัฐและการรับผิดระหวางประเทศ :
นาย Dan Ogolla ผูแทนสํานักเลขาธิการฯ ได

อธิบายถึงการพัฒนาในปจจุบันในเรื่องการรับผิดชอบของ
รัฐและความรับผิดระหวางประเทศ เขาไดเนนไปที่งานของ
คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(UN International Law Commission : ILC) โดยสรุป
มาตราที่วาดวยการรับผิดชอบของรัฐ เขาไดอธิบายถึงรูป
แบบของการชดใชซึ่งรวมถึง การคืนให การจายชดเชย
และการทําใหเกิดความพอใจ เขาตั้งขอสังเกตวาหลักการ
ของการรับผิดระหวางประเทศ เนนท่ีการชดใชความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทําที่ไมอาจหามโดย กฎหมายระหวาง
ประเทศ เขากลาวคราวๆ ถึงรางของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาว ที่เปนหลายมาตราวาดวยการปองกันอันตราย
ขามพรมแดนจากการเคลื่อนยายสารอันตราย และท่ีเปน
หลักการวาดวยการจัดสรรเงินชดเชยความสูญเสียในกรณี
ที่อันตรายขามพรมแดนจากกิจกรรมสารอันตราย

ผูแทนจากหลายประเทศพอใจที่คณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหวางประเทศ (ILC) แบงแยกความรับผิดชอบ
ของรัฐตอการกระทําที่ไมถูกตองออกจากการชดใชระหวาง
ประเทศสําหรับการกระทําตามกฎหมาย นาย Dan
ประธานรวม นาย Lefeber เสนอแนะใหจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งตอไปคือ : ขอมติจาก
การประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติท่ี 56/82 ของป ค.ศ.
2001, และรางมาตราตางๆ ของ และหลักการที่เก่ียวกับ
อันตรายจากการเคลื่อนยายขามพรมแดนของคณะ
กรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (ILC)

ทางเลือก หนทางเริ่มตนและประเด็น
สําหรับการพิจารณาตอไป
คณะทํางานฯ ไดหารือถึงลําดับเหตุการณ ทางเลือก

หนทางเริ่มตน และประเด็น สําหรับการพิจารณาตอไป
ดังจําแนกโดยคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการวาดวยการ
รับผิดและการชดใช (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/2) ที่มี
ข้ึนต้ังแตวันพุธท่ี 25 ถึงวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม  ในวันศุกร
คณะทํางานฯ ไดใหการรับรองรายงานการประชุม (UNEP/
CBD/BS/ L&R/1/L.1) ซึ่งประกอบดวยเอกสารแนบทายที่
ไดรับการแกไขแลว ทางเลือกคราวๆ หนทางเริ่มตน และ
ประเด็นตางๆ ท่ีจะพิจารณาตอไป เพื่อขยายความ กฎและ
ระเบียบวิธีการระหวางประเทศ วาดวยการรับผิดและการ
ชดใช รวมถึงภาคผนวกวาดวยลําดับเหตุการณ (UNEP/
CBD/BS/ WG–L 4 R/1/L.1/Add.1)

รายงานดังกลาวรวมท้ังเอกสารแนบทายและ
ภาคผนวก อยูในเอกสาร (UNEP/CBD/BS/COP–Mop/2/
11 http://www.biodiv.org/doc/meeting/bs/mop–02/
official/mop–0211–en.paf.

ขอบเขตของความเสียหาย :
ในวันพุธและวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดพิจารณา

ถึงสองทางเลือกของขอบเขตของความเสียหาย : ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางการขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs) ซึ่งสนับสนุนโดยผูแทน
ประเทศแคนาดาและอารเจนตินา, และความเสียหาย
อันเกิดจากการขนสง การขนยายผาน การดูแล และ/หรือ
การใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)  ซึ่ง
สนับสนุนโดยผูแทนจากหลายประเทศ ผูแทนจากประเทศ
สวิตเซอรแลนด แอฟริกาใต แคเมอรูน เม็กซิโก และเคนยา
ไดเสนอใหรวมการปลดปลอยโดยไมจงใจไวในทางเลือกนี้
ดวย  ผูแทนประเทศเซเนกัลเสนอใหรวมการขนยายผาน
ไวในท้ังสองทางเลือก สําหรับทางเลือกท่ีสอง, ผูแทน
สหภาพยุโรป สนับสนุนโดยผูแทนจากหลายประเทศ, และ
ไดเสนอใหกิจกรรมเหลานี้เปนเงื่อนไขที่มาของการเคลื่อน
ยายขามพรมแดน ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอใหเพิ่ม
การจํากัดขอบเขตของเวลา ผูแทนประเทศนิวซีแลนดได
เสนอเพิ่มเติมการจํากัดขอบเขตทางภูมิศาสตรและการใช
โดยไดรับอนุญาต ผูแทนประเทศแทนซาเนียเสนอให
เปลี่ยนขอความ “ความเสียหายอันเกิดจาก” เปน “ความ
เสียหายอันเปนผลจาก” การขนสงสิ่งมีชีวิตที่ ได รับการ
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ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) รวมถึง การขนยายผาน หรือ
จากการขนสง การขนยายผาน การดูแล และ/หรือ การใช
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่สามารถ
หาที่มาของการเคลื่อนยายขามพรมแดนได

ผลขั้นสุดทาย : ในเอกสารแนบทาย ไดมีการสรุป
ขอบเขตวามีทั้ง : ความเสียหายอันเปนผลจากการขนสง
รวมถึงการขนยายผาน, หรือความเสียหายอันเปนผลจาก
การขนสง การขนยายผาน การดูแล และ/หรือ การใชสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถหาที่มาของ
การเคลื่อนยายขามพรมแดน และจากการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนโดยไมจงใจ

ทางเลือกสําหรับขอบเขตทางภูมิศาสตร รวมอยูใน
เอกสารแนบทายวา : ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาย
ในเขตอํานาจแหงชาติหรือการควบคุมของภาคีพิธีสารฯ
หรือของประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ หรือในพื้นที่นอกเหนือ
เขตอํานาจแหงชาติหรือการควบคุมโดยรัฐ การจํากัดเวลา
การจํากัดบนพื้นฐานของขอบเขตทางภูมิศาสตร การ
จํากัดการไดรับอนุญาตในระยะเวลาที่นําเขาสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และการกําหนด
ประเด็นสําคัญของการนําเขาสงออก สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ไดรับการจําแนกเปนประเด็นเพื่อนําไป
พิจารณาในโอกาสตอไป

องคประกอบที่เปนทางเลือกสําหรับคําจํากัดความ
ของความเสียหาย :
ผูแทนประเทศตางๆ หารือถึงองคประกอบที่ เปน

ทางเลือกสําหรับคําจํากัดความของความเสียหาย ต้ังแต
วันพุธถึงวันศุกร โดยมุงเนนที่ประเด็นวาจะคงไวทั้งความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม และความเสียหายตอการอนุรักษ
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง-
ยั่งยืน เพ่ือจะรวมเขาดวยกัน หรือคงไวเฉพาะขอความวา
ความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทน
ประเทศซิมบับเว สวิตเซอรแลนด มาเลเซีย เซเนกัล และ
อูกานดา เห็นชอบตอการใหคงไวทั้งสองรุปแบบของความ
เสียหาย ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศอิหราน โคลอมเบีย
คิวบา เม็กซิโก จอรแดน และนิวซีแลนด สนับสนุนใหคง
ขอความที่อางถึงความเสียหายตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เทานั้น ผูแทนประเทศออสเตรเลียไดเสนอใหผนวก
ระดับที่ยอมรับไดสําหรับความเสียหาย และเกณฑสําหรับ
บรรยายความเสียหาย ผูแทนประเทศซีเรีย และมาลี
แสดงความเปนกังวลความเสียหายตอดินและน้ําดวย
ผูแทนประเทศมาเลเซียไดเสนอใหเพิ่มขอความกลาวถึง
ความเสียหายตอองคประกอบของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  ผูเขารวมประชุมตกลงกันในขอเสนอของผูแทน
ประเทศนิวซีแลนดที่ใหเลื่อนการจําแนกหัวขอรองของ
ความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นขอให
ตัดทิ้งจากเอกสารแนบทาย ผูแทนจากหลายประเทศ ได
เสนอใหยังคงขอความอางถึงความเสียหายตอสังคม
เศรษฐกิจ โดยเสนอองคประกอบตางๆ ท่ีเปนไปได ผูแทน
ประเทศอารเจนตินากลาววา ความเสียหายทางสังคม
เศรษฐกิจ ไมไดอยูในขอบเขตของพิธีสารฯ และผูแทน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดยืนยันวา ผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพจําเปนท่ีจะตองไดรับการพิสูจน
กอนที่จะคํานึงถึงความเสียหายตอสังเศรษฐกิจ

ผลข้ันสุดทาย : เอกสารแนบทาย ไดขยายคํา
บรรยายสี่องคประกอบที่เปนทางเลือกสําหรับคําจํากัด
ความของความเสียหาย :

ความเสียหายตอการอนุรักษ และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความเสีย
หายตอความหลากหลายทางชีวภาพ และทําใหคุณภาพ
ดิน น้ํา และอากาศ ลดลง

ความเสียหายตอสุขอนามัยของผูคน รวมถึง
การสูญเสียชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บ, การสูญเสียรายได
มาตรการทางสาธารณสุข และสุขภาพ

ความเสียหายตอสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการ
สูญเสียรายได คุณคาทางวัฒนธรรม  สังคม  และจิต
วิญญาณ ความมั่นคงทางอาหาร และการแขงขัน

เอกสารแนบทายยังไดอธิบายถึงความเสียหายตาม
ธรรมเนียม (traditional damage) รวมถึงความสูญเสีย
ชีวิตหรือการไดรับบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหาย
ตอทรัพยสิน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเอกสาร
แนบทายยังคงมีองคประกอบวาดวยคาใชจ ายของ
มาตรการตอบสนอง

การประเมินคาความเสียหายตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ :
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ผู เขารวมประชุมได

หารือถึงหนทางที่เปนไปไดในการประเมินคาความเสียหาย
ตอการอนุรักษ และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน ผูแทนสหภาพยุโรปขอใหการประเมิน
ความเสียหายตอการอนุรักษอยูบนพื้นฐานของมาตรการ
อยางมีเหตุผล ในการใหคําจํากัดความของการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีผูแทนจากหลายประเทศได
เนนถึงความจําเปนสําหรับพื้นฐานและการจําแนกความ
แตกตางของส่ิงมีชีวิต ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
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(LMOs) จากสาเหตุอื่นๆ และเรียกรองใหมีการเสริมสราง
สมรรถนะในการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ผูแทนหลายประเทศ
ยังคงขอใหขอความที่กลาวถึ งสถานภาพพิ เศษของ
ศูนยกลางของแหลงกําเนิดและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม

ผลขั้นสุดทาย : เกี่ยวกับการประเมินคาความ
เสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ เอกสารแนบทาย
ไดจําแนกระบุคาใชจายสําหรับมาตรการที่มีเหตุผล เพื่อ
ฟนสภาพองคประกอบทางสิ่งแวดลอม หรือความหลาก
หลายทางชีวภาพที่เสียหาย ประเด็นสําหรับการพิจารณา
ตอไปประกอบดวย : การวินิจฉัยการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ, พันธะที่จะตองดําเนินมาตรการตอบ
สนองและมาตรการฟนสภาพ, มาตรการพิเศษในกรณี
ที่ เ กิดความเสียหายตอศูนยกลางของแหล งกํ า เนิด
(centers of origin) และความหลากหลายทางพันธุกรรม
การกําหนดปริมาณที่ยอมรับไดสําหรับความเสียหายตอ
การอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน, และการประเมินคาความเสียหายทุก
ประเภท

สาเหตุของความเสียหาย :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดหารือถึงสาเหตุ

ของความเสียหาย ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอใหมีการ
พิจารณาระดับของการควบคุมดูแลตอไป ทั้งในระหวาง
ประเทศและภายในประเทศ

ผลขั้นสุดทาย : เกี่ยวกับสาเหตุของความเสียหาย
เอกสารแนบทายไดระบุใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ
ตอไป ไดแก : ระดับของการควบคุมดูแล, การพิจารณา
ความเชื่อมโยงระหวางความเสียหายและกิจกรรม, และ
ภาระที่เกี่ยวของกับการพิสูจน

การติดตามใหมีการรับผิด :
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ที่ประชุมไดหารือความ

เปนไปไดของหนทางในการติดตามใหมีการรับผิด บทบาท
ของภาคีพิธีสารฯ ประเทศผูนําเขาและสงออก และมาตรฐาน
ในการรับผิด เก่ียวกับหนทางติดตามใหรับผิด ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย, คานโดยผูแทนประเทศอียิปต, เห็นวาการ
รับผิดชอบโดยรัฐและการรับผิดโดยรัฐ ไมเหมาะสมซึ่ง
เห็นชอบโดยผูแทนสหภาพยุโรป ในประเด็นหลัง ผูแทน
ประเทศคิวบา เคนยา และโคลอมเบีย เห็นวาควรมี
ผูประกอบการการรับผิดชอบในเบื้องตน และที่เหลือเปน
ความรับผิดของรัฐ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหมีการเพิ่ม
หนทางการบริหารจัดการโดยใหอยูบนพื้นฐานการจัดสรร

คาเสียหายของมาตรการตอบสนอง และมาตรการคืน
สภาพเดิม

เ ก่ียวกับความรับผิดทางแพง ผูแทนประเทศ
อิหราน เสนอวาขอบเขตของความเสียหายเปนอีกปจจัย
หนึ่ง และใหวางความรับผิดอยางเขมงวดสําหรับความเสีย
หายตอศูนยกลางของแหลงกําเนิด ผูแทนประเทศ
อารเจนตินา แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เห็นดวยกับการ
รับผิดข้ันตนดังกลาว ผูแทนประเทศอินเดีย คิวบา มาเลเซีย
คณะกรรมการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพแหง
วอชิงตัน (Warshington Biotechnology Action Council)
และองคกรกรีนพีซ (Greenpeace) เห็นดวยกับความ
รับผิดอยางเขมงวด

เกี่ยวกับการละเวนที่ เปนไปได หรือ การ
บรรเทาความรับผิดอยางเขมงวด ผูแทนประเทศ
มาเลเซีย, สนับสนุนจากหลายประเทศ และคานโดย
สหภาพยุโรป, เสนอใหตัดท้ิงขอความท่ีกลาวถึงการละเวน
บนพื้นฐานของกิจกรรมท่ีไดอนุญาตตามกฎหมายที่
ประยุกตใชไดหรือการไดรับอนุญาตโดยเฉพาะ ผูแทน
ประเทศไลเบอเรีย  และอื่นๆ  สงสัยวาถึงการละเวนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไมไดรับการพิจารณาวาเปนอันตราย
ตามความรูทางวิทยาศาสตรและวิชาการของรัฐในเวลานั้น
ผูแทนประเทศอียิปต เสนอใหเพิ่มทางเลือกอีกทางวาไมมี
การละเวนตอความรับผิดอยางเขมงวด

ผลข้ันสุดทาย : ในเอกสารแนบทาย ไดระบุถึง
ทางเลือกท่ีไดรับการเสนอ ซึ่งจะเปนหนทางท่ีเปนไปได
ในการติดตามหาผูรับผิด : ความรับผิดชอบของรัฐ ความ
รับผิดขั้นตนโดยรัฐ, ความรับผิดสวนที่เหลือโดยรัฐผนวก
กับความรับผิดข้ันตนของผูประกอบการ, หรือการไมมี
ความรับผิดของรัฐ รวมถึงความรับผิดทางแพง หรือหนทาง
ทางการบริหารจัดการ ในเอกสารแนบทายไดวางประเด็น
เฉพาะที่เกี่ยวกับการรับผิดทางแพง สําหรับการพิจารณา
ตอไป : ปจจัยที่เปนไปไดในการกําหนดมาตรฐานของการ
รับผิด และการจําแนกระบุบุคคลท่ีจะรับผิด, มาตรฐานและ
การติดตามใหมีการรับผิด, ทางเลือกสําหรับการไมละเวน
และรายการการละเวนตอการรับผิด หรือการบรรเทาความ
รับผิดอยางเขมงวด, ระดับของการรับผิด และประเด็นอื่นๆ
สําหรับการพิจารณาตอไป

ขอจํากัดของการรับผิด :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาใน

ประเด็นระดับจํากัดของการรับผิด ผูแทนประเทศมาเลเซีย
ใหบันทึกไววาระดับจํากัดในจํานวนเงินคาเสียหายควร
พิจารณาถึงความมั่นคงทางการเงินดวย
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ผลขั้นสุดทาย : ในเอกสารแนบทาย มีประเด็น
สําหรับการพิจารณาตอไป รวมถึงระดับจํากัดในระยะเวลา
และจํานวนเงินคาเสียหาย

ความม่ันคงทางการเงิน :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมหารือถึงทางเลือก

สําหรับกลไกความม่ันคงทางการเงิน รวมถึงวิธีทางของ
ความมั่นคงทางการเงินและการจัดการทางการเงิน ผูแทน
ประเทศมาเลเซียและโคลอมเบียเสนอกองทุนที่อยูบน
พื้นฐานการบริจาคจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ผูแทนประเทศแคนาดาเตือนใหระวังวาความขัดแยงที่มีตอ
กองทุนจะยับยั้งการใหสัตยาบัน และแนะนําใหแสวงหาคํา
แนะแนวทางจากอุตสาหกรรมประกันภัยในเรื่องทางเลือก
ของระบอบ ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดเสนอแนะ
ใหจํากัดการชดใชที่ใหหลักประกันแนนอนตอความเสียหาย
ที่เกิดจากการขนสง

ผลขั้นสุดทาย : เอกสารแนบทายไดระบุวาความ
ครอบคลุมเรื่องการรับผิด อาจรวมถึงความมั่นคงทางการ
เงินโดยบังคับหรือโดยสมัครใจ มีสี่ทางเลือกที่จําแนกแลว
วาเปนการจัดสรรชดเชยคาเสียหาย ดังนี้ :

กองทุนซึ่ ง ได รั บ เ งินจากการบริ จาคของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพซ่ึงจะใหลวงหนา

กองทุนซึ่ ง ได รั บ เ งินจากการบริ จาคของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะใหภายหลังที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแลว

กองทุนสาธารณะ หรือ
การผนวกกองทุนรัฐและกองทุนเอกชน

วิธีการของการประกันดานการเงิน และการรูปแบบ
ของการปฏิบัติงานไดถูกระบุไวในประเด็นที่จะตองพิจารณา
ตอไป

การหาขอยุติของการเรียกรองคาเสียหาย :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดหารือเรื่องการ

หาขอยุติของการเรียกรองคาเสียหาย รวมถึงระเบียบ
วิธีการระหวางรัฐ และระหวางประชาชน ผูแทนสหภาพ
ยุโรปเสนอใหมีการพิจารณาระเบียบวิธีการบริหารดวย
ผูแทนกรีนพีซ เนนถึงความจําเปน ซ่ึงทั้งรัฐและภาคเอกชน
สามารถเขาถึงศาล

ผลขั้นสุดทาย : เก่ียวกับการหาขอยุติของการ
เรียกรองคาเสียหาย เอกสารแนบทายไดเสนอระเบียบวิธี
การที่ เปนทางเลือก ดังนี้ : ระเบียบวิธีการระหวางรัฐ
ระเบียบวิธีการนระหวางประชาชน ระเบียบวิธีการบริหาร
จัดการ และระเบียบวิธีการพิเศษของศาล

ผูมีสิทธิเรียกรอง :
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดหารือ

ประเด็นสําหรับพิจารณาตอไปวาดวยผูมีสิทธิเรียกรอง
ตางๆ ผูเขารวมประชมุเห็นชอบใหใชคําวา “ผูไดรบัผลกระทบ”
มากกวา “ผูไดรับอันตราย” สําหรับประเด็นท่ีมีการรองขอ
ใหเขารวมโดยตรงในการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามพรมแดน  ผูแทนประเทศ
อียิปตเสนอใหมีการพิจารณาถึงระดับของการเขารวม ใน
ประเด็นที่ใหมีการตระหนักถึงประเภทของความเสียหาย
ผูแทนประเทศนิวซีแลนด และผูแทนสหภาพยุโรปเสนอวา
ผูมีสิทธิเรียกรองคาใชจายและมาตรการการประเมิน การ
ตอบสนองและการฟนสภาพ จะตองไดรับอนุญาตเฉพาะ
ผูที่แบกรับคาใชจาย เกี่ยวกับความเสียหายตามธรรมเนียม
ผูแทนประเทศอูกานดา และโคตดิวัวร เสนอใหอนุญาตให
สิทธิในการเรียกรองแกบุคคลหรือกลุมท่ีกระทําการแทน
ผู ไดรับผลกระทบ  ในขณะที่ผูแทนประเทศนามีเบีย
สนับสนุนใหสิทธิในการเรียกรองขยายไปยังผูพึ่งพาอาศัย
ดวย เกี่ยวกับความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและความหลาก
หลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศอูกานดาสรุปถึงความ
เปนไปไดสําหรับชุมชนผูไดรับผลกระทบจะเรียกรองสิทธิ
เกี่ยวกับความเสียหายตอสุขอนามัย ผูแทนประเทศกานา
และอูกานดา เสนอใหเปดกวางใหสิทธิต้ังแตรัฐบาลท่ีไดรับ
ผลกระทบไปจนถึงบุคคลที่ไดรับผลกระทบดวย

ผลข้ันสุดทาย : เกี่ยวกับผูมีสิทธิเรียกรอง เอกสาร
แนบทายไดรวบรวมประเด็นตางๆ ที่จะตองมีการพิจารณา
ตอไป : ระดับของกฎขอบังคับ, ความแตกตางระหวาง
ระเบียบวิธีการระหวางประเทศ กับระเบียบวิธีการของ
ประชาชน, ระดับของการเขารวมในการเคล่ือนยายสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามพรมแดน
และประเภทของความเสียหาย

ประเภทของความเสยีหายไดถกูขยายความใหรวมถึง:
บุคคล และผูพึ่งพาอาศัยท่ีไดรับผลกระทบ

จากความเสียหายตามธรรมเนียม
บคุคล/บรรษทัทีจ่ะไดรบัคาใชจายจากมาตรการ

ตอบสนอง
รัฐหรือกลุมใดๆ ท่ีไดรับผลกระทบดําเนินการ

พิสูจน ถึงผลประโยชนรวมในกรณีของความเสียหายที่
เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม/ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
ความเสียหายตอเศรษฐกิจสังคม

บคุคล/บรรษทัท่ีจะไดรบัคาใชจายจากมาตรการ
ฟนสภาพในกรณีที่มีความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ประเทศท่ีมิใชภาคีพิธีสารฯ :
ในวันพฤหัสและวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดหารือ

ประเด็นสําหรับการพิจารณาวาดวยประเทศที่มิใชภาคี
พิธีสารฯ ผูแทนประเทศมาเลเซีย และอูกานดา เสนอใหมี
พันธสัญญาระหวางภาคีพิธีสารฯ ที่คาขายแลกเปล่ียนกับ
ประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ ใหมีความตกลงทวิภาคีที่วาง
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการรับผิดและการชดใช

ผลขั้นสุดทาย : ในเอกสารแนบทายไดระบุ
ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปเกี่ยวกับกฎและระเบียบ
วิธีการพิ เศษที่ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตที่ ได รับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่นําเขาจากประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ ไดแก
ความตกลงทวิภาคี ที่มีขอเรียกรองใหวางมาตรฐานขั้นต่ํา

คําจํากัดความ :
ในวันศุกร ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรวมสวนใหม

วาดวยประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปเกี่ยวกับการใช
คําศัพท โดยปราศจากอคติตอการสรรหาเครื่องมือ

ผลขั้นสุดทาย : เอกสารแนบทายไดผนวกคําจํากัด
ความของคําศัพท เชน “การใช” (“use”), “มาตรการตอบ
สนอง” (“response measures”), “มาตรการการฟนฟู”
(“restoration measures”) และ “ทีม่เีหตผุล” (“reasonable”)
สําหรับการพิจารณาตอไป

การเสริมสรางสมรรถนะ :
ในวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาสวนใหม

วาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ โดยผูแทนจากหลาย
ประเทศเตือนวาเรื่องนี้ไมควรแทนที่หรือถวงใหการยกราง
ระบอบระหวางประเทศวาดวยเรื่องการรับผิดและการชดใช
ลาชา ผูแทนสหภาพยุโรปเนนวาการเสริมสรางสมรรถนะ
ควรชวยใหรัฐบาลตางๆ ดําเนินงานตามกฎและระเบียบวิธี
การระหวางประเทศวาดวยการรับผิดและการชดใช โดยกฎ
ระเบียบในชาติของตน ผูแทนประเทศอูกันดา และแอฟริกา
ใต เสนอแนะวาการเสริมสรางสมรรถนะจะตองอยูบน
พื้นฐานของความตองการและเปนลําดับความสําคัญที่
จําแนกแลวในชาติ

ผลขั้นสุดทาย : เก่ียวกับหนทางเร่ิมตนที่เปนไปได
ในการเสริมสรางสมรรถนะมีสองทางเลือกสรุปอยู ใน
เอกสารแนบทาย :

การใชมาตรการที่ รั บรองภายใตพิ ธี สาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรา 22 :
การเสริมสรางสมรรถนะ

การจัดทํามาตรการเสริมเรื่องการเสริมสราง
สมรรถนะ บนพื้นฐานของความตองการและลําดับความ
สําคัญในชาติ สําหรับการวางรูปแบบดําเนินการตามกฎ
และระเบียบวิธีการในชาติวาดวยการรับผิดและการชดใช

การสรรหาเคร่ืองมือ :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาทาง

เลือก เก่ียวกับการสรรหาเครื่องมือ ผูแทนประเทศเซเนกัล
สนับสนุนและรองขอใหมี เครื่องมือ ท่ีมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ผูแทนประเทศนิวซีแลนด ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากผูแทนประเทศมาเลเซีย มาลี ตรินิแดดและโทบาโค
และอิหราน ไดเสนอวาการปราศจากเครื่องมือ ควรเปนทาง
เลือกหนึ่ง ผูแทนสหภาพยุโรปเห็นดวยที่จะใหมีหนทาง
เริ่มตนเปนสองขั้นตอน โดยจัดทําเครื่องมือท่ีไมมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย และประเมินผลกระทบ หลังจากนั้นพิจารณา
จัดทําเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ผลข้ันสุดทาย : ในเอกสารแนบทายไดจําแนก
ทางเลือก สําหรับเครื่องมือท่ีวาดวยการรับผิดและการ
ชดใชไว 6 ทางเลือก คือ

เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจํานวน
หนึ่งหรือมากกวานั้น

เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจํานวน
หนึ่งหรือมากกวานั้น โดยผนวกกับมาตรการเฉพาะกาล

เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจํานวน
หนึ่งหรือมากกวานั้น

หนทางเริ่มตน ซึ่งมีสองขั้นตอน คือตอนแรก
จัดทําเครื่องมือที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย และประเมิน
ผลกระทบ จากน้ันจึงพิจารณา จัดทําเครื่องมือที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมายหนึ่งหรือมากกวานั้น

หนทางเริ่มตนแบบผสมรวมท้ังเครื่องมือที่มี
ผลผูกพันตามกฎหมายกับเครื่องมือท่ีไมมีผลผูกพันเขา
ดวยกัน

ปราศจากเครื่องมือ
ลําดับเหตุการณ :
ในวันพุธท่ี 1 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมไดพิจารณา

วารายการของลําดับเหตุการณและเหตุการณ ดังจําแนก
ในเอกสารแนบทายครบถวนหรือไม จึงขอใหเพิ่มเติม และ
รบัทราบถงึความยากลาํบากในการหารอืเรือ่งลาํดบัเหตกุารณ
ตางๆ แยกจากองคประกอบอื่น ในเอกสารแนบทาย ในวัน
ศุกร นาง Mbengashe ผูบันทึกการประชุมไดนําเสนอ
ลําดับเหตุการณตางๆ ที่อยู ในภาคผนวกของเอกสาร
แนบทายท่ีไดแกไขแลว
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ผลขั้นสุดทาย : ในภาคผนวกของเอกสารแนบทาย
ไดรวบรวมสวนที่เพ่ิมเติม ของลําดับเหตุการณที่ยังไมครบ
ถวนดวยมุมมองที่จะจําแนกระบุสถานการณที่อาจตองการ
และระเบียบวิธีการระหวางประเทศ รวมถึง

การปลูกในแปลงทดลอง หรือการปลูกเพื่อ
การคา หรือการเพาะพันธุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ทั้งที่เปนพืช/สัตว/จุลินทรีย การทดลอง
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมจําพวกไวรัสในหอง
ปฏิบัติการ

การวางจําหนายสินคาที่มีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมเปนสวนประกอบในทองตลาด

การขนสงสิง่มชีวีติทีไ่ดรบัการดดัแปลงพนัธกุรรม
การสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม

กลับคืน
การเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง

พันธุกรรมขามพรมแดน ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหาย
ตอผลประโยชนในระดับโลก

พิธีปดการประชุม
ในวันศุกร ท่ี  27 พฤษภาคม  ผู เขาประชุมได

พิจารณาถึงภาระหนาที่ในอนาคตของคณะทํางานฯ ผูแทน
ประเทศนิวซีแลนด  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหลาย
ประเทศ ไดเสนอใหมีการจัดทําเกณฑหรือปจจัยเพื่อใชใน
การวิเคราะหประเมินประสิทธิผลของกฎที่เปนไปไดสําหรับ
การรับผิด

นาย Lefeber  ประธานรวมไดเสนอใหเรียกรองตอ
รัฐบาลตางๆ ใหสงความเห็นวาดวยเกณฑที่ใชวิเคราะห
ประเมิน  และไดระบุถึงเอกสารที่ ไดจัดเตรียมเพื่อใช
พิจารณาในการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังตอไป เอกสารดัง
กลาวประกอบดวย :

ขอมติสมัชชาแหงสหประชาชาติ General
Assembly resolution 56/82 of 2001 (รายงานการประชุม
ILC, สมัยที่ 53)

รางมาตราของคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศ (ILC) วาดวยเร่ืองการปองกันการเคลื่อน
ยายขามพรมแดนที่จะเกิดความเสียหายจากกิจกรรมท่ีเปน
อันตราย และรางหลักการในการกําหนดความสูญเสียใน
กรณีที่การเคลื่อนยายขามพรมแดนเกิดความเสียหายจาก
กิจกรรมที่เปนอันตราย

รายงานการประชุมของ คณะผู เชี่ยวชาญ
ทางวิชาการวาดวยการรับผิดและการชดใชภายใตมาตราท่ี
14.2 : การรับผิดและการชดใช ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

มติจากการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่
2 วาดวยเรื่องการประเมินและการจัดการความเส่ียง และ
การพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ

ขอมูลเก่ียวกับความมั่นคงดานการเงิน
ขอมูลทันสมัยวาดวยการจัดทํากฎหมาย

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ผูแทนสหภาพยุโรป เรียกรองใหมีขอมูลขาวสาร

วาดวยหลักการเรื่องความเสียหายตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงกรณีศึกษา และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการขามชาติ และสถาบัน รวมถึง The Hague
Conference on Private International Law ผูแทน
ประเทศมาเลเซีย สนับสนุนโดยนอรเวย และสหภาพยุโรป
เสนอแนะใหมีการสงขอเสนอเกี่ยวกับรางเนื้อหา และ
สังเคราะหโดยประธานรวม เพื่อนําไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป

นาง Mbengashe ผูบันทึกรายงานการประชุม
แนะนํารายงานการประชุม (UNEP/CBD/BS/WG–LFR/1/
L.1) และเอกสารแนบทายวาดวยทางเลือกตางๆ แนวทาง
และประเด็นท่ีจะตองมีการพิจารณาตอไป รวมท้ังภาคผนวก
วาดวยลําดับเหตุการณ (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/L.1/
Add.1) ผูเขารวมประชุมใหการรับรองรายงานและเอกสาร
แนบทายท่ีไดแกไขแลว ประธานรวม นาย Lefeber ไดขอ
รองใหนําขอคิดเห็นตอสรุปของคณะทํางานฯ บรรจุใวใน
รายงานการประชุม ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอให
ประธานรวม เตรียมรวบรวมความเห็นไวดวย

ผูแทนประเทศมาเลเซีย สนับสนุนโดยผูแทนจาก
หลายประเทศ กลาวซ้ําอีกถึงขอเสนอสําหรับรางประกอบ
การทํางาน หลังจากการหารือ ประธานรวม นาย Lefeber
ไดเสนอใหใชภาษาวาตองขอประธานรวมให “สังเคราะห”
เน้ือหาท่ีเสนอโดยภาคีพิธีสารฯ ใหเปน “รางประกอบการ
ทํางาน” โดยเขาใจวาจะไมเปนการเลือกปฏิบัติ

ในขอสรุป  คณะทํางานฯ  ได เรียกรองใหสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ :

การประมาณความเสียหายตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ รวมถึงกรณีศึกษา

ความมั่นคงทางการเงินโดยใหครอบคลุมการ
รับผิด ท่ีเปนผลมาจากการเคล่ือนยายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามพรมแดน

ระเบียบวิธีการขามชาติ รวมถึงงานของ The
Hague Conference on Private International Law

การพัฒนาที่ เกี่ยวของในกฎหมายระหวาง
ประเทศ
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คณะทํางานฯ เชิญใหสงความเห็นวาดวยเกณฑ
สําหรับวิเคราะหประเมินประสิทธิผลของกฎและระเบียบ
วิธีการ วาดวยการรับผิดและการชดใช เชนเดียวกันกับ
แนวทางทางเลือกและประเด็นตางๆ ดังจําแนกในเอกสาร
แนบทาย คณะทํางานฯ ไดเรียกรองใหประธานรวม
สังเคราะหความเห็นที่สงเขามา และจัดทํารางประกอบการ
ทํางานเพ่ือนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2 ตอไป

ประธานรวม นาย Lefeber แสดงความพอใจตอ
เอกสารแนบทายที่เสนอโดยคณะผูเชี่ยวชาญวิชาการ ซึ่ง
จะเปนพื้นฐานสําหรับงานในอนาคตที่คณะทํางานฯ
จะดําเนินตอ เขาเห็นวากาวแรกที่สําคัญไดสําเร็จลงแลว
และหนทางขางหนายังยาวไกลและยากลําบาก ประธาน
รวมไดปดการประชุมอยางเปนทางการ เมื่อเวลา 10.25 น.

รายงานการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 2
ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม–มิถุนายน ค.ศ 2006

ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา, นาย Suboh Mohd
Yassin รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ประเทศมาเลเซีย ในนามของประธานการประชุม สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ไดกลาวเปดประชุม และนาย
Almed Djoghlaf ในนามผูอํานวยการโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) นาย Klaus Topfer กลาววา
การตอสูกับความหิวโหยและการบรรลุถึงความมั่นคงทาง
อาหาร เปนเปาประสงคที่นายกยองในบริบทของการพัฒนา
และความปลอดภัยทางชีวภาพ เลขาธิการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ นาย Hamdallah Zedan
กลาวสรุปวาขณะนี้มีประเทศตางๆ ใหสัตยาบันพิธีสารฯ
แลว 119 ประเทศ

ผูแทนประเทศเอธิโอเปย ในนามกลุมประเทศ
แอฟริกัน และผูแทนประเทศอิหราน ไดรายงานถึงปญหาท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอนุญาตเขาประเทศ ทั้งนี้ผูแทนประเทศ
แคนาดา ใหความมั่นใจตอภาคีพิธีสารฯ วาจะทํางานตอไป
กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อใหผูเขารวมประชุมจะ
สามารถเขาประเทศ

ผูแทนประเทศจีน รายงานตอที่ประชุมวาไดให
สัตยาบันพิธีสารคารตาเฮนาฯ  แลว  ผูแทนประเทศ
เนเธอรแลนด ในนามสหภาพยุโรปและประเทศบัลแกเรีย
เนนถึงวัตถุประสงคหลักของการประชุมครั้ง น้ีวา ควร
เอื้ออํานวยการดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาและของท้ังประเทศ
ผูนําเขาและผูสงออก ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดแสดง
ความคาดหวังวา ขอมติของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 2 จะกระตุนใหประเทศที่สงออกเขามาเปน
ภาคีพิธีสารฯ มากขึ้น ผูแทนประเทศคิริบาตในนามของ
กลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก เรียกรองใหมีการระบุ
เอกสารกํากับแบบแยกตางหาก (stand alone document)
ในการเคล่ือนยายส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่
ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) รวมท้ังการเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีของพิธีสารฯ ผูแทนประเทศอินเดียในนาม
กลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)
ไดเนนถึงการเสริมสรางสมรรถนะ กลไกทางการเงิน
การแจง และผูแทนจากกลุมประเทศแอฟริกาและประเทศ
อิหราน ไดเสริมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการพิจารณา
อยางเรงดวนในองคประกอบของเอกสารดังกลาว ผูแทน
กรีนพีซ (Greenpeace) ในนามองคกรพัฒนาเอกชนได
เสนอกรณีของการปนเปอนในประเทศญี่ปุนที่เกิดจากการ
ขนสงพันธุพืชคาโนลาที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมจาก
ประเทศแคนาดา และกระตุนใหผูเขารวมประชุมใหการ
รับรองเอกสารแยกตางหาก และระบอบเฉพาะกาลวาดวย
เรื่องการรับผิดชอบและการชดใช ผูแทนจากสมาคมการคา
เมล็ดพืชระหวางประเทศ แสดงความเปนกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากพิธีสารฯ ตอประสิทธิภาพและคาใชจายจาก
การคาขายแลกเปล่ียนสินคาจํานวนมาก

สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กลาววา สภาสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 1 จะยังคงทํางานใหการ
ประชุมครั้งนี้ โดยประกอบดวย นาง Birthe Ivars ประเทศ
นอรเวย, นาย Ronnie Devlin ประเทศไอรแลนด, นาย
Orlando Santos ประเทศคิวบา, นาย Antonio
Matamoros ประเทศเอกวาดอร, นาง Tererei Abete–
Reema ประเทศคิริบาต, นาง N. Oyundar ประเทศ
มองโกเลีย และ นาย Sem Shikongo ประเทศนามิเบีย

ผูแทนประเทศเอธิโอเปยเสนอใหหารือภายใตวาระ
เรื่องอื่นๆ ประเด็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการเขาถึง
ตําแหนงเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยผูเขารวมประชุมที่เปน
ผูแทนของภาคีพิธีสารฯ และผูสังเกตการณ ผูเขารวมประชุม
ใหการรับรองตอระเบียบวาระการประชุมและการดําเนินงาน
ประชุม (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/1) นาง Birthe
Ivars และนาย Orlando Santos ไดรับการคัดเลือกใหรับ
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ตําแหนงประธานของคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และประธาน
ของคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ตามลําดับ และนาย Sem
Shikongo ไดรับคัดเลือกให เปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ไดดําเนินการประชุม
ท่ีหองประชุมรวมในวันจันทรและวันพุธที่ 25 และ 27
พฤษภาคม เพ่ือพิจารณา : รายงานของคณะกรรมการ
การปฏิบัติตามพิธีสารฯ, กลไกทรัพยากรและการเงิน,
ความรวมมือกับองคการอื่น, การบริหารจัดการพิธีสารฯ
และงบประมาณ, และการรับผิดและการชดใช ที่ประชุม
รวมไดจัดตั้งกลุมเพื่อนประธานเพื่อหารือเร่ืองกฎและ
ระเบียบวิธีการของคณะกรรมการฯ

คณะทํางานฯ ไดประชุมตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร
โดยคณะทํางานที่ 1 (WG–I) มีวาระการประชุมที่สําคัญ
ไดแก การประเมินและการจัดการความเสี่ยง, การดูแล
การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ, การจัดตั้ง
ศูนยเผยแพรขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางวิชาการและวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดจัดตั้งกลุมผูมีสวน
เกี่ยวของกับเอกสารที่วาดวยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ดวย สําหรับคณะทํางานที่ 2 (WG–II)
มีวาระการประชุมที่สําคัญ ไดแก การแจงใหทราบ, การ
เสริมสรางสมรรถนะ, การพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ
และการมีสวนรวมและจิตสํานึกของประชาชน หลังจากที่มี
การรับรองต่อข้อมติต่างๆ และรายงานการประชุมแล้ว จึงมี-
การปดประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ในบายวันศุกร
อยางเปนทางการ

ประเด็นถาวร

รายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ :
ในวันจันทร นาย Veit Koester ประเทศเดนมารก

ประธานคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ไดแนะนํา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ (Report of the
Compliance Committee) ครั้งที่ 1 (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/2) รวมถึงแผนการทํางานและรางกฎของ
ระเบียบวิธีการ ผูแทนประเทศบราซิล ไทย ญี่ปุน และ
นิวซีแลนด แสดงความกังวลตอรางกฎของระเบียบวิธีการ
บางสวน ที่อาจเกิดความขัดแยงกับบทบาทที่เอ้ืออํานวย
และระเบียบวิธีการที่โปรงใสของคณะกรรมการฯ ตามที่ได
สรุปไวในขอมติ BS–I/7 โดยเฉพาะอยางย่ิงในกฎขอ 18
ใหใชมติจากเสียงขางมาก 2 ใน 3 หากไมสามารถมีความ

เห็นเปนเอกฉันท กลุมเพื่อนประธาน (Friends of the
Chair) จึงหารือในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 27–28 พฤษภา
คม เพื่อหารือถึงกฎตางๆ ดังนี้ กฎขอ 6 ระเบียบวาระการ
ประชุม, กฎขอ 11 ความขัดแยงในผลประโยชนของสมาชิก
ในคณะกรรมการฯ) กฎขอ 14 การดําเนินธุรกิจ, กฎขอ 18
การลงคะแนนเสียง และกฎขอ 22 การมีอํานาจซอนทับ
ระหวางพิธีสารและมติขอ BS–I/7

ในวันศุกรท่ี 29 พฤษภาคม ประธาน นาง Bulmer
กลาวรายงานตอที่ประชุมรวมวา ไดใสวงเล็บใหกับกฎขอ 6
และกฎขอ 18, ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องความ
ขัดแยงในผลประโยชนไปในโอกาสตอไป, ตกลงประนี
ประนอมในเรื่องที่ใกลเคียงกัน, และการใหตัดทิ้ง “as the
case may be” ออกจากประโยคที่อางถึงการมีอํานาจ
ซอนทับระหวางพิธีสารและมติขอ BS–I/7 ผูเขารวมประชุม
ไดพิจารณาขอความในวงเล็บของกฎขอ 6  ผูแทนประเทศ
คิวบาและอูกานดาไดเสนอใหมีการนําวงเล็บดังกลาวออก
ท้ังน้ีผูแทนประเทศนิวซีแลนดเห็นดวยกับขอเสนอและ
ตกลงรวมกันวา คณะกรรมการฯ จะตองจํากัดขอบเขต
บทบาทหนาที่ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ตามมติ
BS–I/7 ผูแทนประเทศปานามาคัดคานในประเด็นเรื่องการ
ลงคะแนนเสียง ตามกฎขอ 8 ท่ีใหมีการตัดสินคะแนนจาก
เสียงขางมาก 2 ใน 3 ผูแทนสหภาพยุโรป คิวบา อูกานดา
และซิมบับเว ไมเห็นดวยตอการคัดคานขางตน โดยให
เหตุผลวา การใชวธิกีารลงคะแนนเสียงขางมากจะเอือ้อาํนวย
ในการสรรหามาตรการเอื้ออํานวยโดยคณะกรรมการฯ และ
วามาตรการเพิ่มเติมสําหรับกรณีที่ไมปฏิบัติตามก็สามารถ
ดําเนินการไดโดยสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เทาน้ัน  ในกฎขอ 19 :
การใชภาษา ผูแทนประเทศเซเนกัล เสนอใหคณะกรรมการฯ
ใชภาษาใดภาษาหนึ่งที่เปนภาษาทางการของสหประชาชาติ
(UN) ในการปฏิบัติงาน ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับขอ
เสนอ และใหนําวงเล็บในกฎขอ 6 ออก และใหการรับรอง
ตอกฎของระเบียบวิธีการข้ันตอน แตยังคงใหใสวงเล็บไวใน
กฎขอ 18 อยู

ขอมติข้ันสุดทาย : ในการลงมติ (UNEP/CBD/
BS/COP–MOP/2/L.14) ผูเขารวมประชุมเห็นชอบตอการ
นํากฎใสไวในเอกสารแนบทาย ยกเวนกฎขอ 18 ยังคงใหใส
วงเล็บไว

ท้ังน้ี กฎของระเบียบวิธีการ จะตองอานโดยเช่ือมโยง
กับมติ BS–I/7 ซึ่งความครอบคลุม วัตถุประสงค, คําจํากัด
ความ, วันประชุมและการแจงวันประชุม, ระเบียบวาระการ
ประชุม, การกระจายและการพิจารณาขอมูล, การจัดพิมพ
เอกสารและขอมูล, สมาชิก, พนักงานเจาหนาท่ี, การมีสวน
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รวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ, การดําเนิน
ธุรกิจ, การลงคะแนนเสียง, การใชภาษา, การแกไขปรับ
ปรุง และการมีอํานาจซอนทับระหวางพิธีสารฯ และขอมติ
BS–I/7 ทั้งนี้ กฎยินยอมใหคณะกรรมการฯ สามารถ :

เสนอหัวขอระเบียบวาระที่ เกิดจากบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการฯ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประมาณความเกี่ยวเนื่องกันของขอมูลกอนท่ี
จะใชไวในวาระการประชุม

ตัดสินใจวาจะมีการประชุมแบบเปดหรือปด
โดยสะทอนมติและเหตุผลไวในรายงาน

กฎยังยินยอมให :
วาระการประชุมเฉพาะกาล, รายงานการประชมุ,

เอกสารสํานักงาน และ, ภายใตเงื่อนไขที่แนนอน, เอกสาร
อื่น ที่เกี่ยวของที่อาจตองเผยแพรตอสาธารณชน

ภาคีพิธีสารฯ ที่สงความเห็น จะไดรับเชิญใหมี
สวนรวมในการพิจารณาอยางละเอียดครอบคอบ โดยมี
โอกาสทีจ่ะเสนอความเหน็ตอขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
และจะบรรจุในรายงาน

บุคคลที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ
ตองเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ จะตองหลีกเลี่ยงความขัดแยง
เรื่องผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม และหาก
กรรมการใดเกิดความขัดแยง จะไมมีสวนรวมในการขยาย
ความ ตลอดจนการรับรองขอเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการฯ จะตองเลือกภาษาเพื่อใชใน
การดําเนินงานจากหกภาษาทางการของสหประชาชาติ
(UN)

ความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ :
ที่ประชุมรวมพิจารณาเรื่องความรวมมือกับองคกร

อื่นๆ ในวันจันทรและวันพุธที่ 25 และ 27 พฤษภาคม ในวัน
จันทร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนํารายงานวาดวย
เรื่องความรวมมือกับองคกร อนุสัญญาและการริเริ่มอื่นๆ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/6) ผูแทนจากหลายประเทศ
กลาวเนนเรื่องความรวมมือกับองคการการคาโลก (World
Trade Organization – WTO) Codex Alimentarius
Commission ; อนุสัญญาอารุสวาดวยการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมสาธารณะในเรื่องการตัดสินใจและ
การเขาถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดลอม ของคณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจสําหรับยุโรปแหงสหประชาชาติ และ
องคการศุลกากรโลก (World Customs Organization –
WCO) ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมพิจารณารางขอมติ และ

ตกลงที่จะเพิ่มในสวนขอเสนอแนะแกอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการคุมครองพืช (IPPC) และ The Office
International des Epizooties ผูเขารวมประชุมถกเถียงกัน
โดยไมสามารถเห็นพองตองกัน ได ในเรื่องขอเสนอแนะเพื่อ
สนับสนุนใหจัดทําบันทึกความเขาใจกับอนุสัญญาอารุส
(Aarhus Convention)  ในพิธีปดการประชุม ไดมีการ
รับรองขอมติโดยไดแกไขใหมีการรองขอตอเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ใหขยายความรวมมือกับสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาอารุส (Aarhus Convention) ในเรื่องความ
ตระหนักของสาธารณชนและการมีสวนรวม

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.13) ท่ีประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ :

ดําเนินความพยายามเพื่อให ไดสถานะผู
สั ง เกตการณ ในคณะกรรมาธิการว าด วยมาตรการ
สุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (SPS) และวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคตอการคา (TBT) ขององคการการคาโลก
(WTO) และมีสวนรวมตอไปในคณะกรรมาธิการวาดวย
เรื่องการคาและสิ่งแวดลอมขององคการการคาโลก

เสรมิสรางความรวมมอืกบั Codex Alimentarius
Commission, the Office International des Epizooties,
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอารกัขาพชื (IPPC) และ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาอารุส (Aarhus Convention)

ติดตามการพัฒนาในองคการผูชํานาญการ
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ในเรื่องแผนการการเก็บตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหโดย
เทคนิคการตรวจสอบสําหรับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs)

จัดทําความรวมมือกับองคการศุลกากรโลก
(WCO) สํานักงานมาตรฐานสากลระหวางประเทศ (The
International Standards Organization) และองคกรที่
เกี่ยวกับการขนสงและศุลกากรอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สําหรับการบรรจุหีบหอและการ
ขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อ
พิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

รายงานวาดวยการบริหารและเรื่องงบประมาณของ
พิธีสารฯ :
ในวันจันทร ที่ประชุมรวมรับทราบรายงานวาดวย

การบรหิารและรายได ตลอดจนประสิทธภิาพดานงบประมาณ
ของพิธีสารฯ และกองทุนทรัสต (trust funds) ทั้งสาม
กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใตพิธีสารฯ
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(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/7andAdd.1) ที่ประชุม
รวมในพิธีปดไดรับรองขอมติรวมโดยมีขอแกไขภาษา

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.15) ที่ประชุมกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ ซึ่งยัง
ไมไดบริจาคเงินใหจายเงินตอกองทุนทรัสตทั่วไป (The
General Trust Fund) และประเทศท่ีเปนภาคีพิธีสารฯ และ
ไมเปนภาคีพิธีสารฯ ตลอดจนองคกรระหวางรัฐบาล และ
องคกรพัฒนาเอกชน และแหลงอื่นๆ  ใหบริจาคแก
กองทุนทรัสตพิเศษโดยสมัครใจ (Special Voluntary Trust
Funds) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไดรับการเห็นชอบแลวและ
การมีสวนรวมของภาคีประเทศกําลังพัฒนา และภาคี
ประเทศอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

กลไกและทรัพยากรการเงิน :
ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม เลขาธิการอนุสัญญาฯ

ไดเสนอแนะบันทึกวาดวยกลไกและทรัพยากรการเงิน
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/5) กองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) รายงานในเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานที่ 2
(WG–II) ไดหารือเร่ืองหัวขอวาระพรอมๆ กับหารือเร่ืองการ
เสริมสรางสมรรถนะ

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม ผูเขารวมประชุมเนนใน
เรื่อง : ความชวยเหลือในการจัดทํานโยบายและการพัฒนา
กฎหมาย, การจัดทําและการดําเนินงานตามกรอบการ
ดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ, และภาษา
ที่เสนอโดยกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในเรื่องความ
ยั่งยืนของการเสริมสรางสมรรถนะ โดยสอดแทรกเรื่องการ
ปฏิบัติการสืบเนื่องเขาไวในแผนการเสริมสรางสมรรถนะ
ของชาติ  ที่ประชุมรวมในพิธีปดการประชุมไดรับรองขอมติ
โดยไมมีขอแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในมติ (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/2/WG.1/L.6) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

กระตุนใหผูบริจาค และกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) ทําใหขอเรียกรองงายขึ้น สําหรับโครงการท่ีจะ
เสนอแตละรอบ

ตอนรับความพยายามของกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) ในการขยายการสนับสนุน สําหรับองคประกอบ
ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH)

เชิญกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ใหจัดทํา
รายงานทบทวนเรื่องที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแจกจายในที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

กระตุนใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกันอยางแข็งขันใน
การดําเนินการตาม และวิเคราะหประเมิน โปรแกรม

เชิญใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมมือกับผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึงการพัฒนา การควบคุม และ
การประเมินกิจกรรมโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประเด็นสาระที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมงาน
ระยะกลาง และขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ที่มีอยูกอนหนาน้ี

การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนก
ระบุกํากับเอกสารสําหรับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวน
การผลิต (LMO–FFPs) มาตรา 18.2 (a) :
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) กลาวถึงเอกสารที่จัดทํา

สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
ในวันอังคาร ,  วันพฤหัสบดี  และวันศุกร  และในกลุม
ประสานงาน (contact group) จากวันอังคารและวันศุกร
และการประชุมรวม (plenary) ในวันศุกร

ในวันอังคารผูเขารวมประชุม ไดพิจารณารายงาน
ของคณะผูเชี่ยวชาญวิชาการเรื่องวาดวยขอกําหนดเรื่อง
การจําแนกระบุส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/10) และ เอกสาร
ขอมูล (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/INF/2 and INF/3)
นาย Francois Pythoud ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดนํา
เสนอรายงานและไดกลาวถึงเนื้อหาของประธานที่แกไขแลว
อันเปนเอกสารแนบทายไมได สะทอนความเห็นพองตองกัน

ภาคีประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศคานการใช
คําวา “อาจบรรจุ” (“may contain”) ที่ปรากฏในมาตรา
18–2(a) ของพิธีสารฯ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน เนนวา
ไมควรมีรองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ท่ีไมไดรับอนุญาตบรรจุอยูในการขนสงสินคาใดๆ
และสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs)
ท้ังหมด ท่ีไดรับอนุญาต ตองไดรับการจําแนกระบุ ผูแทน
ประชาคมยุโรปสนับสนุนการยอมอนุญาตใหภาคีผูนําเขา
ตัดสินใจวาจะรองขอเอกสารในใบกํากับสินคา หรือเอกสาร
แยกตางหาก (stand–alone document)

ผูแทนจากหลายประเทศเนนถึงความจําเปนในการ
สรางเสริมสมรรถนะในการติดตามตรวจสอบ และทดสอบ
ระดับสูงสุดที่ยอมรับไดสําหรับยอมรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
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ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) นาง Ivars ไดแตงตั้ง กลุมประสานงาน ซึ่งมี
ประธานรวมคือ นาย Pythoud และนาย Nematollah
Khansari ประเทศอิหราน

กลุมประสานงาน มีการประชุมกันตั้งแตวันอังคาร
ถึงวันศุกร และยังมีการประชุมภาคค่ําในวันพุธและวัน
พฤหัสบดี ผูแทนประเทศตางๆ ไดหารือถึงขอเสนอมากมาย
สําหรับการใชคําวา “อาจบรรจุ” (“may contain”) ในขอ
เรียกรองใหสงเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต  (LMO–FFPs) ทั้งในกลุมประสานงาน
และกลุมประธานรวม ทายที่สุดแลวผูแทนประเทศตางๆ
ไมสามารถตกลงกันไดในประเด็นสําคัญ รวมถึง:

ขอเรียกรองที่ใหระบุวามีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่อาจปรากฏในการขนสง
หากใชคําวา “อาจบรรจุ” (“may contain”)

ระดับที่สามารถรับไดในกรณีการปรากฏของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อยางหลีก
เลี่ยงไมได เนื่องจากการผิดพลาดทางวิชาการ และ

ขอเรียกรองใหสงเอกสารกํากับสําหรับส่ิงมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซ่ึงไดรับการ
อนุญาตในประเทศที่นําเขาแลว

การพิจารณาสวนใหญ มุงเนนที่วาภาคีผูสงออกถูก
เรียกรองใหระบุอยางเต็มที่มากนอยขนาดไหนถึงรายการ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท่ีอาจ
บรรจุในการขนสง ในกรณีที่ไมทราบวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใดบรรจุอยูในการขนสงที่
บรรทุกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMOs–FFP)
ขอเสนอในเรื่องนี้รวมถึง :

ใหระบวุา สิง่มชีีวติทีไ่ดรบัการดดัแปลงพนัธกุรรม
(LMOs) ใด ที่อาจบรรจุอยูในการขนสง เมื่อถูกสงสัยวา
บรรจุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs),

ใหระบุวา การขนสงอาจบรรจุหนึ่งหรือมาก
กวาหนึ่งรายการของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และ

ใหระบุวา การขนสงอาจบรรจุหน่ึงหรือมากกวา
หนึ่งรายการของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ในสินคาตองสงสัยที่ผลิตเพื่อการคาในประเทศ
ผูสงออก และไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูนําเขาแลว

ขอเสนอแตกตางกันตามความตองการใหแจงเพียง
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับ
การอนุญาต และ/หรือ ที่ผลิตเพื่อการคาในประเทศผูสง
ออก หรือส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ที่รับการเห็นชอบในประเทศผูนําเขา ซึ่งอธิบายซ้ําอีกถึง
มาตรา 18.2(a) วานําไปใชไดเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับอนุญาตในภาคี
ผูนําเขา มีขอเสนอหนึ่งใหภาคีผูนําเขาตัดสินใจวาตองการ
ใหผูสงออกแจงรายละเอียดอยางเต็มท่ีของส่ิงมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่อาจบรรจุในการขนสง
หรือไม

ผูแทนจากหลายประเทศเนนวา ขอกําหนดเรื่อง
เอกสารควรจะตองยืดหยุนและเขมงวดนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได การท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับแจงให
ทราบโดยละเอียดนั้น คอนขางเกินเลยหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายตามมาตรา 18.2 (a) และขอมติ BS–I/6  ภาคี
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศที่เปนผูนําเขา โตแยง
ขอเสนอดังกลาวที่อนุญาตใหผูสงออกอางวา ไมทราบวามี
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ปรากฏอยู
ในเรือสินคา หรือสนับสนุนใหผูสงออกทํารายการส่ิงมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับอนุญาต
เพื่อเปนเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการทํารายการสิ่งมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับระดับที่ยอมรับไดของการปรากฏของสิ่ง
มีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ทั้งโดย
บังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไมได ภาคีพิธีสารฯ สวนใหญเห็นพอง
กันวา ระดับสูงสุดของการปรากฏสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) จะนําไปใชในระดับประเทศ ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของพิธีสารฯ ผูแทนบางประเทศ
ไมเห็นดวยซึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา ระดับที่ยอมรับได
ของการปรากฏสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ไมเกี่ยวของกับมาตรา 18.2(a)

ผูแทนประเทศตางๆ เห็นพองตองกันวาดวยทางเลือก
สําหรับเอกสารกํากับ ซึ่งมีทั้งใบกํากับสินคา (commercial
invoice) เอกสารแนบทายของใบกํากับสินคา หรือเอกสาร
แยกตางหาก (stand alone document) ผูเขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันในเรื่องวิธีการสุมตรวจ
(sampling) และตรวจสอบ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาหลักเกณฑ
หลังจากที่มีการหารืออยางไมเปนทางการ ผูแทนประเทศ
ตางๆ เห็นพองท่ีจะพิจารณาประเด็นดังกลาวในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4
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ในวันศุกร ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) นาง
Ivars ไดเสนอตางขอมติซ่ึงจัดทําโดยกลุมประสานงาน ซึ่ง
ยังคงมีวงเล็บ รางดังกลาวไดรวมถึง : ขอมติครั้งกอนโดย
ภาคีผูนําเขา สองทางเลือกของขอเรียกรองใหจัดทําเอกสาร
กำกับ, การรับรองสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) จากภาคีผูนําเขา, และระดับสูงสุดของการปะปน
ท่ียอมรับไดของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ทั้งโดยบังเอิญหรืออยางหลีกเลี่ยงไมได

ผูแทนประเทศนิวซีแลนด, คานโดยอิหราน แซมเบีย
และแคเมอรูน, เรียกรองใหแทนที่ขอความเก่ียวกับระดับท่ี
ยอมรับไดของการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) โดยใชภาษาที่ระบุวา การปรากฏของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท้ังโดย
บังเอิญหรืออยางหลีกเลี่ยงไมไดทางวิชาการ ไมจําเปนตอง
ปฏิบัติตามขอเรียกรองเรื่องเอกสารกํากับและการจําแนก
ระบุ ภายใตมาตรา 18.2(a)  ผูแทนประเทศบราซิลเรียกรอง
ใหใสวงเล็บขอความที่ตกลงกันแลว เรื่องการใชเอกสาร
กํากับแยกตางหาก (stand alone document) และเสนอ
เนื้อหาที่เปนทางเลือกวาดวยขอเรียกรองเรื่องเอกสารกํากับ

ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดไดเสนอ non paper
ท่ีประนีประนอม โดยไมมีวงเล็บ ในขอเสนอใหมวาดวย
เอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMOs–
FFPs) และรวมทั้งขอความ ใหพิจารณาประเด็นดังกลาว
ตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 เขาได
เนนวา เนื้อหาดังกลาวมีภาษาที่มาจากพิธีสารฯ และขอมติ
BS–I/6 วาดวยจุดสําคัญของขอโตแยง และเนื้อหานี้นํา
เสนอขอเสนอตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเจรจาของกลุม
ประสานงานอยางรอบคอบและสมดุลยแลว

ผูแทนประชาคมยุโรป ในนามสหภาพยุโรป ประเทศ
บัลแกเรีย และโรมาเนีย ผูแทนประเทศเอธิโอเปย ในนาม
กลุมประเทศอัฟริกัน นอรเวย คิวบา ยูเครน เบลีซ ญี่ปุน
ตุรกี เวเนซุเอลา และโคลอมเบีย สนับสนุน non paper
ท่ีเสนอมาใหเปนการประนีประนอมรวมท้ังชุด ผูแทนประเทศ
บราซิลเตือนใหระวังการรีบเรงตัดสินใจ และ, ถูกคัดคาน
โดยผูแทนประเทศมาเลเซีย, แนะนําวาใหดําเนินการเจรจา
ตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 บน
พื้นฐานของ non paper ผูแทนประเทศนิวซีแลนดคาน
ขอความเกี่ยวกับระดับที่ยอมรับไดของการปรากฏของสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศ
ปานามาไมเห็นดวยกับการใชคําวา “อาจบรรจุ” (“may
contain”) ผูแทนประเทศคิริบาต ในนามของกลุมประเทศ
เอเซียแปซิฟก และผูแทนประเทศอิหรานเสนอใหเห็นชอบ

กับรางขอมติที่ เสนอโดยกลุมประสานงาน  (contact
group) แทน พรอมกับผนวกขอกําหนดท่ีตองพิจารณาซ้ํา
อีก ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3

ผูแทนประเทศเอธิโอเปยแสดงความประหลาดใจตอ
ทาทีของผูแทนประเทศบราซิลในการเจรจา และเสียดายที่
ตอตาน การปกปองผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา
ที่ดีกวาเดิม ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) นาง Ivars
ไดกลาววาจะเสนอเนื้อหาประนีประนอมซึ่ง ผูแทนประเทศ
สวิตเซอรแลนดจัดทําขึ้นตอที่ประชุมรวม ในฐานะที่เปน
รางขอมติประธาน

ในการประชุมรวม นาย Sothinathan Sinna
Goundar ประเทศมาเลเซีย ประธานการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 2 ไดนําเสนอ รางขอมติของประธาน
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) เพื่อการรับรอง ผูแทนประเทศ
บราซิลและนิวซีแลนดคานการรับรองรางขอมติอยางเปน
ทางการ  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดสรุปวาขาดความชัดเจน
ประธาน นาย Goundar แจงวารางขอมติดังกลาวไม
สามารถรับรองไดเนื่องจากขาดการเห็นพองตองกัน และได
เสนอใหบันทึกในรายงานการประชุมวาที่ประชุมไมสามารถ
รับรองขอมติวาดวยขอเรียกรองเรื่องเอกสารกํากับสําหรับ
สิ่งมีชีวิตก็ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)

ผูแทนประเทศเนเธอรแลนด ในนามสหภาพยุโรป
แสดงความผิดหวัง และรองขอใหแนบมาตรา 18.2(a) และ
ขอมติ BS–I/6 ไปกับรายงานการประชุม ผูแทนประเทศ
เม็กซิโกไดกลาววา ถึงแมจะยังไมมีคําแนะแนวทางระหวาง
ประเทศ ก็จะดําเนินงานตามกฎระเบียบในชาติตอไป

รางขอมติที่เสนอโดยประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) : หรือขอเสนอที่ประนีประนอมแลว ของผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ในรางขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/CRP.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ : รําลึกถึง
มาตรา 18.2(a) และขอมติ BS–I16A, ตระหนักถึงศักยภาพ
ของระดับที่ยอมรับได ของการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับอนุญาตแลว โดย
บังเอิญหรือไมสามารถหลีกเล่ียงไดทางวิชาการ ในฐานะที่
เปนเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อดําเนินงานตามขอเรียกรอง
เรื่องเอกสาร และตระหนักถึงสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ในการ
ดําเนินงานมากกวาหน่ึงปฏิบัติการคุมครองใหกาวหนาโดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคของพิธีสารฯ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
รองขอตอ :

ภาคีพิธีสารฯ  และกระตุนรัฐบาล  ใหหลัก
ประกันการใชเอกสารดังตอไปนี้ เปนเอกสารที่ควรประกอบ
ไปกับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปน
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อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
คือใบกํากับสินคา หรือเอกสารแนบทายของใบกํากับสินคา
หรือเอกสารกํากับแยกตางหาก หรือเอกสารอื่น ตาม
ขอเรียกรองที่ใชอยูโดยระบบเอกสารที่มีอยู หรือการจัดทํา
เอกสารกํากับดังเรียกรองโดยกรอบการดําเนินงานควบคุม
ดูแลในประเทศ

ภาคีพิธีสารฯ และเชิญใหรัฐบาลอื่น เสนอ
ขอมูลขาวสารวาดวยประสบการณที่ไดรับในการใชการ
ออกเอกสารดังกลาว เพื่อใหสมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณา
ในการประชุม สมัยที่ 4

ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอเรียกรองใหจัดทําเอกสาร
กํากับ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ/รองขอตอภาคีพิธีสารฯ และ
กระตุนรัฐบาลอื่น ให :

ดําเนินมาตรการเพื่อใหหลักประกันวาการจัด
ทําเอกสารที่กํากับการเคลื่อนยายขามพรมแดนโดยจงใจ
ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ไดระบุ
ไวอยางชัดเจน วาสินคาที่ขนสงมาอาจบรรจุสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตวและ
ในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ซึ่งไดเห็นชอบในภาคี
พิธีสารฯ ผูนําเขาแลว

ดําเนินมาตรการที่ใหหลักประกันวาเอกสารที่
กํากับการขนยายขามพรมแดนอยางจงใจ ซ่ึงเปนที่รับ
ทราบวามีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
บรรจุอยูอยางจงใจ  ไดระบุอยางชัดเจนวาสินคาที่ขนสงมา
นั้น บรรจุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
และระบุถึ งสิ่ งมี ชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ซึ่งเปนที่ทราบวามีอยู ในสินคานั้นๆ

ขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับสามารถประยุกต
ใชกับทั้งสองกรณี รวมถึงช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร และ
ชื่อทางการคา ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และรหัสเฉพาะที่ใช จําแนกระบุ (unique
identifier) หรือรหัสของการแปลงรูป (transformation
event code)

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :
รับทราบวาระดับที่ยอมรับได อาจไดรับการ

รับรองในระดับชาติสําหรับกรณีที่มี สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ปรากฏอยูหรือโดยบังเอิญ ไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดทางวิชาการ หรือ

กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น เสริม
สรางสมรรถนะในการใชและการพัฒนาเทคนิคการเก็บ
ตัวอยางและการตรวจสอบ และตัดสินใจท่ีจะทบทวนเรื่อง
เทคนิคดังกลาว ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่
4 โดยมีมุมมองเพื่อความสอดคลองกัน ตัดสินใจที่จะ
พิจารณาตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3
ในเรื่องขอเรียกรองของการจัดทําเอกสารดังในขอมติ เพื่อ
ขยายรายละเอียดตอไป

รางขอมติเสนอโดยกลุมประสานงาน : ราง
ขอมติท่ีเสนอโดยกลุมประสานงาน (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/WG.1/CRP.5) ประกอบดวยขอความเพิ่ม
เติมจํานวนหนึ่งและ ขอเสนอที่แตกตางกันสําหรับในขอ
เรียกรองของการจัดทําเอกสาร

ขอความในวงเล็บในอารัมภบท รวมถึง : การรับ
ทราบถึงบทบาทของระดับท่ียอมรับได, มาตรการท่ีนาจะมี
เพื่อทําความกระจางวา เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับการเห็นชอบในประเทศผูนําเขา
เทานั้น จึงจะสามารถนําสงออกได และการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนจะเกิดขึ้นโดยสอดคลองกับการตัดสินใจที่แจง
ลวงหนาของภาคี ท่ีเปนผูนําเขา

วาดวยขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับสําหรับ
สินคาที่ขนสง ซึ่งทราบวาบรรจุสวนผสมของส่ิงมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว หรือ
ในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) รางขอมติประกอบดวย
ขอความในวงเล็บวาดวยสองทางเลือก ซึ่งความเปนไปไดที่
จะประยุกตใชนั้นจะไดรับการตัดสินใจโดยภาคีผูนําเขา
และแจงใหภาคีอื่น ทราบโดยผานศูนยเผยแพรขอมูลขาว
สารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

การจัดทําเอกสารควรระบุอยางชัดเจนวาสินคาที่
ขนสงมา อาจบรรจุมีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
และในกรณีน้ีสามารถจําแนกระบุไดวาส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใดถูกใชเปนสวนผสม, หรือ
การขนสงสินคานั้นอาจบรรจุ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) หน่ึงหรือมากกวาหน่ึง ในสินคาที่เปน
ปญหา ซึ่งเปนการผลิตเพื่อการคาของประเทศผูสงออก
และไดรับการเห็นชอบในประเทศผูนําเขา

ขอความที่อยูในวงเล็บเพิ่มเติม เรียกรองวาการ
จัดทําเอกสารกํากับระบุวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ไดรับการเห็นชอบในภาคีผูนําเขา
ขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับนี้ สามารถนําไปใชในทั้ง
สองกรณี รวมถึงชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตรหรือชื่อทาง
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การคาของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
และรหัสเฉพาะที่ใชจําแนกระบุ (unique identifier) หรือ
รหัสของการแปลงรูป (transformation event code)

ในสวนยอหนาที่เปนวรรคปฏิบัติการ วาดวยระดับที่
ยอมรับได ซึ่งคลายคลึงกับในเอกสารขอเสนอที่ประนี
ประนอมแลวของผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดนั้น ยังคง
อยูในวงเล็บ รางขอมติไมไดรวมถึงขอกําหนดที่จะให
ทบทวนขอเรียกรองใหจัดทําเอกสาร ตอไป ในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

การจัดทําเอกสารสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่มีจุดหมายปลายทาง เพื่อใชในสภาพควบคุมหรือ
ปลดปลอยอยางจงใจสูสิ่งแวดลอม (มาตราที่ 18.2(b) และ
(c)) : คณะทํางานที่ 1 (WG–I) หารือถึงการจัดทําเอกสาร
สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ที่มีจุดหมายปลายทางเพื่อใชในสภาพควบคุม ในวันอังคาร
ที่ 31 พฤษภาคม และวันพุธที่ 1 มิถุนายน ในวันอังคาร
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดแนะนําเอกสารภูมิหลัง (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/10/Add.1 and UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/INF/4) ในวันพุธ คณะทํางานที่ 1 (WG–I)
ไดเห็นชอบกับรางขอมติโดยมีขอแกไข รวมถึงขอความท่ี
อางอิงถึงมาตรา 20.3 การจัดทําขอมูลขาวสารใหมีและ
ใหหาไดผานศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) ที่ประชุมรวมในพิธีปดไดรับรองขอมติ
โดยไมมีขอแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.5) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ : กระตุนใหภาคี
พิธีสารฯ และเชิญรัฐบาลอ่ืน ใหดําเนินมาตรการที่จําเปน,
โดยคํานึงถึงความสามารถเฉพาะของตน, เพื่อใหหลัก
ประกันวาจะสอดคลองกับองคประกอบของวรรคที่ 18.2(b)
และ (c) ดังขยายรายละเอียดไวในขอมติ BS–1/6B
(ยอหนา 2(b) และ 2(c) ของมาตรา 18), กระตุนใหภาคี
พิธีสารฯ ดําเนินการใหศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) มีและหามาไดซ่ึงขอมูลขาวสาร
วาดวยการนําเขาในประเทศ และขอเรียกรองใหจัดทํา
เอกสารกํากับ โดยคํานึงถึง สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) สําหรับการใชในสภาพควบคุมและการ
ปลดปลอยอยางจงใจออกสูสภาพแวดลอม, และตัดสินใจ
วาขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารของมาตรา 18.2(b) และ
18.2(c) จะไดรับการพิจารณาในบริบทของการทบทวนการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยปราศจากอคติตอการพิจารณา
ในอนาคตเกี่ยวกับเอกสารกํากับที่แยกตางหาก

การแจงใหทราบ :
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) หารือถึงทางเลือกสําหรับ

การดําเนินงานในเรื่องขอเรียกรองของการแจงใหทราบ
ภายใตมาตรา 8 ของพิธีสารฯ : การแจงใหทราบ ต้ังแตวัน
จันทรท่ี 30 กรกฎาคม ถึงวันพุธท่ี 1 มิถุนายน

ในวันจันทร เลขาธิการอนุสัญญาแนะนําเอกสาร
ภูมิหลัง (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/8) ผูเขารวมประชุม
สวนใหญแนะนําใหชลอการทบทวน รอการสงรายงาน
แหงชาติเฉพาะกาล ผูแทนจากบางประเทศเสนอแนะวา
ควรรับรองคําแนะแนวทางบางประการขณะที่ รอรับ
ประโยชนจากประสบการณในชาติ

ในวันอังคาร คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) พิจารณาราง
ขอมติ ผูเขารวมประชุมถกเถียงกันในขอความอางถึงสิทธิ
ของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผานและในภาษาวาดวยขอ
เรียกรองสําหรับการแจงใหทราบของประเทศผูสงออก
ท่ีเก่ียวกับภาคีพิธีสารฯ ท่ีถูกขนยายผาน ผูแทนประเทศ
ซิมบับเว, แอฟริกาใต, รวันดา, เคนยาและแทนซาเนีย เนน
ถึงความจําเปนท่ีตองจัดหา หรือใหเอกสารในการแจงตอ
หนวยงานท่ีไดรับมอบอํานาจในชาติ ของภาคีพิธีสารฯ
ที่ถูกขนยายผาน ผูแทนประเทศแซมเบียเสนอใหใชภาษาที่
รับทราบสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผานเพื่อควบคุม
ดูแลการขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ผานอาณาเขตของตน รวมถึงการเรียกรองใหแจง
เปนลายลักษณอักษร ตอหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจใน
ชาติ, หากเปนที่กําหนดโดยกฎหมาย, ในที่สุดที่ประชุม
สามารถบรรลุความตกลงได และขอความยังคงอยูในวงเล็บ

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมหารือเรื่องรางขอมติที่
ไดรับการแกไขแลว ผูแทนประเทศนิวซีแลนด บราซิลและ
ออสเตรเลีย รองขอใหตัดทิ้งขอเสนอแนะตอภาคีพิธีสารฯ
ใหพิจารณาองคประกอบของการแจงใหทราบ รวมถึง
มาตรการบังคับใช การใชภาษาท่ีกําหนดโดยภาคีพิธีสารฯ
ท่ีนําเขา และขอความในวงเล็บเก่ียวกับสิทธิของภาคีพิธีสารฯ
ท่ีถูกขนยายผาน หลังจากการหารืออยางไมเปนทางการ
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรับทราบสิทธิของภาคีพิธีสารฯ
ท่ีถูกขนยายผาน อาจรวมถึง “การส่ือสาร” (“communication”)
เปนลายลักษณอักษรแทนที่จะเปนการ “แจงใหทราบ”
(“notification”) เพ่ือหลีกเล่ียงการมีถอยคําในระเบียบวิธีการ
ความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) ซึ่งมิไดใชกับสิ่งมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท่ีขนยายผาน และ
เห็นชอบกับรางขอมติดังแกไขแลว ที่ประชุมรวมในพิธีปด
ไดรับรองขอมติโดยไมไดมีการแกไข
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ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.3) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตกลงที่จะใหเรื่อง
การแจงใหทราบอยูภายใตการทบทวน หากเหมาะสม, ใน
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 โดยมีมุมมองท่ีจะ
ขยายรายละเอียดและจัดทํา, รูปแบบการดําเนินงานเรื่อง
ขอเรียกรองสําหรับการแจงใหทราบ โดยคํานึงถึงขอมูล
ขาวสารวาดวยการดําเนินงานและประสบการณในชาติท่ี
รวบรวมไวในรายงานแหงชาติเฉพาะกาล ซึ่งมีกําหนดสง
ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2548  สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ยังได เสนอแนะใหภาคีพิธีสารฯ พิจารณาประยุกตใช
มาตรการที่จําเปนเพื่อบังคับใชขอเรียกรองสําหรับการแจง
ใหทราบ, รองขอใหผูสงออกใชภาษาในการแจงใหทราบที่
กําหนดขึ้นโดยภาคีพิธีสารฯ ผูนําเขา, และรับทราบถึงสิทธิ
ของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผาน วาสามารถควบคุมดูแล
การขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ผานอาณาเขตของตน รวมถึงเรียกรองใหมีการสื่อสารโดย
ลายลักษณอักษรตอหนวยงานระดับชาติที่ ไดรับมอบ
อํานาจของภาคีพิธีสารฯ  ที่ถูกขนยายผาน  หากไมได
กําหนดโดยกฎระเบียบขางตน

การประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาการประเมิน

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากวันจันทรถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม – วันจันทรที่ 2 มิถุนายน
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดแนะนําเอกสารภูมิหลัง (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/9) ผูแทนจากหลายประเทศ
สนับสนุนใหมีการขยายรายละเอียดของแนวทางหลักการ
วาดวยการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ โดยเสนอวา
ควรรวมเรื่องขอเรียกรองขั้นต่ําไวดวย ทั้งนี้โดยยอมใหมี
การยืดหยุนไดในระดับชาติและมิไดเปนคําสั่งหรือบังคับ
ผูเขารวมประชุมยังไดหารือวาจะมีการจัดตั้งหนวยสาขา
ทางวิทยาศาสตรเพื่อขยายรายละเอียดของแนวทางดังกลาว
หรือไม ในวันพุธคณะทํางานที่ 1 (WG–I) พิจารณารางขอ
มติและผูเขารวมประชุมหารือถึงขอเสนอจาก ผูแทนสหภาพ
ยุโรปที่ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEG) วาดวยการประเมินความเสี่ยงกอนการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 ผูเขารวมประชุม
บางคนเรียกรองใหมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะในภูมิภาค ในวันพฤหัสบดี ภายหลัง
จากการหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมตกลง
ท่ีจะจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ

(AHTEG) และยายขอความที่อางถึงการจัดตั้งหนวยสาขา
อยางถาวรไปใวในขอมติวาดวยประเด็นอื่นทางวิทยาศาสตร
และวิชาการ ผูเขารวมประชุมยังไดตัดสินใจวาคําแนะแนว
ทางที่จัดทําโดยสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ควรสนับสนุนหนทาง
เริ่มตนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสอดคลองกับเอกสาร
แนบท้ายของพิธีสารที่ III: การประเมินความเสี่ยง ที่ประชุม-
รวมในพิธีปดการประชุม ไดรับรองขอมติโดยไมมีการแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.11) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผนวกรวม
เอกสารคําแนะแนวทางวาดวยการประเมินความเส่ียง ที่มี
อยูแลว เขาสูศูนยขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดทางชีวภาพ
(BCH), และกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น และ
องคการท่ีเกี่ยวของ เกื้อกูลตอไปแกศูนยนี้

กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ รวบรวมขอมูลขาวสาร
วาดวยประสบการณและความกาวหนาในการดําเนินงาน
วาดวยการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเขาไว
ในรายงานเฉพาะกาลของตน

ตัดสินใจใหจัด ต้ั งคณะทํางานเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวยการประเมินความ
เส่ียง ตามขอกําหนดการดําเนินงานในเอกสารแนบทาย
กอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ : รวบรวม
ขอมูลขาวสารในรายงานเฉพาะกาลของภาคีพิธีสารฯ เขาสู
รายงานสังเคราะห เพื่อใหคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEG) พิจารณา, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาควาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ, และจัดเตรียม
เอกสารกอนการประชุม สําหรับสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 3 ซึ่งสังเคราะหผลการ
คนพบจากคณะทํางานเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญวิชาการ
(AHTEG) และขอมูลขาวสารที่เสนอโดยภาคีพิธีสารฯ ใน
รายงานเฉพาะกาลของตน

ตามขอกําหนดการดําเนินงานในเอกสารแนบทาย
คณะทํางานเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG)
จะพิจารณาลักษณะและขอบเขตของหนทางเริ่มตน
ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู, ประเมินความเกี่ยวของภายใต
พิธีสารฯ และจําแนกระบุชองวาง, จําแนกระบุสาขาที่ตอง
การเสริมสรางสมรรถนะเปนพิเศษ, และรายงานตอสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 3
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ศนูยเผยแพรขอมลูขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพ :
ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafety Clearing–House–BCH) (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/3) รวมถึงรางโปรแกรมงาน
พหุวรรษ (MYPOW) และการทบทวนภายในของศูนยเผย
แพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/INF/1)

ผูแทนจากหลายประเทศกลาวตอนรับโปรแกรมงาน
พหุวรรษ โดยมุงเนนเก่ียวกับโครงสรางและบทบาทหนาที่
ของ central portal ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และเก่ียวกับเนื้อหาและการ
จัดการขอมูลขาวสาร ผูแทนจากหลายประเทศกําลังพัฒนา
เนนถึงบทบาทหลักของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH), และกลาวถึงการเสริมสราง
สมรรถนะ และความเปนไปไดในการเขาถึงขอมูลโดยไมใช
อินเตอรเน็ต และเนนใหมีการสรางสมรรถนะในชาติเพื่อ
รวบรวมขอมูล และทําใหขอมูลขาวสารมีอยูและนําไปใชได
ในภาษาตางๆ ผูเขารวมประชุมหารือถึงความเปนไปได
ในการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันระหวางฐานขอมูลกลาง,
ของภูมิภาคและในชาติและการสอดแทรกขอมูลขาวสารใน
รูปแบบที่ปจจุบันยังไมไดใชในศูนยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) รวมถึงศูนยรวม
ขอมูลระหวางประเทศขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) วาดวยความปลอดภัยทางอาหาร,
สุขอนามัยสัตว และพืช ผูแทนจากบางประเทศเรียกรองให
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ

ในวันพุธ ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I)  นาง
Ivars แนะนํารางขอมติ ระหวางการหารือ ผูเขารวมประชุม
ไดรับรองการแกไขเพื่อใหตอนรับความพยายามของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ที่ขยายการสนับสนุนใหแก
การเสริมสรางสมรรถนะ และเนื้อหาที่กลาวถึงความตอง
การของประเทศกําลังพัฒนา เชนเดียวกับของประเทศท่ีมี
สมรรถนะจํากัด ซ่ึงเปนศูนยกลางของแหลงกําเนิดและ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม คณะทํางานที่ 1 (WG–I)
ไดรับรองรางมติตามที่ไดแกไข

ที่ประชุมรวมในพิธีปด รับรองขอมติ โดยปรับแก
อารัมภบทให ระบุ ถึงการขอบคุณทีมงานดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของโดรงการสิ่งแวดลอมแหงสห
ประชาชาติ กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (UNEP/GEF) สําหรับ

ความรวมมือในโปรแกรมศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/WG.1/L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2
รบัรองโปรแกรมงานพหวุรรษ (MYPOW) โดยมหีาองคประกอบ

โครงสรางและบทบาทหนาที่ของศูนยขอมูล
กลาง

เน้ือหาและการจัดการของขอมูลขาวสาร
การแบงปนขอมูลขาวสารวาดวยสิ่งมีชีวิต

ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และประสบการณ
เกี่ยวเน่ือง

การเสริมสรางสมรรถนะ และความเปนไปได
ในการเขาถึงขอมูลโดยไมตองผานระบบอินเตอรเน็ต

การทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 2 เชิญให

ภาคีพิธีสารฯ และผูใชอื่นๆ จําแนกระบุอุปสรรคในการ
ขอมูลขาวสารมีอยูและหามาได และเชิญใหประเทศ/
องคการผูบริจาคชวยเหลือภาคีพิธีสารฯ ประเทศกําลัง
พัฒนา ใหเขาถึงและใชประโยชนจากศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงสนับสนุน
ความพยายามเสริมสรางสมรรถนะเพื่อสนองความตองการ
ของประเทศกําลังพัฒนา สําหรับการมีสวนรวมในศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

การเสริมสรางสมรรถนะ :
ในวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคมและวันพุธท่ี 6 มิถุนายน

คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดทบทวนผานกิจกรรมการ
เสริมสรางสมรรถนะ, ความตองการและลําดับความสําคัญ
และการดําเนินงานตามกลไกประสานงาน และพิจารณา
รางขอกําหนดการดําเนินงานสําหรับทบทวนแผนปฏิบัติการ
วาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ คณะทํางานที่ 2 (WG–II)
ไดหารือเกี่ยวกับการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ (roster
of experts)

ในบายวันจันทร  สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
นําเสนอบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพของกิจกรรมการเสริม
สรางสมรรถนะ และการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/4 and Add.1) และ
เอกสารขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/2/INF/7–10) ในเรื่องความตองการใหมีการเสริมสราง
สมรรถนะและลําดับที่มีความสําคัญ ผูเขารวมประชุมเนน
ถึง : การพัฒนาสมรรถนะทางสถาบัน การเงิน และวิชาการ
สําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ, การวิเคราะหประเมิน
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และการจัดการความเสี่ยง, การสืบคน, การจําแนกระบุ
และการติดตามตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs), สมรรถนะการเก็บสะสม, และความ
รวมมือในภูมิภาคและทวิภาคี เก่ียวกับเรื่องที่การวิจัยจะ
มุงเนน ผู เขารวมประชุมเสนอแนะใหเสริมสรางความ
แข็งแกรงแกการวิจัยสําหรับการวิเคราะหประเมินในประเทศ
และใหลําดับความสําคัญแกการงานวิ จัยที่ เกี่ ยวกับ
สาธารณชน และการวิเคราะหประเมินสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)อยางรวดเร็ว ผูแทนจาก
ประเทศอื่น เนนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการ
จัดการขอมูล รวมถึงการใหหลักประกันในการมีสวนรวม
อยางเต็มที่ในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH)  และเนนความตองการใหหลักประกัน
ในความยั่งยืนของกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนา เนนถึงความจําเปน
ที่จะตองขยายการจัดสรรทุนของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) เพ่ือแกไขปญหาความตองการเสริมสรางสมรรถนะ
ที่ประเทศตางๆ จําแนกระบุในปจจุบัน และกระตุนให
ประเทศผูบริจาคเกื้อกูลตอการนี้ ผูเขารวมประชุมจาก
หลายประเทศรองขอให ทําใหระเบียบวิธีการงายขึ้นในการ
เขาถึงกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และ การสนับสนุน
จากผูบริจาคอื่นๆ

ผูเขารวมประชุมรับทราบวา ยังไมมีประเทศใด ใช
ประโยชนจากทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ จึงเนนถึงความ
จําเปนที่จะตองเผยแพรทะเบียนรายนามดังกลาวใหแพร
หลายมากขึ้นและสงเสริมความตระหนักถึงทุนที่มีอยู เพื่อ
เพ่ิมการใชประโยชนจากทุนน้ัน ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอแนะ
วาแบบสอบถามที่เสนอในรางขอกําหนดการดําเนินงาน
ขอใหแกไขอุปสรรคในการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ
และกลไกการประสานงานดวย

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมพิจารณารางมติ เก่ียวกับ
มาตรการเพื่อแกไขปญหาความตองการและลําดับความ
สําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะ ผูเขารวมประชุมเรียก
รองใหมีความชวยเหลือทางการเงินเพื่อทําการวิจัยโดย
อิสระ และเนนถึงความชวยเหลือในการวางนโยบาย และ
การจัดทํากฎระเบียบ ผูแทนประเทศตุรกีเสนอขอความ
อางถึงโดยเฉพาะในเรื่องการจัดทําและดําเนินงานตาม
กรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ
ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) เสนอใหใชภาษา
ที่ เนนถึงความย่ังยืนของการเสริมสรางสมรรถนะ โดย
สอดแทรกการดําเนินงานตอเนื่องที่เขาสูแผนการเสริมสราง

สมรรถนะแหงชาติดวย คณะทํางานที่ 2 (WG–II) เห็นชอบ
กับรางมติตามที่ไดแกไข และรับรองรางมติเกี่ยวกับทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญโดยมีการแกไขเล็กนอยทางภาษา
ที่ประชุมรวมในพิธีปด รับรองขอมติวาดวยการเสริมสราง
สมรรถนะโดยมีการแกไขเล็กนอยทางภาษา และขอมติ
เกี่ยวกับทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญโดยไมมีการแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ขอมติข้ันสุดทายวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/L.7)
รวมกับสวนท่ีวาดวยกลไกการประสานงาน, ความตองการ
และลําดับความสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะ และ
มาตรการที่เปนไปไดสําหรับแกไขเรื่องนี้ และขอกําหนด
สําหรับการดําเนินงานในเอกสารแนบทายสําหรับการ
ทบทวนและแกไขแผนปฏิบัติการ

วาดวยกลไกการประสานงาน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
กระตุนเตือนภาคีพิธีสารฯ, รัฐบาลอื่น และองคการที่
เกีย่วของให : แบงปนขอมลูขาวสารผานกลไกการประสานงาน
และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH), ใหหลักประกันในคุณภาพที่เชื่อถือไดของขอมูล
ขาวสาร ,  และส่ือสารติดตอถึงความตองการใหมีการ
ฝกอบรมและการใหการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ แกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดสนับสนุนให
จัดตั้งพันธมิตร, การดําเนินงานรวมกัน, การจัดทํากรอบ
การดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ

วาดวยความตองการและลําดับความสําคัญใน
การเสริมสรางสมรรถนะ และมาตรการท่ีเปนไปไดสําหรับ
แกไขเรื่องน้ี สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เตือนใหภาคีพิธีสารฯ
สงขอมูลขาวสาร ใหแกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) วาดวยความตองการและ
ลําดับความสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะ และเชิญให
สนับสนุนแกภาคีประเทศกําลังพัฒนา เพื่อจัดทําและ
ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุนเตือนใหภาคี
พิธีสารฯ ใหลําดับความสําคัญแก : การจัดทํากลยุทธแหง
ชาติ โดยเฉพาะกรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติ, และการจัดทําแผนและโปรแกรมการ
เสริมสรางสมรรถนะอยางย่ังยืน, และการริเริ่มและหนทาง
เริ่มตนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ตามขอกําหนดการดําเนินงานท่ีอยูในเอกสารแนบ
ทาย สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตัดสินใจท่ีจะทบทวน, และหาก
จําเปน, แกไขแผนปฏิบัติการ เพื่อใหความมั่นใจวาทันสมัย
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และมีประสิทธิผลในการเปนกรอบการดําเนินงานใน
สําหรับความพยายามเสริมสรางสมรรถนะ โดยสอดคลองกับ
ความตองการและลําดับความสําคัญของภาคีอนุสัญญาฯ
และรัฐบาลอื่น ภาคีอนุสัญญาและรัฐบาลอ่ืนไดรับเชิญให
สงตอบแบบสอบถามที่ตอบแลวมายังสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไมเกิน 3 เดือนกอนการประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ สมัยที่ 3 และสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะจัด
ทําเอกสารภูมิหลังวางโครงรางเสนอแนะเชิงกลยุทธท่ีควร
คํานึงถึงในการแกไขที่เปนไปไดสําหรับแผนปฏิบัติการและ
อาจเตรยีมรางขอมติสาํหรับใหสมัชชาภาคพีธิสีารฯ พจิารณา
ในการประชุมสมัยที่ 3

ในขอมติวาดวยทะเบียนรายนามผู เชี่ยวชาญ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/L.8) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ในการประชุมสมัยที่ 2 อางถึงขอเรียกรองที่ใหใชทะเบียน
รายนามผูเชีย่วชาญ และรองขอใหสาํนกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ
สงเสริมความตระหนักเก่ียวกับทะเบียนรายนามดังกลาว
และผนวกรวมคําถามเกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินเหตุผล
ที่เปนไปไดเบ้ืองหลังการใชทะเบียนรายนามในวงจํากัด ไว
ในแบบสอบถามดวย

การรับผิดและการชดใช :
ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม นาง Rene Lefeber

ประธานรวมของคณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญทาง
กฎหมายและวิชาการ วาดวยการรับผิดและการชดใช
รายงานตอที่ประชุมรวมของคณะทํางานดังกลาว ซึ่ง
จัดกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในครั้งนี้ (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/11) และในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน
ที่ประชุมรวมในพิธีปดรับทราบรายงานการประชุม

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.10) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบถึง
รายงาน และเห็นชอบวาการประชุมครั้งที่ 2 ของ
คณะทํางานเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญทางกฎหมายและ
วิชาการฯ ควรมีขึ้นกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 4 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดเชิญชวนใหคณะทํางาน
ดังกลาวทําการวิเคราะหประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ สมัยที่ 3

ขอพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ :
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีท่ี 2

มิถุนายน คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาความรวมมือ
ในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารวาดวยขอ
พิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการ

ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ในวันอังคารสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เสนอเอกสารภูมิหลัง (UNEP/CBD/BD/COP–
MOP/2/12) ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุน : การ
รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมาย,
การเสริมสรางสมรรถนะในการวิเคราะหประเมินปจจัยทาง
สังคมเศรษฐกิจ, และการใชศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ผูแทนประเทศมาเลเซีย
กระตุนใหโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน  จากส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ซึ่งผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุน ผูแทนจาก
บางประเทศกลาวเตือนถึงการสรางขอกีดกันทางการคา
และเรียกรองใหมีความสอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศอื่น ผูแทนประเทศบราซิลสรุปเนนวาไมมีความ
ตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับวิธีการท่ีใชรวมกันในการ
วิเคราะหประเมินผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ

ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมพิจารณารางขอมติ
และไดหารือถึงขอความที่อางถึงมาตรา 26.1 ของพิธีสารฯ
การสอดแทรกขอพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ เขาสู
การตัดสินใจใหนําเขาน้ัน เกินหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ซึ่งอางถึงโดยเฉพาะถึง
มาตรา 26.2 ของพิธีสารฯ : ความรวมมือในการวิจัยเรื่อง
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอพิจารณาทาง
สังคมเศรษฐกิจ หรือไม หลังจากการถกเถียงผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบใหตัดท้ิงขอความท่ีอางถึงขอกําหนดของ
พิธีสารฯ  ผูเขารวมประชุมถกเถียงกันวาการรองขอใหเสนอ
ความเห็นเปนกรณีศึกษาวาดวยผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ควรรวมถึงวิธีการของการสอดแทรกขอพิจารณา
ทางสังคมเศรษฐกิจเขาสูการตัดสินใจเรื่องการนําเขาดวย
ผูเขารวมประชุมอื่นตองการใหยังคงขอความอยู  โดยต้ังขอ
สังเกตวา ขอความนี้อางถึงการรวบรวมขอมูลขาวสารซึ่ง
เขากับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 2  แตหลังจากการหารืออยางไมเปนทาง
การ  ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหตัดทิ้งขอความที่อางถึง
การรองขอขอมูลขาวสารวาดวยวิธีการสอดแทรกขอ
พิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจเขาสูการตัดสินใจเรื่องการ
นําเขา โดยมีความเขาใจวาถอยคํานั้นจะตองไมตัดสิน
ลวงหนาหรือจํากัดขอมูลขาวสารที่จะตองยื่นเสนอ คณะ
ทํางานที่ 2 (WG–II) รับรองรางมติตามท่ีไดมีการแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.12) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหสํานัก
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เลขาธิการฯ ยังคงดําเนินความรวมมือตอไปกับองคการ
และขอตกลงอื่นๆ ดังไดอางถึงในสวนที่ III ของเอกสาร
ภูมิหลังวาดวยขอพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจที่เตรียม
โดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/GS/COP–MOP/
2/12) และวามีความตองการใหวิจัยผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจ และจัดสรรทรัพยากรใหแกการวิจัยดังกลาว
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหภาคีพิธีสารฯ แบงปนขอมูล
ขาวสารผานศูนยการเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) เก่ียวกับวิธีวิจัยและผลการวิจัย ทั้งทาง
บวกและทางลบและประสบการณการคํานึงถึงผลกระทบ
ทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการดําเนินงานโดยสมัครใจ
ตามแนวทางอัคเว : คู วาดวยการวิเคราะหผลกระทบ
ภายใตมาตรา 8 (j) ของอนุสัญญาฯ ภาคีพิธีสารฯ ยังไดรอง
ขอใหภาคีพิธีสารฯ จัดหา/ใหความเห็นและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) แกเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เพื่อการพิจารณาของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุม
สมัยที่ 4

การตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน :
ในวันอังคารที่  31 พฤษภาคมและวันพุธที่  1

มิถุนายน คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาความรวมมือ
ระหวางภาคีพิธีสารฯ รัฐอื่น และหนวยงานระหวางประเทศ
ในการสงเสริมและเอ้ืออํานวยความตระหนักและการมีสวน
รวมของสาธารณชน เกี่ยวกับการเคลื่อนยาย  การดูแลและ
การใชอยางปลอดภัยซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
นําเสนอเอกสารภูมิหลังบรรจุทางเลือกสําหรับความรวมมือ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/13) ผูแทนจากหลาย
ประเทศ สรุปเนนงานของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
เรียกรองใหหลักประกันเรื่องการใหทุนและสนับสนุนการใช
ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH)  ผูเขารวมประชุมถกเถียงอยางยาวนานวาหนวยงาน
ระหวางประเทศใดที่เกี่ยวของ ผูแทนจากหลายประเทศ
เนนถึงความสําคัญของอนุสัญญาอารุส (Aarhus
Convention) และผูเขารวมประชุมอื่น คัดคานหลักการการ
นําเขาที่ไดตกลงกันแลวในระดับภูมิภาค ผูเขารวมประชุม
ยังไดเนนถึงความสําคัญของ : ความย่ังยืนของโปรแกรม,
ระบบการใหการศึกษา และการดําเนินงานรวมกันใน
ภูมิภาค, การปรับขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ใหเขากับภาษาและสถานการณของทองถิ่น และโอกาสที่
เทาเทียมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมหารือถึงรางขอมติ และ
ตัดทิ้งเนื้อหาที่อางถึงความรวมมือกับอนุสัญญาอารุส
เทานั้น และเห็นชอบใหเชิญความรวมมือผานกรอบการ
ดําเนินงานท่ีจัดหา/ใหโดยเครื่องมือในชาติและระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาอารุส
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) เห็นชอบกับรางขอมติตามที่แกไข
ที่ประชุมรวมในพิธีปดรับรองขอมติโดยไมมีการแกไข
เพิ่มเติม

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.9) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุนให
ยกระดับโอกาสสําหรับความรวมมือและการพัฒนา และ
สนับสนุนการริเริ่มในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และกระตุน
เตือนใหจัดทําและดําเนินงานตามโปรแกรมแหงชาติ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหใชศูนยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) สําหรับแบงปน
ขอมูลขาวสารและประสบการณ และเตือนใหภาคีพิธีสารฯ
นําสงความตองการของตนเร่ืองสมรรถนะ ใหแกศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)  สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ กระตุนใหมีการใชสื่อและเครื่องมืออื่นของ
อนุสัญญาฯ และการริเริ่มขององคการสหประชาชาติ และ
รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงสงเสริมความ
ตระหนักและการใหการศึกษาแกสาธารณชนวาดวยพิธีสารฯ
ผานทางเว็บไซตของพิธีสารฯ และโปรแกรมการเผยแพร
ความตระหนักของอนุสัญญาฯ   สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดมี
มติใหพิจารณาและทบทวนความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามมาตรา 23 วาดวยความตระหนักและการมีสวนรวม
ของสาธารณชน และขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัด
เตรียมรายงานสังเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพของการ
ดําเนินงานตามมาตรา 23.1 (a) ของพิธีสารฯ เพื่อให
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 5

ประเด็นอ่ืนทางวิทยาศาสตรและวิชาการ :
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอเอกสารเกี่ยวกับประเด็นอื่นทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ ที่จําเปนตอการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/14 and UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/INF/6) ผูเขารวมประชุมหารือ
ถึงสถานภาพของเกณฑขอเรียกรองเกี่ยวกับเอกสารกํากับ
ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑท่ีใชในการรักษาสัตว ผูแทนจากหลายประเทศ
ระบุวา ผลิตภัณฑที่ใชในการรักษาสัตว ทั้งหมดที่เปนสิ่งมี
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ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ถูกกําหนดให
ปลอยออกสูสิ่ งแวดลอมอยางจงใจ  ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนด ระบุวาพิธีสารฯ ไมไดยกเวนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่เปนผลิตภัณฑในการรักษา
สัตว และแนะนําใหภาคีพิธีสารฯ ในเบื้องตนสามารถใช
ระเบียบวิธีการอยางงายในมาตรา 13 ของพิธีสารฯ เพื่อยก
เวนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑในการรักษาสัตว และมีคุณสมบัติตาม
ขอเรียกรองของตน กอนที่ประเด็นที่จะไมรวมเรื่องน้ีใน
มาตรา 13 จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ   ผู เขารวมประชุมยังไดหยิบยกประเด็นของ
พันธกรณี การจัดทําเอกสารกํากับของรัฐที่ถูกขนยายผาน
(transit state) โดยผูแทนประเทศอารเจนตินารองขอให
พันธกรณีดังกลาวใชกับประเทศผูสงออกเทานั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ประธานคณะทํางาน
ที่  1 (WG–I) นาง  Ivars ไดนําเสนอรางขอมติซึ่งมี
องคประกอบวาดวย : พันธกรณีและสิทธิของรัฐที่ถูก
ขนยายผาน, การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
วิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ, และการยกเวนจาก
ระเบียบวิธีการความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) สําหรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอให
ตัดทิ้งคําที่รองขอที่จะใหหลักประกันวาศูนยทรัพยากร
ขอมูลขาวสาร (Information Resource Center) ใหความ
สะดวกแกการรองขอขอมูลขาวสาร ผูแทนสหภาพยุโรป
และประเทศมาเลเซีย สนับสนุนใหตัดทิ้งสวนที่วาดวยการ
ยกเวนจากระเบียบวิธีการความตกลงที่ไดแจงลวงหนา
(AIA) คณะทํางานที่ 1 (WG–I) เห็นชอบกับรางขอมติ
ตามที่ไดแกไข

ที่ประชุมรวมในพิธีปดรับรองขอมติ รวมถึงวรรคท่ี
ระบุใหภาคีพิธีสารฯ ไดสงความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง
หนวยงานถาวรขึ้นเพื่อใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการรวมถึงการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และการ
จัดการความเสี่ยง ดังไดรับการแนะนําในการหารือวาดวย
การวิเคราะหประเมินความสี่ยง

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/WG.1/L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญชวน
ใหภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่น และองคการระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของให : นําสงความเห็นวาดวยสิทธิและพันธกรณี
ของรัฐที่ถูกขนยายผาน, การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
วาดวยงานวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ, และนําสง
ความเห็นวาดวยการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเปนการถาวร
เพื่อใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการ

พิธีปดการประชุม
ในบายวันศุกรที่ 3 มิถุนายน ประธานที่ประชุม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 (COP/MOP–2) นาย
Goundar เปนประธานในพิธีปดการประชุม สมาชิกสภา
นาย Ronald Devlin ประเทศไอรแลนด นําเสนอรายงานวา
ดวยตราสารรับรองผู เขารวมประชุม เขาแจงวามีคณะ
ผูแทนภาคีพิธีสารฯ จาก 38 ประเทศ ที่ตราสารมิไดเปนไป
ตามระเบียบ ไดลงนามรับรองในถอยแถลงท่ีจะเสนอ
ตราสารภายใน 30 วัน

เร่ืองอ่ืน :
ผูแทนประเทศเอธิโอเปยเรียกรองความสนใจจาก

คณะผูแทนประเทศแคนาดา และเจาหนาที่รับผิดชอบเร่ือง
เกี่ยวกับวีซา ซึ่งสัญญาวาความลาชา และการปฏิเสธวีซา
สําหรับคณะผูแทนจะไมเกิดซ้ําอีก และแนะนําวาประเด็นนี้
ควรยุติในขณะหนึ่ง

วันและสถานที่สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 3 :
ในเรื่องวันและสถานท่ีของการจัดประชุมสมัชชา

ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3  เลขาธิการอนุสัญญาฯ กลาววาจะ
จัดขึ้นในระหวางวันที่ 13–17 มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมือง
คูริติบา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ผูแทนประเทศ
บราซิลเชิญผูเขารวมประชุมทุกคน เขารวมการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ 8 ในระหวางวันที่ 20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006 และ
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 3  ณ เมืองคูริติบา “นิเวศนคร
ของบราซิล”

การรับรองรายงาน :
นาย Sem Shikongo ประเทศนามิเบีย  ผูบันทึก

การประชุม นําเสนอรายงานการประชุม (UNEP/CBD/BS/
COP/MOP/2/L.1) ซึ่งไดรับการรับรอง โดยผนวกขอความ
ระบุวา ไมมีขอมติที่ไดรับการรับรองในเรื่องขอเรียกรองใน
การจัดทําเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) รายงานจากคณะทํางานท้ังสอง
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/L.1/Add.1 and Add.2)
ไดรับการรับรองเชนเดียวกัน

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย เรียกรองใหภาคีพิธีสารฯ
ดําเนินการในทางปฏิบัติที่สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศอื่น และแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปรารถนา
ของบางภาคี  ที่จะขยายพิธีสารฯ  เขาสูนโยบายอื่น
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นอกนโยบายแกนหลัก ไดแก ประเด็นสังคมเศรษฐกิจ  และ
เกี่ยวกับความรีบรอนที่ไมจําเปนในการจัดตั้งระบอบการ
รับผิด เขากลาววา การไมมีขอมติยังดีกวา มีขอมติที่ไม
ถูกตองในเรื่องเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs) และเนนวาภาพลักษณ
ภายนอกไมควรเปนแรงผลักดันใหจัดทําเอกสารดังกลาว
ผูแทนประเทศแคนาดา ช่ืนชมภาคีพิธีสารฯ ที่การประชุม
ไดกาวหนา โดยตั้งขอสังเกตวา การประชุมไดวางรากฐาน
ที่ดีสําหรับสรางความเห็นพองตองกันในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

ผูแทนประเทศเอธโิอเปยในนามกลุมประเทศแอฟรกินั
ผูแทนประเทศเนเธอรแลนดในนามสหภาพยุโรป และ
บัลแกเรีย และโรมาเนีย ผูแทนประเทศอินเดียในนามของ
กลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก และผูแทนประเทศนอรเวย
แสดงความเสียใจ เนื่องจากความลมเหลวที่จะตกลงรวมกัน
ในเรื่องเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ที่ใช เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต
(LMO–FFPs)  ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน กระตุนเตือน
ใหผูเขารวมประชมุจากประเทศกาํลงัพฒันา จดัทาํกฎระเบยีบ
ภายในประเทศ เพื่อแกไขปญหามลพิษทางพันธุกรรม
(genetic pollution) โดยตั้งขอสังเกตวา ประเทศท่ีพัฒนา
แลว สวนใหญปกปองตนเองโดยใชกฎระเบียบภายใน
ประเทศ ผูแทนประเทศซีเรียมองในแงดี และผูแทนประเทศ
เคนยาแสดงความหวังวาจะสามารถแกไขปญหาไดในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 ผูแทนสหภาพยุโรป
เนนวา การประชุมพลาดที่จะบรรลุพันธสัญญาที่ทําไวใน
ระหวางการรับรองพิธีสารฯ เพื่อใหการตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาสองปหลังจากพิธีสารฯ มีผลบังคับใช และยังได
แสดงความเสียใจที่ยังคงมีขอความในวงเล็บ เรื่องกฎการ
ออกเสียง  ภายใตกฎของระเบียบวิธีการของคณะกรรมการ
การปฏิบัติตามพิธีสารฯ ผูแทนกลุมประเทศเอเชียและ
แปซิฟก กลาวเนนในเร่ืองภารกิจที่มอบใหคณะกรรมการ
การปฏิบัติตามพิธีสารฯ ซึ่งจะตองตัดสินใจในแตละครั้งวา
จะประชุมแบบเปดหรือแบบปด  ผูแทนสหภาพยุโรปและ
กลุมประเทศเอเชียและแปซิฟกยังเนนในเรื่องการพัฒนา
เชิงบวกที่ เกี่ยวของกับความตระหนักของสาธารณชน
การเสริมสรางสมรรถนะ และการจัดการและการประเมิน
ความเสี่ยง ผูแทนประเทศเกาหลีแสดงความชื่นชมกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ที่ยังคงสนับสนุนการเงิน

ผูแทนองคการ Friends of the Earth International
แสดงความผิดหวังที่มีสองประเทศคัดคานการลงมติใน
เรื่องเอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต
(LMO–FFPs) และเนนวาผูแทนจากประเทศบราซิลและ
นิวซีแลนด ไมมีความเชี่ยวชาญและไมมีขอโตแยงทาง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ีจะสนับสนุนทาทีของตน และ
สนองผลประโยชนของประเทศที่มิไดเปนภาคีพิธีสารฯ และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เขาแสดงความหวังวา
ประเทศตางๆ จะจัดตั้งกรอบการดําเนินงานความปลอดภัย
ทางชีวภาพท้ังระดับประเทศและภูมิภาค

สถาบันคุมครองผูบริโภคแหงบราซิล (The Brazilian
Institute for Consumer Defense : IDEC) ในฐานะองคกร
พัฒนาเอกชนและองคกรประชาสังคมเนนวา ผูแทนประเทศ
บราซิลไม เปนตัวแทนท่ีแทจริ งของผลประโยชนของ
ประชาชนชาวบราซิล และเนนวาผูแทนโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) กลาวถอยแถลงที่เปนการ
สนับสนุนอุตสาหกรรม เธอเรียกรองใหพิธีสารฯ แสวงหา
หลักประกันถึงความปลอดภัย มิใชสงเสริมการคา

ผูแทนองคการ The Global Industry Coalition
เรียกรองใหมีความสมดุลระหวางความเส่ียงและประโยชน
ของเทคโนโลยีชีวภาพ

ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  สมัยที่  2  นาย
Goundar สรุปวามีความกาวหนาในการหารือพอสมควร
แตมีขอสังเกตวา  ยังมีธุระสําคัญท่ียังไมแลวเสร็จ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Zedan แสดงความช่ืนชม
หลายประเทศที่ เกื้อกูลการเงินแกการมีสวนรวมของ
ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยูในระหวางการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และเนนวาการขาดการเห็น
พองตองกันเกี่ยวกับเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ไมควรจะบดบังการบรรลุ
ความสําเร็จในเชิงบวก

ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ นาย Goundar
กลาวปดประชุมเมื่อเวลา 18.20 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB vol.9 No.320 IISD 6 June 2005
: www.iisd.ca/biodiv/bs–copmop2/
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สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 3 พิจารณา
รายงานหลายฉบับวาดวยกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูภายใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของพิธีสารฯ และ รับรอง 18 ขอมติ
วาดวย : ขอเรียกรองสําหรับการดูแล, การขนสง, การบรรจุ
หีบหอและการจําแนกระบุ (HTPI) ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดหมายปลายทางอยูท่ี
การใชในสภาพควบคุม หรือเพื่อปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
โดยจงใจ, ขอเรียกรองสําหรับการจัดทําเอกสารกํากับการ
ขนสง สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs),
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง, การรับผิดและการ
ชดใช, การปฏิบัติตาม, ความจําเปนตองจัดตั้งคณะที่
ปรึกษา, การติดตามตรวจสอบและการรายงาน, และการ
ประเมินและการทบทวนการดําเนินงานตามพิธีสารฯ

เรื่องหลักที่ ไมสามารถตกลงกันได  ไดแก  ราย
ละเอียดของขอเรียกรองสําหรับการจัดทําเอกสารกํากับ
และจําแนกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
ตามมาตรา 18.2 (a) ซ่ึงภาคีพิธีสารฯ ไดถกเถียงกันอยาง
ยาวนาน และเห็นชอบกันเม่ือ 21.30 น. ของคืนวันศุกร
การหารือไดเนนที่เกณฑที่จะตัดสินวาการขนสงสินคานั้น

“บรรจุ” หรือ “อาจบรรจุ” สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) หรือไม โดยรวมถึงระดับของ
รายละเอียดและการสืบพบ, การปรากฏที่ไมอาจหลีกเล่ียง
ไดและระดับท่ียอมรับได, เจตนาของผูสงออก และระบบ
หลักฐานรูปพรรณ (identity) ท่ีสงวนรักษาเปนความลับ
ประเด็นท่ีถกเถียงกันนอยแตวาสําคัญ ไดแก ระเบียบ
วิธีการออกเสียงของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม
(Compliance Committee) ซึ่งยังไมสามารถเห็นพองตอง
กันได และขอกําหนดใหมีการจัดสรรเงินทุนอยางเพียงพอ
เพื่อให้ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานความปลอดภัย-
ทางชีวภาพแหงชาติภาคีพิธีสารฯ คอยๆ ตกลงกันไดใน
ประเด็นหลัก โดยเห็นวาจะกลับมาพิจารณาอีกในการ
ประชุมสมัยตอไป รวมถึงการประเมินความเส่ียง, สิทธิและ
ความรับผิดชอบของภาคีท่ีถูกขนยายผาน, กลไกการเงิน,
และการเสริมสรางสมรรถนะ เมื่อการประชุมใกลส้ินสุดลง
ไดมีการรับรองถอยความที่ประนีประนอมเกี่ยวกับขอเรียก
รองใหจัดทําเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ซึง่นับวาเปนกาวสําคัญในการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ

ก ารประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 3
(The Third Meeting of the Parties to the

Cartagena Protocol on Biosafety)
13–17 มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

สมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยท่ี 1 มีขอมติ BS–I/12 ให
จัดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ อีกสองครั้งตอมา เปนประจําทุกป เพื่อเรงกระบวนการพิจารณาประเด็นตางๆ และ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดานตางๆ ของพิธีสารฯ  ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 2 ท่ีประชุมไดรับทราบการ
เชิญของรัฐบาลประเทศบราซิลที่จะเปนเจาภาพการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3 ควบคูกับการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล  ดังน้ันการประชุมน้ีจึงจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 13–17 มีนาคม ค.ศ. 2006  โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 1,000 คน เปนผูแทนภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น,
หนวยงานขององคการสหประชาชาติ, องคการระหวางรัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม
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แตละมาตราของรางพิธีสาร ในการประชุมครั้งสุดทาย เมื่อ
เดือนกุมภาพันธุ ค.ศ. 1999 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศ
โคลอมเบีย ผูเขารวมประชุมต้ังใจท่ีจะเจรจาตอรองใหแลว
เสร็จและเสนอรางพิธีสารฯ ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยพิเศษ (ExCOP) ท่ีจัดข้ึนอยางทันทีหลัง
จากการประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ครั้งที่ 6 (BSWG 6) เน่ืองจากมีการเจรจาตอรองอยางหนัก
หนวง ผูเขารวมประชุมไมสามารถเห็นชอบในเนื้อหาที่
ประนีประนอมแลว ซึ่งจะทําใหพิธีสารสําเร็จลงได และการ
ประชุมไดเล่ือนออกไป ประเด็นโดดเดนรวมถึง : ขอบเขต
ของพิธีสารฯ ความสัมพันธกับความตกลงอื่น โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการคา, ขอความอางถึงการระมัดระวังลวงหนา,
การกํากับดูแลส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs), และขอเรียกรองในการจัดทําเอกสารกํากับ

หลังจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
พิเศษ (ExCOP) ไดเล่ือนออกไป ไดมีการประชุมหารือ
อยางไมเปนทางการสามครั้ง รวมถึงกลุมเจรจาตอรอง
อีกหากลุมที่เกิดขึ้นในระหวางการเจรจาตอรอง : กลุมยุโรป
กลางและตะวันออก (CEE), กลุมประนีประนอม
(Compromise Group) ประกอบดวย ประเทศญ่ีปุน เม็กซิโก
นอรเวย สาธารณรัฐเกาหลี และสวิตเซอรแลนด, สหภาพ
ยุโรป (EU), กลุมโนมเอียงมาทางเดียวกัน (Like–minded
Group) ซึ่งประกอบดวยประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ
และกลุมไมอามี (Miami Group) ซึ่งประกอบดวย ประเทศ
อารเจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี สหรัฐอเมริกา และ
อุรุกวัย ไดมีการตกลงกันอยางประนีประนอมในประเด็น
โดดเดน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดประชุมสมัยพิเศษอีก
(ExCOP) ซึ่งไดรับรองพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 2000 ณ
นครมอนทรีออล  ประเทศแคนาดา ที่ประชุมไดจัดตั้ง
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลสําหรับพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Inter–governmental
Committee for the Cartagena Protocol ou Biosafefy –
ICCP) เพื่อจัดเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัย
ที่1 และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมงานสําหรับ
การจัดทําศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH)

ระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่
5 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี ประเทศ

ความเปนมา
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

มุงเนนการขนยาย การดูแล และการใช สิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อยางปลอดภัย ซึ่งอาจมี
ผลเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคํานึงถึง
สุขอนามัยของมนุษย ดวยมุงเนนเปนพิเศษเรื่องการเคล่ือน
ยายขามพรมแดน พิธีสารคารตาเฮนารวมถึงระเบียบวิธีการ
ความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) สําหรับนําเขาสิ่งมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อการปลอยสู
สิ่งแวดลอมโดยเจตนา และสอดแทรกแนวทางการระมัด
ระวังลวงหนา และกลไกสําหรับการประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงดวย

พิธีสารฯ จัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House –
BCH) เพ่ือเอื้ออํานวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ยังประกอบดวยขอกําหนดวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ
และทรัพยากรการเงิน โดยมีความสนใจพิเศษตอประเทศ
กําลังพัฒนา และประเทศที่ไมมีระบบควบคุมในประเทศ
พิธีสารฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003
และปจจุบันมี 132 ภาคี

กระบวนการเจรจาตอรอง : ในป ค.ศ. 1995
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 2 ณ กรุง
จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ไดจัดตั้งคณะทํางานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG) เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 19.3
ของอนุสัญญาฯ ซ่ึงขอใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาความ
จําเปนที่จะตอง, และรูปแบบวิธีการของ, พิธีสารที่วาง
ระเบียบวิธีการในเรื่องการขนยาย การดูแล และการใชส่ิง
มีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs) อยาง
ปลอดภัย อันเปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ วาอาจมีผลเสีย
หายตอความหลากหลายทางชีวภาพและองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น

คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG)
ไดประชุมกันหกครั้ง ระหวาง ป ค.ศ. 1996 ถึง 1999
การประชุมสองคร้ังแรก จําแนกองคประกอบสําหรับพิธีสาร
คารตาเฮนาในอนาคตและชวยจัดกลุม ทาทีความเห็น
การประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งที่ 3
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1997 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา ไดจัดทํารางเนื้อหาที่กระชับรวมเขาดวยกัน เพื่อ
ใหเปนฐานสําหรับการเจรจาตอรอง การประชุมครั้งที่สี่และ
หามุงเนนการลดและปรับรายละเอียดทางเลือกสําหรับ
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เคนยา ไดมีการจัดพิธีพิเศษเพื่อการลงนามในพิธีสารฯ และ
67 ประเทศ และประชาคมยุโรป (EC) ลงนามในพิธีสารฯ

กระบวนการของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
สําหรับพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (ICCP) : คณะกรรมการระหวางรัฐบาล (ICCP)
ไดประชุมสามครั้ง ในระหวางเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000
และเมษายน ค.ศ. 2002 โดยเนนที่ : การแบงปนขอมูล
ขาวสาร และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ, การเสริมสรางสมรรถนะและทะเบียนรายนาม
ผู เชี่ยวชาญกระบวนการตัดสินใจ ,  การปฏิบัติตาม ,
การดูแล การเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอ และการจําแนก
ระบุ (HTPI) การติดตามตรวจสอบและการรายงาน และ
การรับผิดและการชดใช

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1
(COP/MOP–1) : มีขึ้นในระหวางเดือนกุมภาพันธ ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ไดรับรองขอมติ
วาดวย : กระบวนการตัดสินใจ, การแบงปนขอมูลขาวสาร
และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH), การเสริมสร้างสมรรถนะ, การดูแล การเคลื่อนย้าย
การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ, การปฏิบัติตาม,
การรับผิดและการชดใช, การติดตามตรวจสอบ และการ
รายงาน, สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ, คําแนะแนวทางสู
กลไกการเงิน และโปรแกรมงานระยะกลาง ที่ประชุมเห็น
ชอบกับการออกเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs), ตามมาตรา 18.2 (a) โดยชะลอขอมติ
วาดวยขอเรียกรองในรายละเอียด ซ่ึงจะใชเอกสารกํากับ
สินคา หรือเอกสารอ่ืนกํากับ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs), ใหรายละเอียดของหนวยงานติดตอ
และรวมถึงชื่อสามัญ, ช่ือวิทยาศาสตรและช่ือทางการคา,
รหัสการแปลงรูปของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) หรือ, หากหาได, ลักษณะเฉพาะที่ใชจําแนก กลุม
ผูเชี่ยวชาญหนึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อขยายรายละเอียดของ
ขอเรียกรองที่ใชจําแนก

ที่ประชุมไดตกลงกันไดในเร่ืองขอเรียกรองของการ
ออกเอกสารในรายละเอียดมากขึ้น สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดหมายปลายทาง
เพื่อปลดปลอยโดยตรงออกสูสิ่งแวดลอมและการใชใน
สภาพควบคุม มาตรา 18.2(b) และ (c) ที่ประชุมไดจัดต้ัง
คณะกรรมการปฏิบัติตาม (Compliance Committee) ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิก 15 ทาน และรองขอใหสมัชชาภาคี

พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 3 พิจารณามาตรการสําหรับ
กรณีของการปฏิบัติตามซ้ําอีก และเริ่มตนคณะทํางานวา
ดวยการรับผิดและการชดใชภายใตมาตรา 27 ของพิธีสารฯ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2
(COP/MOP–2) : มีขึ้นในระหวางเดือนพฤษภาคม–
มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
ซึ่งบรรลุความสําเร็จหลายข้ันสูการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
โดยรับรองขอมติวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ และการ
ตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน ผู เขารวม
ประชุมผูกพันอยูกับการหารือ เกี่ยวกับการประเมินความ
เส่ียงและการจัดการความเส่ียง และตกลงใหจัดต้ังคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) ซึ่งคณะเฉพาะกิจ
นี้ไดรับรองกฎของระเบียบวิธีการ ของคณะกรรมการการ
ปฏิบัติตาม แตขอกําหนดของการออกเสียงที่ระบุถึงสองใน
สามของเสียงสวนใหญ ยังคงอยูในวงเล็บ ผูเขารวมประชุม
ไมอาจตกลงกันไดเกี่ยวกับรายละเอียดของขอเรียกรองของ
การออกเอกสารกํากับ สําหรับสินคาที่ขนสงสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) แมวาพิธีสารฯ
จะกําหนดเสนตายใหเห็นชอบในการประชุมภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 2 ประเด็นหลักของการขัดแยง รวมถึงขอเรียกรองให
จําแนกวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ใดที่บรรจุอยู ในสินคาที่สงมา  และระดับที่ยอมรับได
สําหรับการปรากฏโดยไมต้ังใจและไมสามารถหลีกเล่ียงได
ทางวิชาการ ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) รวมถึงวาจําเปนตองมีขอเรียกรองใหจัดทํา
เอกสารกํากับหรือไม

รายงานการประชุม
ในวันจันทรที่ 13 มีนาคม นาย Janio Pohren

ประธานองคการบริการไปรษณียแหงประเทศบราซิล เริ่ม
พิธีเปดการประชุมโดยมีพิธีประทับตราแสตมปที่ระลึกของ
การประชุม และนาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ นาย Carlos
Alberto Richa ผูวาการเมืองคูริติบา กลาวตอนรับโดยเนน
ความสําคัญของการประชุมครั้งนี้วาจะเปนขั้นตอนที่
สําคัญในการเจรจาตอรองประเด็นท่ียังไมสามารถตกลงกัน
ได ตอมานาย Roberto Requiao ผูวาการรัฐปารานา
(Parana) กลาวถอยแถลงสรุปถึงความสําคัญเรื่องงานสิ่ง
แวดลอมของรัฐ และนโยบายตอตานสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะท่ีเปนถ่ัวเหลือง ทั้งนี้ไดตั้ง
ขอสังเกตถึงความวิตกกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยทาง
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หลังจากน้ันผูเขารวมประชุมไดรับรองวาระการ
ประชุมและการจัดการประชุมตามที่สํานักเลขาธิการฯ
เสนอโดยไมแกไข ท่ีประชุมเลือกประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) คือ นาง Birthe Ivars ประเทศนอรเวย และ ประ
ธานคณะทํางาน ที่ 2 (WG–II) นาย Orlando Rey Santos
ประเทศคิวบา ตามลําดับ

รายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม
พิธีสารฯ
ประธานคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ

นาย Veit Koester ประเทศเดนมารค เสนอรายงานของ
คณะกรรมการดังกลาว และเสนอแนะ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/2) ในที่ประชุมรวม เมื่อวันจันทรที่ 13
มีนาคม หลังจากนั้นคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพุธและ
พฤหัสบดี ที่ 15–16 มีนาคม และระหวางการปรึกษาอยาง
ไมเปนทางการ ที่ประชุมรวมรับรองขอมติวาดวยการปฏิบัติ
ตามพิธีสารฯ ในวันศุกร

การหารือไดเนนที่ระเบียบวิธีการออกเสียงของ
คณะกรรมการฯ ในการลงมติวาใชวิธีออกเสียงขางมาก
หรือการเห็นพองตองกัน ผูแทนสหภาพยุโรป กลุมประเทศ
แอฟริกัน และประเทศไทย ใหความเห็นวาควรใชวิธีออก
เสียงขางมาก โดยเนนความจําเปนที่ตองมีกลไกการปฏิบัติ
ตามท่ีมีประสิทธิผล  สวนผูแทนประเทศบราซิล  และ
นิวซีแลนด ยืนยันใหยังคงใชกฎการเห็นพองตองกันเปน
เอกฉันท โดยบราซิลเนนกลไกการปฏิบัติตามพิธีสารฯ
ควรเปนแบบรวมมือกันและเอื้ออํานวยกัน ผูแทนประเทศ
แคนาดา  ต้ังขอสังเกตวากฎวาดวยการขัดแยงในผล
ประโยชนจะปองกันไมใหกรรมการออกเสียงในกรณีที่เกี่ยว
กับประเทศตน

ผู เขารวมประชุมตกลงเห็นชอบกับขอเสนอของ
ผูแทนสหภาพยุโรปที่ใหพิจารณาระเบียบวิธีการออกเสียง
ในบริบทของมาตรา 15 : การวิเคราะหประเมินและการ
ทบทวน แตไมสามารถตกลงกันไดในการประชุมคณะ
ทํางานที่ 2 (WG–II) วาจะ “ขจัด” หรือ “คงไว” ซึ่งวงเล็บ
รอบกฎขอ 18 หลังจากนั้นจึงไดมีการหารืออยางไมเปน
ทางการ ทายที่สุดในที่ประชุมรวมในพิธีปด ผู เขารวม
ประชุมเห็นชอบกับขอเสนอของผูแทนประเทศแคเมอรูน
ท่ีใหระบุในรายงานการประชุมวา ประเด็นน้ีจะไดรับการ
พิจารณาตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4

ผูเขารวมประชุมยังไดหารือถึงกรณีการไมปฏิบัติ
ตามซ้ําอีก  โดยผูแทนประเทศนิวซีแลนด  เนนวาไมมี

ชีวภาพ, ความไดเปรียบทางการตลาดของผลิตภัณฑที่
ผลิตแบบเดิม และความจําเปนตองหลีกเลี่ยง “การเปน
ทาสทางการผลิต” ของบริษัทขามชาติ ที่ถือครองสิทธิบัตร
ของเมล็ดพันธุที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม

นาง Fatimah Raya Nasron ประเทศมาเลเซีย
ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 ประกาศเปดการ
ประชุมอยางเปนทางการ และกลาวตอนรับวามีโอกาสอันดี
ซึ่งที่ประชุมจะแกปญหาในประเด็นที่โดดเดน โดยรับรอง
ขอเรียกรองของการออกเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว หรือใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs) และใหขอสังเกตวาจําเปน
ตองเสริมสรางสมรรถนะเพิ่มเติมอีก ใหแกประเทศกําลัง
พัฒนา เพื่อจัดทํากรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติ นาย Djoghlaf ไดเรียกรองใหระลึกถึง
ประวัติของพิธีสารฯ และเชิญผูเขารวมประชุม สงเสริม
พันธมิตรทางกลยุทธระหวางทุกภาคสวนของสังคม เพื่อ
นําไปสูความตอเนื่องและประสิทธิผลของพิธีสารฯ

นาง Elisabeth Mrema ผูแทน นาย Klaus Topfer
ผูอํานวยการโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
อธิบายหนาที่ของโครงการในการสรางความเขมแข็ง เสริม
สรางสมรรถนะแกประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาลาหลัง
และกลาววาการเสริมสรางสมรรถนะเปนสิ่งสําคัญมากตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ และ นาง
Claudio Langone ผูแทนรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอม
ประเทศบราซิล กลาวแนะนําเรื่องการควบคุมเทคโนโลยี
ชีวภาพซึ่งตองการความรวมมือระหวางผูเก่ียวของตางๆ
ไดแก นักวิทยาศาสตร ประชาชน องคกรอิสระ และ
สื่อมวลชน

ผูแทนสหภาพยุโรป ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน
ผูแทนกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ผูแทน
ประเทศญี่ปุน จีน และประเทศอื่นๆ กลาวถอยแถลงแสดง
ความคาดหวังที่ขอมติวาดวย มาตรา 18.2 (a) จะไดเปน
มติของการประชุมคร้ังนี้ และแสดงความเห็นเรื่องความ
สําคัญของ ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH), การเสริมสรางสมรรถนะ, และการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงเปนประเด็นหลักสําหรับการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ อยางมีประสิทธิผล ผูแทนประเทศ
เอธิโอเปย กลาววาความลมเหลวในการเห็นพองในขอมติ
วาดวยมาตรา 18.2 (a) อาจ “เปนตราบาปของพิธีสารฯ
ไปจนวันตาย” และแสดงความเชื่อมั่นวามีความเต็มใจของ
ประเทศเจาภาพและประเทศอื่นๆ ที่จะปองกันไมใหเกิด
ความลมเหลวอีก



74การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

ตัวอยางในทางปฏิบัติของกรณีดังกลาว และผูแทนประเทศ
แคนาดา เสนอใหพิจารณาประเด็นนี้ในบริบทของมาตรา
35 ผูแทนประเทศญี่ปุน และแซมเบีย เสนอใหตรวจสอบ
การถือปฏิบัติตอไปภายใตความตกลงอื่น และผูแทน
ประเทศจีน แนะนําวาควรแยกแยะเหตุการณตอเนื่องท่ีทํา
ใหเกิดการไมปฏิบัติตาม นั่นคือประเทศกําลังพัฒนาอาจ
ประสบปญหาการขาดสมรรถนะ จึงไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/DS/COP–MOP/3/
L.14) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวาการเสริมสราง
สมรรถนะมีความจําเปนมากสําหรับสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารฯ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดรองขอใหภาคีพิธีสารฯ ดําเนิน
มาตรการที่จําเปนทางกฎหมายและการบริหารในระดับ
ชาติ, กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ จัดทํากรอบการดําเนินงาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติใหแลวเสร็จ, และเชิญ
ใหภาคีพิธีสารฯ ที่มีกรอบการดําเนินงานที่พัฒนามาดีและ
ดําเนินงานไดแบงปนประสบการณ

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เห็นวา ขณะนี้ยังเร็วเกินไปท่ี
จะทบทวนประสิทธิผลของระเบียบวิธีการและกลไกในการ
ปฏิบัติตาม โดยสอดคลองกับขอมติ BS–I/7 ที่วาดวยการ
ปฏิบัติตาม จึงมีมติวาประเด็นนี้และประเด็นอ่ืนคือ กรณี
การไมปฏิบัติตามที่เกิดซํ้าซาก ตลอดจนเร่ืองกฎวาดวย
การออกเสียง ในกฎของระเบียบวิธีการของคณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม จะไดรับการทบทวนในบริบทของมาตรา 35
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังขอใหคณะกรรมการปฏิบัติตาม
รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมกรณีการไมปฏิบัติตามที่เกิดซ้ําซาก
ภายใตความตกลงอ่ืนๆ เพื่อนําเสนอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ในการประชุมสมัยที่  4

การเลือกกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติตาม
พิธีสารฯ :
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ หารือในประเด็นนี้เมื่อวันศุกร

ที่ 17 มีนาคม โดยกลุมผูเขารวมประชุมจากภูมิภาคตางๆ
ไดรับการรองขอใหเสนอผูสมัครเขาแทนที่ กรรมการที่
ลาออกหรือหมดวาระในป ค.ศ. 2006

ขอมติ : สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เลือกผูสมัครเปน
กรรมการดังนี้ : นาย Lionel Michael ประเทศแอนติกัวและ
บารบูดา นาย Jose’ Alvaro Rodriquez ประเทศ
โคลอมเบีย และนาย Victor Villabobos ประเทศเม็กซิโก
จากกลุมประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบียน, นาย Paul
Rouqhan ประเทศหมูเกาะโซโลมอนจากกลุมประเทศ
เอเชียและแปซิฟก, นาง Jane Bulmer สหราชอาณาจักร
จากกลุมประเทศยุโรปตะวันตกและกลุมอ่ืน, นาง Liina

Eek–Piirsoo ประเทศเอสตัวเนีย และนาย Sergey Gubar
ประเทศยูเครน จากกลุมประเทศยุโรปกลางและตะวันออก,
และนาย Bather Kon ประเทศมาลี จากกลุมประเทศ
แอฟริกัน

ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) พิจารณาเรื่องปฏิบัติงาน

และกิจกรรม ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/3) ซึ่งสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดสรุปผลการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมตางๆ  ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House : BCH)
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดอธิบายวาเปนรายงาน
ความคืบหนาของโปรแกรมงานพหุวรรษ (multi–year
programme of work) และมีประเด็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การพิจารณาระหวางชวงเวลากอนการประชุมครั้งหนา
และมีรางขอมติเรื่องรูปแบบของการใชงานศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ผูแทนประเทศเม็กซิโก เปรู และอารเจนตินารองขอ
ใหประเทศภาคีพิธีสารฯ และประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ
ใหขอมูลที่เกี่ยวของในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ผูแทนประเทศนอรเวยและ
สวิตเซอรแลนด เนนความสําคัญของการเสริมสราง
สมรรถนะเรื่องการแบงปนขอมูลระหวางกัน และผูแทน
สหภาพยุโรปเสริมความสําคัญของขอมูลขาวสารวาดวย
การประเมินความเส่ียง ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอวาศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
ตองมีขอมูลเรื่องการเคล่ือนยายขามพรมแดนของส่ิงมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ซึ่งอางอิงถึงการ
จําแนกระบุ การใชและจําหนายเพื่อการคา ผูแทนสหภาพ
ยุ โรปเนนความสําคัญของการใชงานรวมกันในสวน
central portal ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนการทบทวนการ
ปฏิบัติงานของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) อีกในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 4 ผูแทนประเทศบราซิลขอใหจําแนกระบุอุปสรรคที่
กําลังเผชิญของประเทศกําลังพัฒนา ผูแทนประเทศไนจีเรีย
และกลุมประเทศแอฟริกันเนนเรื่องโครงสรางพื้นฐาน
การรวบรวมขอมูล บุคลากรท่ีขาดแคลน ผูแทนประเทศจีน
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และอินเดียรองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก  (GEF)
ชวยเหลือเรื่องการเสริมสรางสมรรถนะ ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดเสนอวาควรใหความสําคัญแกการฝกอบรมการ
ประเมินความเสี่ยง ที่ประชุมหารือกันเรื่องการแปลขอมูล
ขาวสารในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH) เปนภาษาทางการ ของสหประชาชาติและ
ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไดตอบวาไมสามารถ
สนับสนุนการการแปลได ภายใตกฎที่ใชขณะนี้

ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG-I) ไดจัดทํารางขอมติ
เสนอที่ประชุมพิจารณา ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหรองขอ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหเผยแพรขอมติและขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนยายขามพรมแดนของสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) การประเมินความ
เสี่ยง, การตัดสินใจภายใตระเบียบวิธีการของความตกลงที่
ไดการแจงลวงหนา และขอใหมีการตรวจสอบขอมูลใน
central portal โดยผูตรวจภายนอกดวย ในที่สุดท่ีประชุม
รับรองขอมติ

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ :

ดําเนินใหมีการแปลกลองขอมูลกลาง central
portal ไปเปนทั้งหกภาษาทางการของสหประชาชาติ (UN)

ดําเนินการตอเนื่องในกิจกรรมการเสริมสราง
สมรรถนะ โดยรวมกับองคกรตางๆ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม
โลก ขององคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP–
GEF) เปนตน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวยศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ดําเนินงานใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของกลองขอมูลกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกโดย
บุคคลภายนอก  เพื่อใหมั่นใจวาสามารถรักษาความ
ปลอดภัยอยางเต็มที่และลดการสูญเสียขอมูลขาวสาร

จัดทําตอไปในเรื่องกลไกการเผยแพรขอมูล
ข่าวสารที ่มิได้อยู ่บนพื ้นฐานของเครือข่ายอินเตอร์เนต
สําหรับประเทศที่ ไมพรอมในการเขาถึง  ตัวอยางเชน
การแจก CD–ROMs ทุกไตรมาส ใหแกรัฐบาลที่รองขอ

ดําเนินการสํารวจผู ใช  (BCH) อีก  เพื่อ
เปรียบเทียบการปรับปรุงขอมูลขาวสารกับฐานขอมูลท่ีมี
อยูเดิม และนําเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
เปนสวนหนึง่ของการทบทวนการดาํเนนิงานตามโปรแกรมงาน
ระยะกลาง

นอกจากน้ีสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังเรียกรองใหภาคี
พิธีสารฯ และผูบริจาค จัดหาทรัพยากรการเงินที่ตองการ
สําหรับแปลกลองขอมูลกลาง และดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอก ในข้อมติสมัชชาภาคี-
พิธีสารฯ :

กระตุนภาคีพิธีสารฯ ใหใสขอมูลขาวสารเรื่อง
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และการประเมินความเส่ียง กอนพิธีสารฯ มี
ผลบังคับใช

เชิญภาคีพิธีสารฯ และองคการผูบริจาคเงิน,
เมื่อจัดทําโครงการและโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ, ใหคํานึงถึงความจําเปนท่ีภาคีพิธีสารฯ
ตองสามารถใหขอมูลขาวสารโดยสรุปเปนภาษาทางการ
หนึ่งของสหประชาชาติ (UN) ในรูปแบบท่ีใชรวมกันสําหรับ
รายงานขอมูลขาวสาร และโดยเฉพาะคําสําคัญท่ีใชในการ
แยกแยะขอมูลท่ีบันทึกไว

เชิญรัฐบาลตางๆ ที่ไดจําแนกวามีขอจํากัด
ในการทําใหขอมูลพรอมใชทันเวลาและ/หรือท่ีไดดําเนิน
กลยทุธเพือ่เอาชนะความยากลาํบาก ใหแบงปนประสบการณ
กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อนําเสนอสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ตอไป

การเสริมสรางสมรรถนะและทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญ :
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) ในวันจันทรถึงวันพุธที่

13–15 มีนาคม พิจารณารายงานความกาวหนาและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเสริม
สรางสมรรถนะ (Capacity Building Action Plan) และราง
แผนปฏิบัติงานฉบับปรับใหทันสมัย (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/4 and Add.1) และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ อีก
หลายฉบับ ประธานคณะทํางาน เสนอใหแยกประเด็นการ
พิจารณาเปน 2 เรื่องคือ การเสริมสรางสมรรถนะ และ
ทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในวันพุธ คณะทํางานที่ 2
(WG–II) ตกลงที่จะยกรางแผนปฏิบัติการฉบับปรับใหทัน
สมัย ซึ่งไดรับการรับรองในท่ีประชุมรวมวันศุกร

การเสริมสรางสมรรถนะ :
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสาร

รายงานความกาวหนา ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II)
เชิญผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดเตรียมเอกสาร กลาวสรุปสาระ
สําคัญตอที่ประชุม นาย Meyer ประเทศเยอรมนี รายงาน
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ผลการประชุมเพื่อประสานระหวางรัฐและองคกรตางๆ
ที่ดําเนินงานและที่สนับสนุนเงินทุนสําหรับเสริมสราง
สมรรถนะความปลอดภัยทางชีวภาพ การประชุมดังกลาว
ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสงเสริมความ
รวมมือและประสานโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการเสริม
สรางสมรรถนะ ผลสรุปไดใหขอเสนอแนะหลายประการ
ที่ จะชวยทําใหการดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งอาจใชประกอบการพิจารณา ตอมา
ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) นาย Harstad
รายงานกิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในการ
เสริมสรางสมรรถนะ โดยสรุปวากองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ไดใหการสนับสนุนเงินประมาณ 60 ลานเหรียญ
สหรัฐ ในเรื่องการสรางสมรรถนะ และสภากองทุน (GEF
Council) ไดประเมินผลงานดังกลาวเพื่อประกอบการ
พิจารณาแผนงานในลําดับถัดไป จากการประเมิน สรุปได
วาเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเปนที่นาพอใจ แตการ
ประสานการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร กฎหมาย และ
การควบคุมดูแล ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
การเพิ่มจิตสํานึกและการมีสวนรวมของสาธารณะยังไม
กวางขวางตามวัตถุประสงคของพิธีสารฯ ตามที่กองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) คาดไว โดยภาพรวม กองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ประสบความสําเร็จในการรักษา
ความเปนกลางและบรรลุตามความตองการของชาติตางๆ

ตอมาผูแทนมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United
Nations University) อธิบายผลการประเมินโดย
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ไดขอสรุปวาในรอบ
15 ปที่ผานมา ความชวยเหลือดานนี้สูงถึง 170 ลาน
เหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา และพบวายังมี
ปญหาชองวางตางๆ ไดแก การกระจายความชวยเหลือ
ตามภูมิภาคตางๆ ระบบการบริหารการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามพิธีสารฯ

ผูแทนประเทศนามิเบีย ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน
และผูแทนประเทศมาเลเซียสนับสนุนรางแผนปฏิบัติการที่
ปรับปรุงใหม ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเนนวา การเสริม
สรางสมรรถนะตองมุงใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่มีการ
นําเขาและสงออกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ผูแทนประเทศนอรเวยเตือนใหเรงการดําเนินงาน
จากแผนงานไปสูการปฏิบัติ ผูแทนสหภาพยุโรปเนนความ
สําคัญของการจัดทําและดําเนินงานของกรอบการดําเนิน
งานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทน
ประเทศเม็กซิโกและญี่ปุน ช้ีใหเห็นความสําคัญของความ
รวมมือในการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูแทนสหภาพยุโรป, ดานโดยกลุมประเทศแอฟริกา,
เสนอใหรวมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ เขาในหนทาง
เริ่มตนและโปรแกรมอื่น เชน กลยุทธการลดความยากจน
(PRSPs) ซึ่งผู้แทนประเทศแคเมอรูน เห็นว่าการทำเช่นนั้น-
จะเพิ่มภาระแกประเทศกําลังพัฒนา  ในขณะที่ผูแทน
ประเทศนอรเวยกลาววาจะเปนการเอื้อใหผูบริจาคสามารถ
จัดสรรที่พยายามใหแกโครงการผูเขารวมประชุม ตกลงที่
จะใหกลาวถึงโปรแกรม เชน กลยุทธการลดความยากจน
(PRSPs) ดวย

วาดวยการรับรองวิสัยทัศนระยะยาววาดวยการเริ่ม
เสริมสรางสมรรถนะทางความปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทน
สหภาพยุโรปแนะนําใหมุงไปที่สมรรถนะการวิจัย เพื่อ
ประเมินความตองการและผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนํา เขาและสงออกสิ่ งมีชีวิตที่ ได รับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอใหคํานึง
ถึงผลจากระบบนิเวศ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันแนะให
รวมถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย ผูเขารวม
ประชุมตกลงใหเนื้อหากลาวถึงผลเสียหายของการนําเขา
และส งออกสิ่ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และสุขอนามัยของมนุษย

ผูแทนประเทศเมกซิโก และอารเจนตินา, คานโดย
สหภาพยุโรป, เสนอแนะใหดําเนินการประสานงานและ
ประนีประนอมใหสอดคลองกันในเรื่อง “เกณฑวิเคราะห
ประเมิน” มากกวา “ระเบียบวิธีการและกลไกควบคุม” หลัง
จากการหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมตกลง
ใหประสานงานและประนีประนอมใหสอดคลองกันใน
กรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ขอมติ  : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.8) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

รับรองแผนปฏิบั ติการฉบับปรับปรุ งใหม
สําหรับเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
อยางมีประสิทธิผล ดังบรรจุในเอกสารแนบทาย

เตือนภาคีพิธีสารฯ ใหผสานความปลอดภัย
ทางชีวภาพเขาสูกลยุทธ หนทางเริ่มตนและโปรแกรมการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก กลยุทธการลดความยากจน
(PRSPs), หากมีอยูแลวและกําลังอยูในระหวางการปรับ
ปรุงแกไข,

เชิญภาคีพิธีสารฯ ประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศที่กําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
(CEITs) ประสานงานและปรองดองกรอบการดําเนินงาน
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ขอมติ  : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.9) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

รองขอใหกลุมติดตอประสานงานวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะสําหรับความปลอดภัยทางชีวภาพจัด
ทํารางเกณฑและขอเรียกรองขั้นตํ่าสําหรับคุณสมบัติ
ของผูเชี่ยวชาญท่ีจะเขาบรรจุในทะเบียน และพิจารณา
ความเปนไปไดที่จะมีกลไกการควบคุมคุณภาพ

เชิญใหภาคีพิธีสารฯ และองคการท่ีเก่ียวของ
เสนอความคิดเห็นในประเด็นน้ี เพื่อเสนอในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ

กระตุนภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น จริงจังกับ
การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและวางเงื่อนไขใหผูเชี่ยวชาญตอง
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญดวย

เชิญใหภาคีพิธีสารฯ ใชทะเบียนผูเชี่ยวชาญ
สนับสนุนการริเริ่มเสริมสรางสมรรถนะ เชนโครงการของ
กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) เพื่อสงเสริมการใชทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญ เปนตน

กลไกการเงินและแหลงเงิน
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารที่

ปรับปรุงแลววาดวยการดําเนินงานตามคําแนะแนวทาง
เรื่องกลไกการเงิน (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/5) ตอที่
ประชุมรวมในวันอังคารที่ 14 มีนาคม คณะทํางานที่ 2
(WG–II) หารือ ประเด็นนี้ในวันพุธ โดยใชขอเสนอจากกลุม
ประเทศแอฟริ กันเปนพื้นฐาน  ซึ่งไดรางขอมติในวัน
พฤหัสบดี และท่ีประชุมรวมไดรับรองในวันศุกร โดยมีขอ
แกไขเล็กนอย

ผูแทนประเทศโคลอมเบียเห็นดวยกับกลยุทธของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในการจัดหาการสนับสนุน
แก ส่ิงอํานวยความสะดวก การสรางสมรรถนะความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทนประเทศบราซิลเห็นวาประเทศ
ที่มิไดเปนภาคีพิธีสารฯ ไมควรไดรับทุนสนับสนุน หากไมให
คํามั่นวาจะเขาเปนภาคีพิธีสารฯ  ผูแทนประเทศนอรเวย
เนนวาจําเปนตองทําใหโครงการเกิดผลชัดเจน  ผูแทน
ประเทศแอฟริกาใตใหความสําคัญวาโครงการตองเกิดจาก
ความตองการของประเทศเอง

ในประเด็นหลักเรื่องผลกระทบกรอบของการ
ดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation
Framework : RAF) ฉบับใหมของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก
(GEF) วาดวยการใหเงินทุนสําหรับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ซึ่งไดรับความเห็นชอบเมื่อกันยายน ค.ศ. 2005

ความปลอดภัยทางชีวภาพใหสอดคลองกันในภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค

รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัด
เตรียมรายงานสังเคราะหสําหรับพิจารณาอยางละเอียดถึง
แผนปฏิบัติการ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 4

ทะเบียนรายนามผู เชี่ยวชาญความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ :
โดยประเด็นที่ไดรับการพิจารณาในคณะทํางานที่ 2

(WG–II) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  อางถึงขอมติ  BS–II/4 ที่รองขอใหฝาย
เลขาธิการอนุสัญญาฯ สงแบบสอบถามถึงภาคีพิธีสารฯ
เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารที่จะชวยทบทวนแผนปฏิบัติการ
วาดวยสถานภาพของการเสริมสรางสมรรถนะ หาสาเหตุ
ที่มีการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญกันนอยมาก และ
แนะนํา (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/4/Add.2) รายงาน
สถานภาพ องคประกอบและการใชทะเบียนรายนาม
ผูเชี่ยวชาญและเงินทุนชวยเหลือเพื่อกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งได
วิเคราะหผลการศึกษาทบทวนแลว

การหารือในวันพุธ และพฤหัส ตอมาไดเนนที่การใช
และการเสริมสรางความแข็งแกรงของทะเบียนดังกลาว
และการควบคุมคุณภาพ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันสนับ
สนุนการทําใหทะเบียนผูเชี่ยวชาญแข็งแกรงขึ้น ผูแทนประ
เทศนอรเวยและนิวซีแลนดแสดงความเสียใจวามีการใช
ทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญกันนอยมาก ผูแทนสหภาพ
ยุโรปเรียกรองใหมีการควบคุมคุณภาพของผูเช่ียวชาญใน
ทะเบียน ผูแทนภาคอุตสาหกรรมเสนอใหมีการกล่ันกรอง
ผูเชี่ยวชาญที่จะเสนอเขามาในทะเบียน ผูแทนประเทศ
แคเมอรูนและเม็กซิโกสรุปถึงสิทธิของแตละประเทศในการ
เลือกผูเชี่ยวชาญ ผูแทนประเทศบราซิลและกลุมประเทศ
แอฟริกัน เสนอใหขึ้ นทะเบียนเฉพาะผู เชี่ ยวชาญที่มี
ประสบการณในทางปฏิบัติหรือมีคุณสมบัติจากสถาบัน
การศึกษา ผูแทนหลายประเทศเห็นพองกันวาจําเปนตองมี
เกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูเชี่ยว
ชาญ ในที่สุดผูเขารวมประชุมตกลงใหขอความเห็นจาก
ประเทศตางๆ และองคการที่เก่ียวของในเร่ืองเกณฑและขอ
เรียกรองสําหรับผูเช่ียวชาญเชนเดียวกับกลไกควบคุมคุณ
ภาพ หลังจากแกไขปรับปรุงรางขอมติของเรื่องนี้ ประธาน
รวมคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดเสนอรางขอมติและที่
ประชุมรับรองมติโดยไมมีการแกไขใดๆ ในวันศุกร
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ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันและประเทศบราซิลวิตกวา
ระบบใหมของการจัดสรรทรัพยากรอาจมีผลตอการดําเนิน
การตามพิธีสารฯ และวาการใหเงินทุนแกความปลอดภัย
ทางชีวภาพอาจกลายเปนการแขงขันกับเงินทุนที่ใหแก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศแคเมอรูนเห็น
วายังยอมรับกรอบการดําเนินงาน (RAF) ใหมของกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไมได และผูแทนจากหลายประเทศ
กลาวสนับสนุน ผูแทนประเทศแคเมอรูน ผูแทนประเทศ
โดมินิกันและคิริบาตกลาววากรอบการดําเนินงาน (RAF)
ใหมมีผลกระทบทางลบตอประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ
ขนาดเล็ก (SIDS)

ผูแทนประเทศเปรู, คานโดยสหภาพยุโรป, เสนอให
จัดตั้งกองทุนพิเศษ คลายกับการทุนพิเศษการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหทรัพยากรความปลอดภัยทาง
ชีวภาพไมไดรับผลจากกรอบการดําเนินงาน (RAF) แตหลัง
จากหารืออยางไมเปนทางการแลว ไดตกลงใหตัดวรรคนี้
ทั้งไป ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอรแลนด
แนะนําใหตระหนักวาขอกําหนดของกรอบการดําเนินงาน
(RAF) สําหรับทุกประเทศ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะพื้นฐานใน
การดําเนินงานตามพิธีสารฯ ควรอยูนอกเกณฑวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของกรอบการดําเนินงาน
(RAF) และขอรองใหสนับสนุนประเทศตางๆ ใหเสริมสราง
สมรรถนะพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน
ระดับชาติ ผูแทนประเทศแอฟริกาใตเสนอ และผูเขารวม
ประชุมตกลงใหใชภาษาเก่ียวกับความจําเปนตองจัดใหมี
“สมรรถนะพื้นฐาน” โดยเปลี่ยนเปน เพื่อดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ โดยมีสมรรถนะ “อยางนอยระดับพื้นฐาน”

ผูแทนประเทศโคลอมเบียและจีนเสนอใหเสริมสราง
สมรรถนะเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทนสหภาพยุโรปคัดคาน และในที่
สุดผูเขารวมประชุมตกลงวาใหแทนคําวา “สิ่งอํานวยความ
สะดวก” ดวยขอความเกี่ยวกับการใหการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป  หองปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและอุปกรณที่ เกี่ยวของ ผูแทนประเทศนอรเวย

เสนอใหเพิ่มการฝกอบรมเทคนิคการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศจีน
เสนอใหรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีวาดวยการประเมิน
และจัดการความเส่ียง การติดตามตรวจสอบ

ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดจัดทํารางมติ
โดยรวบรวมขอเสนอตางๆ ของท่ีประชุม ผูแทนบางประเทศ
เสนอขอแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของรางมติ ในที่สุดที่
ประชุมรับรางมติดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมรวม และที่
ประชุมรวมรับรองขอมติในที่สุด ผูแทนประเทศโคลอมเบีย
ขอใหบันทึกวา ในการประชุมนี้ผูแทนประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศไมสามารถมารวมประชุมไดเนื่องจากไมได
รับการสนับสนุนเงินทุนใหมารวมประชุม และมีความจํา
เปนตองพิจารณาความจําเปนในการใหทุนเพื่อการเจรจา
ตอรองมีความสมดุล

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.17) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ต้ังขอสังเกตวาสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ มิไดใหคําแนะแนวทางในการจัดทํากรอบการ
ดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation
Framework : RAF) ของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
และแสดงความวิตกวาผลกระทบของกรอบการดําเนินงาน
จัดสรรทรัพยากร (RAF) ตอสมรรถนะของประเทศกําลัง
พัฒนาในการจัดทํากรอบการดําเนินงานแหงชาติวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แสวงหาหลักประกันจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) วากรอบการดําเนินงานจัดสรร
ทรัพยากร (RAF) จะไมมีผลเสียหายตอเขาถึงการใหทุน
สําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอมติรองขอใหกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
จัดสรรทรัพยากรสําหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ บน
พื้นฐานของความจําเปนและลําดับความสําคัญของประเทศ
และขอใหสนับสนุนเปนลําดับแรก แกการจัดการวาง
พื้นฐานสมรรถนะในทุกประเทศกําลังพัฒนาท่ีเหมาะสม
ตามเกณฑ และโดยเฉพาะประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs)
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) ประเทศ
กําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs)
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังรองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ชวยสนับสนุน : การเสริมสรางสมรรถนะในการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยง เชนเดียวกับเทคนิคการ
ตรวจทดสอบสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs), ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH), การจัดทําและการดําเนินงานตามกรอบ
การดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ, การ
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(WTO) ในคณะกรรมธิการวาดวยมาตรการทางสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) และคณะกรรมาธิการวาดวย
อุปสรรคทางวิชาการตอการคา (TBT)

การบริหารและงบประมาณ
ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ เสนอรายงานและขอเสนอเรื่องงบประมาณ
การบริหารงานของพิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/7/REV.1) ตอที่ประชุมรวม ผูเขารวมประชุมไดจัดต้ังกลุม
ประสานงานชวยพิจารณางบประมาณ โดยมี นาย
Ositadinma Anaedu ประเทศไนจีเรีย เปนประธานกลุม
ประสานงานหารือรายละเอียดงบประมาณป ค.ศ. 2007–
2008 ตั้งแตวันพุธถึงวันศุกรที่ 15–17 มีนาคม ในวันศุกร
จึงไดเสนอรางขอมติตอที่ประชุมรวม ซึ่งไดรับรองโดยมี
ขอแกไขบาง  ในการหารือดังกลาวสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดเสนอทางเลือกการบริหารงบประมาณหลัก
ป ค.ศ. 2007–2008 สามทางเลือก คือ ไมเพิ่มข้ึนจากเดิม,
เพิ่มขึ้นตามอัตราเติบโตปกติรอยละ 5 และเพิ่มขึ้นตาม
ที่ตองใชในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานของ
ที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ จริง ซึ่งผูเขารวมประชุม
เห็นชอบใหใชขอเสนอในเอกสารเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ใชพิจารณาลงมติตอไปมีการเสนอใหจัดงบประมาณรอยละ
5 ของป ค.ศ 2007–2008 สําหรับเปนเงินสํารองไวใชกรณี
จําเปนของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผูแทนจากหลาย
ประเทศตองการความกระจางจากสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เรื่องการแยกงบประมาณระหวางสําหรับ
อนุสัญญาฯ กับพิธีสารฯ และสวนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
และเรื่องงบประมาณสวนที่ใชในการเดินทาง  การให
คําปรึกษา การจัดจาง การแปลเวบไซตของศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
งบประมาณสํารอง คาใชจายท่ัวไป คาใชจายสนับสนุน
โปรแกรมการดําเนินงานของโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) ประเด็นสําคัญที่หารือกันมาก
ไดแก จําเปนหรือไมที่ตองเพิ่มงบประมาณ  สัดสวนมาก
นอยเทาใดที่ควรใชรวมกับอนุสัญญาฯ สํานักเลขาธิการฯ
ไดอธิบายและใหขอมูลเปรียบเทียบการสํารองงบประมาณ
ของอนุสัญญาอื่นๆ ภายใตองคการสหประชาชาติ (UN) ใน
ที่สุดกลุมประสานงานไดตกลงเลือกการเพิ่มงบประมาณป
ค.ศ. 2007–2008 ใชอัตราเติบโตรอยละ 5

ในที่ประชุมรวม ประธาน นาย Anaedu เสนอขอ
แกไขตอรางมติ รวมถึงการบริจาคประจําปจํานวนมากจาก

ถายทอดเทคโนโลยีการประเมินและจัดการความเสี่ยง,
และการติดตามตรวจสอบและการสืบพบ

ความรวมมือกับองคการ อนุสัญญาและ
ริเริ่มอื่น
ในวนัองัคารที ่14 มนีาคม สาํนกัเลขาธกิารอนุสัญญาฯ

เสนอในที่ประชุมรวมใหพิจารณาเอกสารวาดวยความรวม
มือระหวางสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กับองคการ
อนุสัญญา ความตกลงและการริเริ่มอื่น (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/6 and Corr.1) ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ โดยเฉพาะที่ระบุไวตามขอมติ BS–II/6 ตอมา
ในวันศุกร ที่ 17 มีนาคม ที่ประชุมรวมไดรับรองขอมติตาม
ที่ไดแกไขแลว

ผูแทนจากหลายประเทศเนนความสําคัญที่ตอง
สรางความแข็งแกรงในการดําเนินความรวมมือใหมากขึ้น
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงครวมกัน ผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกันเนนวาสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตองพยายาม
ตอไปเพ่ือใหพิธีสารฯ ไดรับสถานภาพเปนผูสังเกตการณใน
การประชุมองคการการคาโลก (WTO) ผูแทนสหภาพยุโรป
ผูแทนประเทศนอรเวย สวิตเซอรแลนด เม็กซิโกและเบลีซ
เสนอให เพิ่มความพยายามเพื่ อให ไดสถานภาพนั้น
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได ช้ีแจงวาจะมีการหารือกับผู
อํานวยการองคการการคาโลก (WTO) ในการประชุมที่จะ
ถึงนี้

ในเรื่องรางขอมติ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหเพิ่ม
ขอความใหชัดเจนวาสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตองเพิ่ม
ความพยายามยิ่งขึ้นเพื่อใหไดรับสถานภาพผูสังเกตการณ
ในคณะกรรมาธิการการคาโลกวาดวยมาตรการสุขอนามัย
พืช (WTO Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)
และวาดวยอุปสรรคทางวิชาการตอการคา (Technical
Barriers to Trade : TBT)

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.3) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ :

ยังคงทําตอเนื่อง เพื่อเพิ่มและขยายความ
รวมมือกับทุกองคการ

แสวงหาศักยภาพของกระบวนการอื่น เพื่อ
เกื้อกูลการดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การริเริ่มเสริมสรางสมรรถนะ

ขยายความพยายามเพื่อใหไดรับสถานภาพ
ผูสัง เกตการณในการประชุมขององคการการคาโลก
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รัฐบาลประเทศแคนาดา และรัฐดวีเบต เขาตั้งขอสังเกตวา
ประเทศญี่ปุนยังคงคานการจางเจาหนาที่เผยแพรความ
ตระหนักในตําแหนงใหม ผูแทนประเทศญี่ปุนแสดงความ
เปนกังวลเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองมีตําแหนงใหมน้ี และ
ตั้งขอสังเกตวายังคงมีเวลาสําหรับปรับปรุงความโปรงใส
ในเรื่องขอมูลขาวสารงบประมาณ  อยางไรก็ตามได
เห็นชอบกับงบประมาณ และขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ วิเคราะหประเมินประสิทธิภาพของตําแหนง
ใหมนี้ในการพิจารณางบประมาณครั้งตอไปดวย เลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดขอบคุณผูแทนประเทศญี่ปุน และเยอรมัน
ที่แสดงความเห็นยืดหยุนในเรื่องตําแหนงใหม และกลาววา
ผูตรวจสอบงบประมาณจะวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพ
ของตําแหนงใหมสําหรับสองปดังกลาวและรายงานกลับ
มายังภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 4

ขอมติ : ในขอมติวาดวยการบริหารและสาระเรื่อง
งบประมาณ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/L.18)
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

เห็นชอบงบประมาณโปรแกรมหลักป ค.ศ.
2006–2007

รับรองสเกลการประเมินสําหรับบริจาคชวย
เหลือคาใชจายของพิธีสารฯ ของป ค.ศ. 2007–2008

ตัดสินใจใหมีการสงวนเงินทุนไวทํางานใหได
รอยละ 5 ของงบประมาณโปรแกรมหลัก รวมถึงคาใชจาย
สําหรับสนับสนุนโปรแกรมงาน

เห็นชอบใหมีการถอนเงินจํานวน 400,000
เหรียญสหรัฐ จากหมวดเงินที่ไมไดใชจาย ในระยะงบ
ประมาณกอน เพื่อครอบคลุมสวนของงบประมาณป ค.ศ.
2007–2008

เชิญทุกภาคีพิธีสารฯ  และองคการตางๆ
บริจาคเงินตอกองทุนทรัสตขอ, พิธีสารฯ เพื่อใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการเห็นชอบแลว อยางทัน
เวลา

ตกลงที่จะแบงปนคาใชจายรวมสําหรับการ
ใหบริการของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ระหวาง
อนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในสัดสวน 85:15 สําหรับป ค.ศ.
2007–2008

การดูแล การเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอ
และการจําแนกระบุ

มาตรา 18.2 (a) :
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) พิจารณาการจําแนกระบุ

และขอเรียกรองในการจัดทําเอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตดัด
แปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตวและขบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ตามมาตรา 18.2 (a) (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/8) ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร ที่ 13–17
มีนาคม ในคณะทํางาน ในกลุมประสานงาน และในกลุม
เพื่อนประธาน ขอมติไดรับการรับรองในท่ีประชุมรวมใน
วันศุกร

ประธานฯ นาง Ivars กลาวเตือนที่ประชุมวาสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 2 ไมประสบความสําเร็จ
ในการพิจารณาประเด็นนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 2 ปหลังจาก
พิธีสารฯ มีผลบังคับใช ผูแทนประเทศมาเลเซีย ปารากวัย
เปรู และผูแทนสหภาพยุโรป เรียกรองใหรักษาสมดุล
ระหวางความรับผิดชอบของทั้งประเทศผูนําเขาและสง
ออกสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs)
ผูแทนประเทศแคนาดาขอใหทําความกระจางเรื่องขอบเขต
ความรับผิดชอบ ผูแทนประเทศนิวซีแลนดแสดงความ
กังวลเรื่องขอเสนอ ที่ออกนอกขอบเขตของพิธีสารฯ และ
รองขอใหการใชเอกสารกํากับก็งายและมีความหมายใน
การใชจริง ผูแทนประเทศบราซิลและเปรูเตือนใหระวังวาไม
ควรเรียกรองใหทําเอกสารกํากับท่ีซับซอนโดยไมมีการเสริม
สรางสมรรถนะในการจัดทําเอกสารกํากับไปควบคูกันไป
ผูแทนประเทศเม็กซิโกเนนความสําคัญของการใสขอมูล
รายละเอียดในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) ใหทันสมัยอยูเสมอ ผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกันกลาววา ขอมูลในเอกสารกํากับตองเพียงพอที่จะ
ใชในการประเมินความเส่ียง

ผูแทนหลายประเทศหารือเกี่ยวกับการปรากฏโดย
อุบัติเหตุ ผูแทนประเทศอินเดียรองขอใหมีเอกสารแนว
ทางปฏิบัติ วาดวยระดับท่ียอมรับไดของการปรากฏโดย
อุบัติเหตุ สวนผูแทนประเทศเปรูและอารเจนตินา เสนอใหมี
การกําหนดใชในระดับประเทศเปนกรณีไป ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกันกลาววา ประเทศผูนําเขา ควรกําหนด
ระดับที่ยอมรับไดดังกลาว  เพื่อกํากับการปรากฏโดย
อุบัติเหตุ ผูแทนประเทศออสเตรเลียและผูแทนองคกร
International Grain Trade Coalition แสดงความกังวล
เรื่องการตลาด หากมีขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารใน
กรณีการปรากฏโดยอุบัติเหตุ ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกา
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ระบุชัดเจนวา “บรรจุ” (“contain”) ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตวและใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs)

ผูแทนประเทศบราซิลไดอธิบายรายละเอียดของ
ขอเสนอดังกลาว ท่ีประชุมกลุมประสานงานไดมีขอเสนอ
เพิ่มเติมลงในขอเสนอของผูแทนประเทศบราซิลหลายเรื่อง
: การระบุวาการขนสงสินคาน้ันไมมีส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ชนิดที่ประเทศผูนําเขาไม
อนุญาต ปรากฏมาโดยอุบัติเหตุ (no adventitious LMOs),
การเสนอใหบันทึกวาขอกําหนดตามมาตรา 18.2(a) ไมใช
สําหรับการปรากฏของสิ่ งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) โดยอุบัติเหตุ, การคงไวซึ่งขอความ
“อาจบรรจุ” (“may contain”) ในเอกสารกํากับ, การรองขอ
ใหประเทศผูสงออกใหขอมูลเรื่องรหัสของการแปลงรูป
(transformation event code) ของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) แกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH), การกําหนดใหมีการ
ทบทวนประสบการณในการดําเนินงานวาดวยขอเรียกรอง
ใหจัดทําเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุ
กรรม (LMOs) ภายในป ค.ศ. 2010, การใชเอกสารกํากับ
แบบแยกตางหาก เปนตน

ประธานกลุมยอยไดรายงานความคืบหนาสองครั้ง
ในที่ประชุมคณะทํางานที่ 1 (WG–I) ซึ่งยังไมสามารถตกลง
ในขอมติที่ปราศจากวงเล็บไดจนถึงการประชุมรวมในเชา
วันสุดทาย อยางไรก็ตามประธานกลุมยอยรายงานวามี
หลายประเด็นที่สามารถตกลงกันไดและพรอมรายงานใน
โอกาสตอไป

ขอมติ : ในขอมติวาดวยมาตรา 18.2 (a) (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/3/L.19) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ตระหนักถึงขอมติ BS–I/6, มาตรา 2.4 : สิทธิของภาคีพิธี
สารฯ ท่ีจะดําเนินปฏิบัติการปองกันมากกวาท่ีกําหนดตาม
พิธีสารฯ, มาตรา 14 : ความตกลงและขอตกลงทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี, มาตรา 24 : ประเทศที่มิใชภาคี
พิธีสารฯ,  มาตรา 11 : สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs)

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหภาคีพีธีสารฯ และ
กระตุนรัฐบาลอื่นใหดําเนินมาตรการเพื่อใหมั่นใจวามีการ
ใชเอกสารกํากับสินคา (commercial invoice) หรือเอกสาร
อื่นกํากับสินคาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต

เนนวาการปรากฏโดยอุบัติเหตุไมควรใชเปนกลไกบังคับให
ตองมีเอกสารกํากับ

กลุมประสานงานซ่ึงมีประธานรวม นาย Francois
Pythoud ประเทศสวิตเซอรแลนด และ นาย Luiz Alberto
F. Machado ประเทศบราซิลไดหารือเบื้องตนเก่ียวกับ
วัตถุประสงคของเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs), หลักการเหตุผลเบื้องหลัง
ภาษา “อาจบรรจุ” (“may contain”) ในพิธีสารฯ, การปรากฏ
โดยอุบัติเหตุ, และระดับที่จะเริ่มใชขอเรียกรองใหทําเอก
สารกํากับ, และการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาผูสงออก

ผูแทนบางประเทศแสดงความกังวลวาการรวมเรื่อง
การปรากฏโดยอุบัติเหตุไวในการพิจารณามาตรา 18.2(a)
นั้นเกินขอบเขตของพิธีสารฯ และจะเปนภาระหนักให
ประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่ ไมใชสิ่ งมีชีวิตที่ ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ดวย ผูแทนบางประเทศ
สนับสนุนการมีเอกสารกํากับโดยอาศัยกลไกระดับการ
ปรากฏที่ยอมรับไดซ่ึงเปนที่ยอมรับระหวางประเทศหรือ
ประเทศนําเขากําหนดขึ้น ผูแทนบางประเทศตั้งคําถามวา
ปญหาเรื่องเอกสารกํากับนี้เปนขอจํากัดทางวิชาการหรือ
ขอจํากัดเรื่องคาใชจาย

กลุมประสานงานไดพิจารณาประเด็นการเสริม
สรางสมรรถนะซึ่งจําเปนตอการดําเนินงานตามมาตรานี้
ดวย หลังจากน้ันกลุมประสานงานไดพิจารณารางขอเสนอ
วาดวยเอกสารกํากับการขนสง (shipment) สินคาส่ิงมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ของผูแทนประเทศ
บราซิลที่ชี้แจงวาควรระบุเปนกรณีตางกันคือ หากสิ่งมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) นั้นตองไดรับการ
จําแนกรวมอยูแลวในขั้นตอนการผลิตในประเทศผูสงออก
แลว การสงสินคานั้นตองระบุวา “บรรจุ” (“contain”) สิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) สวนกรณีที่สิ่ง
มีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) นั้นไมตอง
ถูกบังคับใหจําแนกระบุในข้ันตอนการผลิตภายในประเทศ
ผูสงออก การสงสินคานั้นตองระบุวา “อาจบรรจุ” (“may
contain”) และยังเสนอใหภาคีพิธีสารฯ จัดทํามาตรการ
ตางๆ โดยตั้งเปาหมายในป ค.ศ. 2010 วาเอกสารกํากับสิ่ง
มีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตวและในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) จะตองมีการ
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(LMO–FFPs) และยื่นเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวของกับ
ประสบการณดังกลาวภายใน 6 เดือนกอนการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 (COP/MOP–5) โดยมี
มุมมองที่จะประนีประนอมในรูปแบบของเอกสารกํากับ
ตอไป และพิจารณาความจําเปนวาจะใชเอกสารกํากับแยก
ตางหากหรือไม สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดรองขอใหภาคี
พิธีสารฯ และกระตุนใหรัฐบาลอื่นดําเนินมาตรการให
หลักประกันวาเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ไดใหรายละเอียดของผูที่สามารถ
ติดตอได เพื่อหาขอมูลขาวสารเพิ่มเติม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหภาคีพิธีสารฯ และ
กระตุนรัฐบาลอื่นใหดําเนินมาตรการเพื่อใหหลักประกันวา
เอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) ทั้งในการผลิตเพื่อการคาและไดรับการอนุญาตตาม
ระเบียบกฎหมายภายในประเทศผูผลิต ตองปฏิบัติตามขอ
เรียกรองของประเทศผูนําเขา และเอกสารกํากับดังกลาว
ตอง :

ในกรณีที่หลักฐาน/รูปพรรณของสิ่งมีชีวิตท่ี
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เปนที่ทราบผาน
ระบบการสงวนรักษาหลักฐาน/รูปพรรณ (identity
preservation systems) ตองระบุวาการขนสงสินคานั้น
“บรรจุ”  (“contains”) สิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs)

ในกรณีที่หลักฐาน/รูปพรรณของสิ่งมีชีวิตท่ี
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ไมเปนที่ทราบผาน
ระบบการสงวนรักษาหลักฐาน/รูปพรรณ ตองระบุวาการ
ขนสงสินคานั้น “อาจบรรจุ” (“may contain”) หนึ่งหรือมาก
กวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)

ระบุวามิไดจงใจที่จะนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) มาเพื่อปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอมอยางจงใจ

ระบุชื่อสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร และช่ือการคา,
หากมีอยูและหามาได, ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs)

ระบุรหัสของการแปลงรูป (transformation
event code) หรือหากมีอยูและหามาได, รหัสเฉพาะที่ใช
จําแนกระบุ (unique identifier code)

ระบุที่อยูทางอินเตอรเนตของศูนยเผยแพร
ขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาล
อื่น ทําใหขอมูลขาวสารมีอยูแลวและหามาได ผานศูนย
เผยแพรขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ซึ่งรวมถึง
กรณีการแปลงรูป (transformation events) ที่ผลิตเพื่อ
การคาสําหรับแตละรอบการปลูกพืชและพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ที่ปลูกในประเทศผูสงออก, ชื่อของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) พรอมรหัสของการแปลงรูป
(transformation event codes) และรหัสเฉพาะที่ใช
จําแนกระบุ (unique identifiers), หากมีอยูและหามาได,

นอกจากนี้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตั้งขอสังเกตวาขอ
เรียกรองสําหรับเอกสารกํากับท่ีพิเศษเฉพาะ ไดกําหนดให
ขอมตินี้ ไมใชกับการเคลื่อนยายขามพรมแดนระหวาง
ประเทศภาคีพิธีสารฯ และไมใชภาคีพิธีสารฯ สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รับทราบวาการระบุ “อาจบรรจุ” (“may contain”)
ไมเรียกรองใหตองจัดทํารายการส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัด
แปลงพันธุกรรม (LMOs) ของชนิดพันธุอื่นนอกเหนือจากที่
ที่มีอยูในการสงสินคานั้น

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  ตัดสินใจจะทบทวนและ
วิเคราะหประเมินประสบการณที่ไดรับในเรื่องเอกสาร
กํากับ  ตามมาตรานี้อีก ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 5 โดยคํานึงวาจะมีขอมติในเรื่องน้ีในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  สมัยท่ี  6 เพื่อใหหลักประกันวา
เอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) ระบุชัดเจนวาการขนสงสินคาวา “บรรจุ” (“contain”)
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)  การ
ทบทวนนี้จะรวมถึงการตรวจสอบความพยายามในการ
เสริมสรางสมรรถนะในประเทศกําลังพัฒนาดวย

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
มาตรา 18.2(a) และรองขอใหภาคีพิธีสารฯ สรางความแข็ง
แกรงใหแกความพยายามสรางสมรรถนะของประเทศกําลัง
พัฒนา ในการดําเนินงานตามขอเรียกรองในการจัดทํา
เอกสารกํากับ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สนับสนุนใหภาคีพิธีสารฯ
และรัฐบาลอื่น ใหความรวมมือในการใชและจัดทําเทคนิค
การเก็บตัวอยางและการตรวจทดสอบส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และนําขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของเสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4



3

83

มาตรา 18.2 (b) และ (c) :
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ได

พิจารณาประเด็นการใชเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่นําเขามาเพื่อใชในสภาพ
ควบคุมตามมาตรา 18.2(b) และนําเขามาเพื่อปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอมอยางจงใจ ตามมาตรา 18.2 (c) (UNEP/CBD/
BS/COP–MOP/3/8/Add.1) โดยเฉพาะการเลือกระหวาง
การใชเอกสารกาํกบัแยกตางหาก (stand–alone document)
และการใชเอกสารกํากับสินคา (commercial invoice)

ผูแทนประเทศนอรเวย มาเลเซยี กลุมประเทศแอฟรกินั
ประเทศเอกวาดอร อินเดีย ไทย เบลีซ แอนติกัว และ
บารบูดา ตองการใหใชเอกสารกํากับแบบแยกตางหาก
ผูแทนสหภาพยุโรปและเม็กซิโกเนนวาจําเปนตองศึกษา
ประสบการณการใชเอกสารที่มีกันอยูแลวกอน  ผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ญี่ปุน นิวซีแลนด และบราซิล
เรียกรองใหมีขอมูลขาวสารมากขึ้นวาดวยทั้งสองฝาย
ผูแทนประเทศซิมบับเวใหขอสังเกตวาผูผลิตสิ่งมีชีวิตที่ได
รบัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) เทานัน้ทีจ่ะมปีระสบการณ
ที่เกี่ยวของ ผูแทนประเทศมาเลเซีย นามิเบีย และบูรกินา
ฟาโซตั้งขอสังเกตวา เอกสารกํากับสินคาจะใชอางอิงได
สําหรับหนวยงานระดับชาติที่รับผิดชอบทางการคา ไมใช
ทางความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในที่สุดประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) รวบรวม
ความเห็นและเสนอรางขอมติสําหรับมาตรา 18.2(b) และ
18.2(c) ที่ประชุมรับรองพรอมแกไขเล็กนอย

ขอมติ  : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.5) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตั้งขอสังเกตวามีเอกสารจํานวน
นอยเกี่ยวกับประสบการณของภาคีพิธีสารฯ ในการใช
ระบบเอกสารกํากับสินคาและในการใชเอกสารกํากับแยก
ตางหาก และตระหนักวาจําเปนตองรับทราบประสบการณ
ในทางปฏิบัติใหมากข้ึน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวา
เปนสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ที่จะดําเนินมาตรการภายใน
ประเทศที่เรียกรองใหผูสงออกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดมุงหมายที่การใชในสภาพ
ควบคุมและที่การปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม ตองใชเอกสาร
กํากับแยกตางหากตามรูปแบบมาตรฐาน หรือระบบ
เอกสารกํากับอ่ืน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังขอใหภาคีพิธีสารฯ
สงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับอยางนอย 6
เดือนกอนหนาการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4
โดยคํานึงถึงการพิจารณาตอไปเร่ืองการใชเอกสารกํากับแยก

ตางหาก ในบริบทของกระบวนการทบทวนการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ

มาตรา 18.3 :
คณะทํางานไดหารือวาดวยความจําเปนท่ีตองจัด

ทํามาตรฐานและรูปแบบของการจัดทํามาตรฐาน สําหรับ
การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/8/Add.2) ในวันอังคาร
และวันศุกร 15–16 มีนาคม ค.ศ. 2006 ขอมติไดรับความ
เห็นชอบ โดยคณะทํางานที่ 1 (WG–1) ในวันพุธและรับรอง
การประชุมรวมในวันศุกร

ผูแทนจากหลายประเทศเห็นดวยท่ีใหเชิญใหภาคี
พิธีสารฯ สงความเห็นเกี่ยวกับชองวางของมาตรฐานที่มีอยู
และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงาน
รวมกันกับองคการตางๆ ท่ีเก่ียวของ และพิจารณาประเด็น
น้ีตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  สมัยที่  4
ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดและปารากวัยเนนวาตองไม
ทํางานซ้ําซอนกับองคกรอื่นๆ  ผูแทนบางประเทศในกลุม
แอฟริกันเรียกรองใหจัดทํามาตรฐานโดยเร็ว เพื่อแกไข
ชองวางดังกลาว ในขณะท่ีผูแทนประเทศเวเนซูเอลาและ
อารเจนตินาแยงวานาจะคอยๆ ทําโดยใชแนวทางแบบเปน
รายกรณีไป

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.6) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวามีความจําเปนตอง
หารือเพิ่มเติม เรื่องความตองการใหจัดทํามาตรฐานและ
รูปแบบลักษณะของ การจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ในการดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอและการจําแนกระบุ
โดยคํานึงถึงการทําใหเกิดการรวมพลังและหลีกเลี่ยงความ
พยายามที่ซ้ําซอน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหรัฐบาลและ
องคการตางๆ ยื่นเสนอความเห็นและขอมูลขาวสารเรื่อง
ความเพียงพอของกฎและมาตรฐานตางๆ ที่มีอยูแลว และ
เรื่องชองวางท่ีอาจเปนเหตุผลแสดงถึงความจําเปนตองจัด
ทํากฎและมาตรฐานใหม หรือเรียกรองใหองคการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของดัดแปลงและขยายกฎและมาตรฐานที่
มีอยูแลว  ทั้งนี้เพื่อเสนอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณาใน
การประชุมสมัยที่ 4 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดรองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมขอมูลขาวสารวาดวยกฎ
และมาตรฐานที่มีอยูแลว  และเผยแพรในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 5
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การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง
ในวันอังคารและวันพุธท่ี 14–15 มีนาคม คณะทํางาน

ที่ 1 (WG–I) พิจารณาเรื่องการประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง (มาตรา 15 และ 16) (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/3/9 and INF1) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงาน
ของคณะเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญทางวิชาการวาดวยการ
ประเมินความเสี่ยง ที่ไดประชุมที่ประเทศอิตาลีเม่ือเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ขอมติไดรับการเห็นชอบโดยคณะ
ทํางานที่ 1 (WG–I) ในวันพุธ และไดรับการรับรองในท่ี
ประชุมรวมในวันศุกร

ผูแทนประเทศไนจีเรีย ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน
ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศเม็กซิโก และปารากวัย เห็นวา
ควรขยายเวลาการรวบรวมเอกสารในเรื่องนี้ที่มีอยูออกไปอีก
ผูแทนประเทศจีนขอใหมีการจัดทําแนวทางวิธีดําเนินงาน
วาดวยความเสี่ยง ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันขอใหมี
แนวทางวิธีการติดตามตรวจสอบระยะยาว  ผูแทนประเทศ
นอรเวย มาเลเซีย คิวบา ไทย และอินเดียรองขอใหมีการ
จัดทําเอกสารในเรื่องนี้เพิ่มเติม ขณะที่ผูแทนประเทศญี่ปุน
สหภาพยุโรปและประเทศบราซิลเห็นวาไมใชเร่ืองท่ีเรงดวน
ตองทําเพ่ิมเติม

ผูแทนประเทศบราซิลเนนใหมีการเสริมสรางสมรรถนะ
วาดวยการประเมินและจัดการความเสี่ยง ผูแทนประเทศ
เม็กซิโก สหภาพยุโรป และประเทศนิวซีแลนด เสนอใหมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการเสริมสราง
สมรรถนะ  ผูแทนประเทศโบลิเวีย สนับสนุนโดยองคกร
เครือขายโลกที่สาม (Third World Network) รองขอให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยง และ
ผูแทนประเทศโคลอมเบียเห็นดวยกับการใชแนวทาง
พิจารณาความเสี่ยงเปนรายกรณี

ผู เขารวมประชุมไดพิจารณารางขอมติเรื่องการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยง และไดรับรองรางขอมติดัง
กลาวโดยมีการแกไขและเพิ่มเติมเล็กนอย ผูแทนประเทศ
นอรเวยแจงที่ประชุมวาจะรวมกับประเทศแคนาดาจัดการ
ประชุมคณะเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญทางวิชาการวาดวย
ประเมินความเสี่ยงข้ึนกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 4 (COP/MOP–4)

ขอมติ  : ในขอมติวาดวยการประเมินและการ
จัดการความเสี่ยง (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/L.7)
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยการประเมินความเสี่ยง และรอง
ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ขยายเวลาการรวบรวม

เอกสารคําแนะแนวทางวาดวยการประเมินและจัดการความ
เสี่ยง ที่มีอยู่แล้วซึ่งบรรจุในศูนย์ทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร-
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Information
Resource Center) ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และเชิญใหรัฐบาลและ
องคการตางๆ จัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ใหเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่
เกี่ยวของและแหลงขอมูลขาวสาร

สวนในเรื่องความจําเปนตองจัดทําคําแนะแนวทาง
เพิ่มเติม สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบวาอาจจําเปนตองมี
คําแนะแนวทางสําหรับแงมุมเฉพาะ เชน สําหรับชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใดๆ โดย
เฉพาะ และการใชอยางจงใจ, ชนิดท่ีมีความเส่ียงและ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะรองรับโดยเฉพาะ รวมถึงการติดตามตรวจ
สอบส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใน
ระยะยาว สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตัดสินใจวาจะพิจารณา
ความตองการคําแนะแนวทางตอไปและรูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับจัดทําคําแนะแนวทางใดๆ ในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4

สวนเรื่องการเสริมสรางสมรรถนะ สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รับทราบความจําเปนเที่ตองมีทรัพยากรการเงินที่
เพียงพอในการสรางสมรรถนะใหแกบุคลากรและส่ิงอํานวย
ความสะดวก และกระตุนภาคีพิธีสารฯ และอื่นๆ ใหสงเสริม
พันธมิตรระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน และระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา และใหสงเสริม
ความรวมมือและการรวมพลังในระดับชาติและภูมิภาค
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุนใหผูบริจาคชวยสนับสนุน
กิจกรรมการฝกอบรม, อุปกรณการทดสอบและการตรวจ
คนและการวิจัยวาดวยการประเมินและจัดการความเสี่ยง

การรับผิดและชดใช (มาตรา 27)
นาง Rene Lefeber ประธานรวมของคณะทํางาน

เฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและชดใช (Working Group on
Liability and Redress) เสนอตอท่ีประชุมในวันอังคาร
ที่ 14 มีนาคม ใหรวมพิจารณารายงานของคณะทํางาน
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ดังกลาว (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/10) เกี่ยวกับ
ความกาวหนาของงานและใหขอเสนอแนะสําหรับการทํางาน
ของคณะทํางานฯ ในข้ันตอไป ซ่ึงในวันพุธที่ 15 มีนาคม
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) เห็นชอบกับรางขอมติ ซึ่งที่
ประชุมรวมรับรองในวันศุกร

ระหวางการหารือผูแทนสหภาพยุโรปสรุปถึงหนทาง
สองขั้นตอน สูระบอบระหวางประเทศวาดวยการรับผิดและ
ชดใช เริ่มจากเจรจาตอรองเครื่องมือที่ไมมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย (non–binding instrument)  แลวจึงพิจารณาให
มีผลผูกพันตามกฎหมาย ภายหลัง ผูแทนประเทศมาเลเซีย
เนนถึงความสําคัญวาหลายประเทศกําลังพัฒนาตองการ
ใหเปนเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศแคเมอรูนและมาเลเซีย
กลาววา จําเปนตองจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผู
เชี่ยวชาญวาดวยการรับผิดและการชดใชอีกหลายครั้งเพื่อ
ใหการดําเนินงานแลวเสร็จกอนป ค.ศ. 2008 ผูแทนจาก
หลายประเทศเรียกรองใหสนใจเรื่องที่ผูแทนประเทศกําลัง
พัฒนาไมสามารถเขารวมประชุมครั้งที่แลวได และกระตุน
ใหจัดหาทุนเพ่ือใหเขารวมไดในการตอไป  ประธานท่ีประชุม
กลาววาความเห็นนี้จะบรรจุไวในผลการประชุมนี้ดวย

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.2) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบความกาวหนาท่ี
ดําเนินการโดยคณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวาดวย
การรับผิดและการชดใช้ และตกลงว่าควรจัดการประชุม
คณะทํางานดังกลาวตอไปอีกสามคร้ังในระยะสองปขางหนา
เพื่อสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดการ สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ เนนถึงความตองการทรัพยากรการเงินท่ี
เพียงพอเพื่อใหหลักประกันถึงการมีสวนรวมในกระบวนการ
และกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ ประเทศพัฒนาแลว รัฐบาลอื่น
และประเทศ/องคการผูบริจาค เกื้อกูลทางการเงินโดย
สมัครใจ เพ่ือใหมีผลดังนั้น

หนวยงานสาขา
ในคณะทํางานที่ 1 (WG–I) สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสาร วาดวยหนวยงานสาขา และ
เอกสารที่รวบรวมความเห็นจากภาคีพิธีสารฯ และองคกร
อื่นๆ ในเรื่องความจําเปนที่ตองจัดตั้งหนวยสาขาเรื่องการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยง (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/3/11) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม สํานักเลขาธิการฯ ได
สรุปแนะนําเอกสารดังกลาววา ขอมติจากการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ครั้งกอน ใหสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน

การประชุมสมัยที่ 3 (COP/MOP–3) พิจารณาความจําเปน
วาจะจัดตั้งหนวยสนับสนุนนี้หรือไม

ผูแทนประเทศซิมบับเวและแซมเบียพึงพอใจใหมี
การจัดต้ังหนวยสาขาทางวิทยาศาสตร ในขณะที่ผูแทน
ประเทศอื่นสวนใหญเตือนใหระวังเรื่องน้ีและพอใจเลื่อน
การพิจารณาออกไป ผูแทนจากหลายประเทศเสนอแนะ
ทางเลือก : ผูแทนประเทศเม็กซิโกตั้งขอสังเกตถึงความเปน
ไปไดที่จะใชประโยชนจากคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) แทนการตั้งหนวยใหม  ผูแทนสหภาพยุโรปและ
จากหลายประเทศพอใจใหตั้งคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการเมื่อจําเปน ผูแทนประเทศนอรเวย และบูรกินา
ฟาโซ เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตรเพื่อแกไข
ปญหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ โดยมีกรอบเวลา ผูแทน
ประเทศอินโดนีเซียและอื่นๆ กระตุนเตือนใหเนนความ
พยายามที่การเสริมสรางสมรรถนะ ในที่สุดประธานคณะ
ทํางานที่ 1 (WG–1) เสนอรางขอมติใหที่ประชุมพิจารณา
ในวันพฤหัสบดี และท่ีประชุมมีมติรับรองโดยไมแกไข ขอม
ติไดรับการรับรอง จากที่ประชุมรวมในวันศุกร

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.16) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบวามีหลากหลายกลไก
ที่อาจใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการแกสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ดังนั้นจึงตัดสินใจวาจะพิจารณาตอไปในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4 สําหรับกลไกที่จะให
คําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการ รวมถึงการจัดตั้ง
หนวยสาขาอยางถาวรหรือการใชหนวยสาขาหรือกลไก
เฉพาะกิจ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
พิธีสารฯ จัดเตรียม : การทบทวนผลท่ีไดจากคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
(WGRI) และขอมติใดท่ีเก่ียวเน่ืองของสมชัชาภาคีอนุสญัญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 ในเรื่องการทบทวนกระบวนการที่มี
อยูแลวภายใตอนุสัญญาฯ และการประเมินคาใชจาย
สําหรับกลไกตางๆ ที่อาจมีขึ้น สําหรับใหคําปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเสนอตอการสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ตอไป

การติดตามตรวจสอบและการรายงาน
(มาตรา 33)
ในวันจันทรในคณะทํางานที่ 2 (WG–I I) สํานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอเรื่องการวิเคราะหรายงานแหง
ชาติเฉพาะกาล และสรุปความเห็นการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ ซึ่งสงมอบโดยภาคีพิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/
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COP–MOP/3/12 and INF8)  สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาสืบเนื่องจากมติในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 ไดมีการกําหนดรูปแบบของรายงาน
แหงชาติเฉพาะกาล และไดตกลงกันวาจะตองมีการจัดทํา
ทุกสองป หลังจากพิธีสารฯ มีผลบังคับใช ซ่ึงมีผลตามมาให
มีการกําหนดเวลาในการสงรายงานดังกลาวภายใน 11
กันยายน ค.ศ. 2005 ในการนี้มีภาคีพิธีสารฯ เสนอรายงาน
ดังกลาวรวม 44 ฉบับ ภายใน 11 ตุลาคม ค.ศ. 2005 และ
ตอมาไดรับเพิ่มเติมเปนรวม 51 ฉบับ

ระหวางการหารือผูแทนประเทศนอรเวยสนับสนุน
ใหรองขอตอภาคีพิธีสารฯ ใหสงรายงานแหงชาติฉบับแรก
ตามปกติกอนอยางนอย 12 เดือนกอนการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4 ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน  ผูแทน
ประเทศบราซิลและอุรุกวัย เนนวาจําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนการเงินในการจัดทํารายงานดังกลาว ผูเขารวม
ประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม และในที่สุด
ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดจัดทํารางขอมติ
มาเสนอ ซึ่งมีการขอแกไขเล็กนอย และรับขอสังเกตวา
ขอมติในสวนรายงานแหงชาติเช่ือมกับการตัดสินใจในเรื่อง
ความถี่ของการจัดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ที่ยังไม
ไดมติดวย

ขอมติ : ในขอมติข้ันสุดทายวาดวยการติดตาม
ตรวจสอบและการรายงาน (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.10) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

เชิญประเทศพัฒนาแลว  รัฐบาลอ่ืน  และ
องคการที่เกี่ยวของ จัดหาและใหการสนับสนุนทางการเงิน
และวิชาการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะแกประเทศกําลังพัฒนา
ใหสามารถตอบสนองตอพันธะในการจัดทํารายงาน โดย
เฉพาะประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs) และประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) รวมถึงประเทศที่กําลัง
อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) ซึ่ง
ขาดสมรรถนะในการนี้

เชิญกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ใหทําให
ทรัพยากรการเงินที่มีอยูและหามาได เพื่อเอ้ืออํานวยตอ
กระบวนการหารือและรวบรวมขอมูลขาวสารซ่ึงนําไปสูการ
จัดเตรียมรายงานแหงชาติของประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศที่กําลังอยูในระหวางการการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ (CEITs)

ร อ ง ขอ ให สํ านั ก เ ลขาธิ ก า รอนุ สัญญาฯ
จัดเตรียมเสนอการวิเคราะหบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร
ที่หาไดจากรายงานแหงชาติ ตอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 4

ขอมติยั งประกอบดวยเอกสารแนบทายที่ วาง
โครงรางรปูแบบสาํหรบัรายงานแหงชาตวิาดวยการดาํเนนิงาน
ตามพิธีสารฯ

การวิเคราะหประเมินและการทบทวน
(มาตรา 35)
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารการ

ริเริ่มกระบวนการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/13) ซึ่งใช
ขอมูลประกอบการประเมินจากรายงานแหงชาติเฉพาะ
กาล และอธิบายวาสืบเน่ืองจากขอมติ BS–I/12 เรื่องการ
รับรองโปรแกรมงานของพิธีสารฯ ใหพิจารณาการริเริ่ม
กระบวนการวิเคราะหประเมินในการประชุมสมัชชาภาคีพิธี
สารฯ สมัยท่ี 3 นี้ ในวันอังคารและวันพุธ ที่ 14–15 มีนาคม
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) พิจารณาและเห็นชอบตอรางขอ
มติ ซึ่งท่ีประชุมรวมไดรับรองในวันศุกร

สําหรับ เรื่ องการจัด ต้ังกระบวนการ วิ เคราะห
ประเมินและทบทวนการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ผูแทน
กลุมประเทศแอฟริกันและประเทศคิวบา สนับสนุนรางขอ
มติที่ เสนอ  ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศบราซิลและ
แคนาดาเสนอกระบวนการทบทวนที่ไมเครงครัดตอไป  โดย
ที่ผูแทนประเทศญี่ปุนและอียิปต เสนอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ รวบรวมความเห็นจากภาคีพิธีสารฯ เกี่ยวกับ
การประเมินอยางมีประสิทธิผล และเสนอสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ผูแทนประเทศแคนาดา
เสนอวาควรอนุญาตใหประเทศท่ีไมใชภาคีพิธีสารฯ เสนอ
ความเห็นเรื่องนี้ ไดดวย  ผูแทนประเทศญี่ปุนกลาววา
กระบวนการควรใหงายที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในขั้นน้ี โดย
ท่ีผูแทนสหภาพยุโรปเพิ่มเติมวากระบวนการควรครอบคลุม
และมีผูมีสวนไดสวนเสียอื่นเขามารวม ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดและโคลอมเบียควรเล่ือนการทบทวนออกไปรอ
ใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอใหสงความเห็นเกี่ยวกับรูป
แบบวิธีการรายงาน (modalities) และขยายเวลาการ
ประเมินออกไปมากกวานี้

ผูแทนประเทศแคมารูน นอรเวย และเม็กซิโก เสนอให
คณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ทําหนาที่ทบทวน
เร่ืองน้ีมากกวาการต้ังกลุมคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ
แตผูแทนประเทศคิวบา บราซิล และสวิตเซอรแลนดเห็นวา
ควรตั้งคณะเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญวิชาการ ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกันเสนอใหมีผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจํานวนผูแทนใน
แตละภูมิภาคเทากัน เพื่อชวยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
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ในการสังเคราะหความคิดเห็นเรื่องประสิทธิผลของพิธีสารฯ
แตผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศเม็กซิโกและสวิตเซอรแลนด
ไมเหน็ดวย ในทีส่ดุผูเขารวมประชมุเหน็พองใหสภา (Bureau)
เปนผูชวยสํานักเลขาธิการฯ ในเร่ืองนี้

ผูเขารวมประชุมพิจารณารางขอมติที่ประธานฯ ราง
เสนอ มีการแสดงความเห็นใหแกไขเพิ่มเติม ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกัน และผูแทนประเทศบราซิล เสนอใหเชิญ
ประเทศพัฒนาแลวและองคกรตางๆสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาในการจัดทํารายงานแหงชาติใหสําเร็จลุลวง
ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหใชคําวา สนับสนุนอํานวยให
จัดทํา มากกวาสนับสนุนใหสําเร็จ ผูเขารวมประชุมเห็นดวย
กับการแกไข และเนนความกระจางในเร่ืองที่ภาคีพิธีสารฯ
ไมสามารถจัดทํารายงานดังกลาวไดตามกําหนดน้ัน ไมได
หมายความวาภาคีพิธีสารฯ ไมสามารถสงรายงานไดอีก

ในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการการ
ปฏิบัติตามพิธีสารฯ ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับ
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและผูแทนสหภาพยุโรปท่ีวา
รายงานดังกลาวควรเนนประเด็นการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานตามพิธีสารฯ มากกวาประเด็นปญหาและ
จุดออนในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ซ่ึงใหอยูบนพื้นฐาน
ของขอมติ BS–I/7 : ขั้นตอนปฏิบัติและกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ ผูแทนประเทศโคลอมเบียเนนการทบทวนการ
ดําเนินงานตามมาตรา 35 ของพิธีสารฯ และรายงาน
ดังกลาวมีสองประเด็นทั้งการประเมินและการทบทวน

ในที่สุดผู เขารวมประชุมรับรองขอมติโดยมีการ
ปรับปรุงขอความในวรรคอารัมภบทเล็กนอย และเพิ่มขอ
สังเกตของผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันวา การที่ภาคีพิธี
สารฯ ไมดําเนินงานตามพันธกรณีพิธีสารฯ อาจไมใช
ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของพิธีสารฯ แตเนื่องจากภาคีพิธี
สารฯ ยังขาดสมรรถนะในการดําเนินงาน

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.11) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวาภาคีพิธีสารฯ
จํานวนมากยังอยูในระยะเร่ิมตนของการจัดทําและการ
ดําเนินงานระบอบกฎระเบียบและการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ และการที่ประเทศกําลัง
พัฒนายังขาดการดําเนินงานตามพิธีสารฯ อาจมิใชเนื่อง
จากปญหาในเนื้อหาของพิธีสารฯ  แตนาจะเนื่องจาก
ยังขาดสมรรถนะในการดําเนินงานตามขอกําหนด สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ เชิญประเทศและองคการอ่ืน ตลอดจนผูมี
สวนไดสวนเสียใหเสนอความเห็นวาดวยประสิทธิผลของ
พิธีสารฯ และวาดวยระเบียบวิธีการและเอกสารแนบทาย

โดยมีมุมมองที่จะจําแนกระบุความยุงยากที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินงาน และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ,
ภายใตคําแนะแนวทางของสภาสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
(COP/MOP Bureau) สังเคราะหความเห็นน้ันเสนอสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 4 นอกจากน้ีรองขอให
คณะกรรมการการปฏิบัติตามจัดเตรียมรายงานวาดวย
ประเด็นท่ัวไปของการปฏิบัติตามของภาคีพิธีสารฯ

ประเด็นการขนยายผาน :
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม คณะทํางานที่ 1 (WG–I)

หารือถึงสิทธิและพันธะของรัฐท่ีถูกขนยายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผาน โดยพิจารณาเอกสาร
ที่รวบรวมความเห็นของภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่นและองคกร
ที่เกี่ยวของในเรื่องสิทธิและพันธะของรัฐที่ขนยายสิ่งมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผาน (UNEP/CBD/
COP–MOP/3/14)

ผูแทนประเทศอินเดีย  นิวซีแลนด  ญี่ปุน  และ
อารเจนตินา กลาววาการขนยายผานไมควรทําใหรัฐที่
ถูกขนยายผานตองวางขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับ
เพิ่มเติม ผูเขารวมประชุมไมเห็นพองตองกันวามีความ
จําเปนตองทําความกระจางเก่ียวกับขอกําหนดการขนสง
สินคาที่ เปนสิ่ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ในการเคลื่อนยายภายใตพิธีสารฯ โดยเฉพาะโดย
ตกลงกันในเรื่องคําจํากัดความของการขนยายผานภายใต
พิธีสารฯ ผูแทนประเทศแคนาดา สนับสนุนโดยผูแทน
ประเทศโคลอมเบียและบราซิล เรียกรองใหมีการทําความ
กระจางดังกลาว  ผูแทนสหภาพยุโรปไมเห็นดวย ขณะที่
ผูแทนประเทศนอรเวยและไทยเห็นวา ยังไมถึงเวลาอันควร
ท่ีจะหารือเรื่องน้ี  ผูแทนประเทศปารากวัยและบราซิลเนน
ความจําเปนท่ีตองพิจารณาคําจํากัดความของการขนยาย
ผาน ตามพิธีสารฯ ใหชัดเจนขึ้น ขณะที่ผูแทนประเทศ
แคนาดาตองการใหใชคําจํากัดความขององคการศุลกากร
โลก (WCO) และผูแทนประเทศนิวซีแลนดตองการใหใช
ขององคการการคาโลก (WTO)

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.15) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เตือนความจําวาภาคีพิธีสารฯ
ถูกขนยายผาน มีสิทธิในการควบคุมการขนสงสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผานอาณาเขตของตน
และภาคีพิธีสารฯ ดังกลาวอาจทําความตกลงและมีขอตกลง
ทวิภาคีในภูมิภาค พหุภาคีกับท้ังภาคีพิธีสารฯ ประเทศอื่น



88การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

และหรือประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ ที่เก่ียวของกับการ
เคลื ่อนย้ายสิ ่งม ีช ีว ิตท ี ่ ได ้ร ับการดัดแปลงพันธ ุกรรม
(LMOs) ขามพรมแดน ในสวนอารัมภบทของขอมติ สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ตั้งขอสังเกตวาคําจํากัดความของการขนยาย
ผานมีอยูหลากหลายในความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศ
และรับทราบวาความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคา
และสิ่งแวดลอมควรจะสนับสนุนกันและกัน

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหประเทศและองคการที่
เก่ียวของ ใหความเห็นและประสบการณวาดวยสิทธิและ/
หรือพันธะของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผาน รวมถึงวาควร
หรือไมที่ภาคีพิธีสารฯ ที่ เปนประเทศที่ถูกขนยายผาน
จะดําเนินงานตามพันธะของภาคีพิธีสารฯ ผูสงออกภายใต
พิธีสารฯ และเสนอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
เสนอตอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4

พิธีปดการประชุม
ประธานการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3

นาย Raya Nasron ดําเนินการประชุมในวันสุดทาย เรื่อง
กําหนดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 นั้น
ที่ประชุมรับรองขอมติใหมีการจัดการประชุมดังกลาวตอไป
ทุกสองปจากนี้ไป และใหจัดตอเนื่องกับการประชุมสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 9 ซึ่ง
สถานที่จัดจะกําหนดระหวางการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8

ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และประธาน
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) เสนอรายงานคณะทํางาน
ตามลําดับ และที่ประชุมรับรองขอมติของคณะทํางาน ประ
ธานกลุมยอยซึ่งพิจารณาเรื่องงบประมาณไดกลาวรายงาน
และท่ีประชุมรับรองขอมติในท่ีสุด ประเด็นเดียวท่ียังไม
สามารถเห็นดวยตรงกันเกี่ยวของกับขอมติเรื่องมาตรา
18.2(a) การประชุมตองเล่ือนพิธีปดออกไปเพื่อดําเนินการ
หารือกลุมประสานงานเรื่องขอมติเก่ียวของกับมาตรา
18.2(a) ในที่สุดประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และ
ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอขอมติท่ีประนีประนอมใหที่
ประชุมรับรองได

ห ลังจากการกล าวถอยแถลงของ ผู แทนกลุ ม
ประเทศในภูมิภาคตางๆ และเลขาธิการอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพแลว ประธานในท่ีประชุมกลาวปด
การประชุมเวลาประมาณ 21:45 น.ของวันท่ี 17 มีนาคม
ค.ศ. 2006

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No 351 IISD 20 March 2006
: www.iisd.ca/biodiv/bs-copmop3/
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คณะปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 10 ไดจัดทําโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงเกาะ และยืนยันถึงความเหมาะสมของดัชนี
ชี้วัดประเภทตางๆ ที่ใชวิเคราะหประเมินความกาวหนาใน
การดําเนินงาน เพื่อบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010 ท่ีมุงลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก
และยังได :

ใหคําแนะนําในการผสานเปาหมายมุงผล
สัมฤทธิ์ในระดับโลก เขาในโปรแกรมงานตางๆ ของ
อนุสัญญาฯ

รับรองขอกําหนดการดําเนินงาน (TOR) ของ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เสนอแนะขั้นตอนในการพิจารณาทบทวน
การดําเนินงานภายใตโปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน

เสนอทางเลือกสําหรับการริเริ่มระหวางประเทศ
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและ
โภชนาการ

กล่ันกรองขอเสนอสําหรับการประยุกตใช
แนวทางและวิธีการในการขจัดหรือลดแรงจูงใจท่ีบิดเบือน

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 10 ยังไดสงขอคิดเห็นเก่ียวกับรายงานของคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยเทคโนโลยีที่ จํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) ใหกับคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8(j) และเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
ภายใตอนุสัญญาฯ ซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่จํากัด
การใชประโยชนทางพันธุกรรมใหชัดเจน

การประชุมคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่
10 สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาจากขั้นตอนของการ
กําหนดนโยบายไปสูขั้นตอนของการปฏิบัติ โดยมีการ
พิจารณาถึงประเด็นหัวขอสาระสําคัญประเด็นสุดทาย
ท่ีรวมอยูในโปรแกรมพหุวรรษของอนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ.
2010 และวาระการประชุมหัวขอหน่ึงซึ่งเนนในประเด็นทาง
กลยุทธและทางวิชาการในการสงเสริมและประเมินความ
กาวหนาในการดําเนินงาน การรับรององคประกอบของ
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และชายฝง และโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหลงนํ้าในแผนดิน ซึ่งชวยสรางโอกาสในการ
วิเคราะหประเมินความยืดหยุนของกรอบการดําเนินงาน
สําหรับการปฏิบัติท่ีไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชา

ก ารประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และ
เทคโนโลยี สมัยที่ 10

(The Tenth Meeting of the Subsidiary Body on Scientific,
Technical and Technological Advice (SBSTTA–10))

7 – 11 กุมภาพันธ  ค.ศ. 2005  ณ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการและเทคโนโลยี สมัยท่ี 10 (SBSTTA–10) ของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (the Convention on Biological Diversity–CBD) มีข้ึนระหวางวันท่ี 7–11 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2005 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีผูเขารวมประชุมประมาณ 400 คน จากภาคีอนุสัญญาฯ 133 ประเทศ
รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานขององคการสหประชาชาติ องคกรระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน กลุมชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  ผูเขารวมประชุมไดใหการรับรอง 13 ขอเสนอแนะ  ท้ังในประเด็น
สารัตถะ ประเด็นทางกลยุทธ ประเด็นทางวิทยาศาสตรและวิชาการ ซึ่งจะไดรับการเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8  ซ่ึงจะมีข้ึนในคร่ึงแรกของป ค.ศ. 2006 ณ ประเทศบราซิล
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การจัดทํากลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM)

การกําหนดใหกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
เปนกลไกการเงินชั่วคราวสําหรับอนุสัญญาฯ

การกาํหนดใหนครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา
เปนที่ตั้งถาวรของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

การประสานความรวมมือกับอนุสัญญาอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

การจดัตัง้คณะทาํงานเฉพาะกจิวาดวยมาตรา 8(j)
การจัดต้ังคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ

วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพในแหลงน้ําในแผนดิน
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝง
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางการเกษตร
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพในปาไม
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ

(ExCOP) มีขึ้นที่นครคารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 เพื่อพิจารณาและใหการ
รับรองพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่ประชุมไมสามารถตกลงกันไดในประเด็นรางสุดทายของ
พิธีสารฯ จึงมีการประชุมหารืออยางไมเปนทางการขึ้นอีก
3 ครั้ง ตอมาในการประชุมเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2000
ท่ีนครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ท่ีประชุมไดใหการ
รับรองพิธีสารฯ  ซึ่งพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพนี้ ระบุถึงประเด็นเก่ียวกับการขนยาย
การดูแล และการใชอยางปลอดภัยซึ่งส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม ที่อาจมีผลกระทบเสียหายตอการอนุรักษและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษย และการ
เคล่ือนยายขามพรมแดน เปนพิเศษ พิธีสารฯ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003 ปจจุบันมี 111 ภาคี
อนุสัญญาฯ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
(COP 5) ณ กรุงไนไรบี ประเทศเคนยา เม่ือเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 2000 ผูเขารวมประชุมไดรับรองโปรแกรมงานวาดวย

ภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยที่  7 ขณะที่การพิจารณาหารือ
ในหัวขอที่เปนประเด็นทางการเมืองใหเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนดนั้นเปนไปอยางคอนขางยากลําบาก รวมถึง
ประเด็นที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) และแรงจูงใจในทางลบ สวนการพิจารณาเก่ียวกับ
เครื่องมือเชิงปฏิบัติในการวิเคราะหประเมินการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร และความรวมมือทางวิชาการ ดัชนีชี้วัดและ
การใชประโยชนจากกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
จะชวยเอื้ออํานวยการดําเนินงานในระดับพื้นฐานเปน
อยางยิ่ง

ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง

ไดรับการตอรองภายใตการดูแลของโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP)  ไดเปดใหมีการลงนามต้ังแต
วันที่  5  มิถุนายน ค.ศ. 1992  และมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่  29 ธันวาคม  ค .ศ .  1993 ปจจุบันมี  188 ภาคี
อนุสัญญาฯ วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ “การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนองคประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และการ
แบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
อยางยุติธรรมและเทาเทียม”

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) คือ หนวยงาน
บริหารของอนุสัญญาฯ ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากคณะ
ทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร วชิาการและเทคโนโลย ี (SBSTTA)
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 25 ของอนุสัญญาฯ โดยมีหนาที่ให
คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ แก
สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ จนถึงปจจุบนั สมัชชาภาคอีนสุญัญาฯ
มีการประชุมไปแลว 7 ครั้ง และการประชุมสมัยพิเศษ
(ExCOP) อีก 1 ครั้ง สวนคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
มีการประชุมไปแลว 9 ครั้ง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1–4
(COP1–4) มีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 4 ครั้ง
กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยพิเศษ
(ExCOP) โดยการประชุม 4 ครั้งดังกลาวมีขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 ณ กรุงนัสซอ ประเทศบาฮามาส
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ณ กรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุงบัวโนส
ไอเรส ประเทศอารเจนตินา และในเดือนพฤษภาคม  ค.ศ.
1998 ณ กรุงบราทิสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก ตามลําดับ
และรับรองขอมติในประเด็นตางๆ ที่สําคัญคือ



4

91

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นท่ี
กึ่งชื้น และขอมติวาดวย

แนวทางเชิงระบบนิเวศ
การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS)
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (IAS)
การใชประโยชนอยางย่ังยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการทองเที่ยว
มาตรการแรงจูงใจ
กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (GSPC)
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร

รวมถึงเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)
การปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ
การริเร่ิมทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI)
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
ทรัพยากรและกลไกการเงิน
การจําแนกระบ ุการตดิตามตรวจสอบ การศกึษา

วิเคราะห และดัชนีช้ีวัด
มาตรา 8(j) ของอนุสัญญาฯ
การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนัก

แกสาธารณชน (CEPA)
การวิเคราะหผลกระทบ การรับผิดชอบและ

การชดใชความเสียหาย
การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ

สมัยที่ 7 (SBSTTA–7) เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001
ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ผูเขารวมประชุมได
ทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมงานวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพในปาไม และรับรองขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
รวมถึงการริเริ่มระหวางประเทศวาดวยสัตวผูผสมเกสร
(the International Pollinators Initiative)

กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (GSPC)
มาตรการแรงจูงใจ
ดัชนีชี้วัด
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6) เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอรแลนด ที่ประชุมไดรับรอง

โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาไม ฉบับที่ปรับปรุงแกไขแลว

หลักแนวทางสําหรบัการจดัการชนิดพนัธุตางถิน่
แนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงและแบงปน

ผลประโยชน
แผนกลยุทธสําหรับอนุสัญญาฯ

และรับรอง
ขอมติวาดวยกลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ

พืช (GSPC)
การริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI)
แนวทางเชิงระบบนิเวศ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
มาตรการแรงจูงใจ
การรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหาย
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
ทรัพยากรและกลไกการเงิน
ความรวมมือ กับอนุ สัญญาและการริ เ ริ่ ม

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
การมีสวนรวมในการทบทวนแผนปฏิบัติการ

21 (Agenda 21), มาตรา 8(j) และสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
เกษตรกรรม (ITPGR)

ผูเขารวมประชุมยังไดรับรองเปาหมายในการลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมี
นัยสําคัญ ภายในป ค.ศ. 2010

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 8 (SBSTTA–8) เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 ณ
นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา หัวขอหลักในการประชุม
คือ ความหลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขา ซึ่งท่ีประชุมได
รับรองโครงสรางของโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงภูเขา และขอเสนอแนะเก่ียวกับ :

ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝง
ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการทองเที่ยว
การปฏิบัติงานของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยา–

ศาสตรฯ
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การประชุมภาคีพิธีสารคารตาเฮนาสมัยที่ 1
(COP/MOP–1) มีขึ้นระหวางวันท่ี 23–27 กุมภาพันธ ค.ศ.
2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ท่ีประชุมได
รับรองขอมติเกี่ยวกับ :

การตัดสินใจของภาคีพิธีสารฯ ผูนําเขา
การเสริมสรางสมรรถนะ และทะเบียนรายนาม

ผูเชี่ยวชาญ
การขนยาย การดูแล การบรรจุหีบหอและการ

จําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
การแบงปนขอมลูขาวสาร และกลไกการเผยแพร

ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
การรับผิดชอบและการชดใชคาเสียหาย
การปฏิบัติตาม
โปรแกรมงานระยะกลางของภาคีพิ ธีสาร

คารตาเฮนา

รายงานการประชุม
นาย Alfred Oteng Yeboah ประเทศกานา ประธาน

การประชุมคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
สมัยท่ี 10 ไดกลาวเริ่มการประชุมเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2005 และขอใหผูเขารวมประชุมสงบน่ิงเปนเวลา 1
นาที เพื่อไวอาลัยแกผูประสบภัยจากคล่ืนสึนามิ เมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2004

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของประเทศไทย กลาว
ตอนรับผูเขารวมประชุม และระบุวาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย กําลังอยูในสภาวะความเสี่ยงจาก
กิจกรรมตางๆ ของมนุษย และเนนความสําคัญของการ
เสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชนในการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากน้ันการประชุมจึง
เปดอยางเปนทางการ โดยมีการแสดงกลองสะบัดไชย และ
รําไทยประกอบพิธีเปดงาน

ประธาน นาย Oteng Yeboah กลาวทวนถึง
กิจกรรมระหวางสมัยประชุม และวาระการประชุมของ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 10 เขาเนนถึง
ปญหาทาทายที่เผชิญระบบนิเวศเกาะ รวมถึงการทองเที่ยว
อยางไมยั่งยืน ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ และใหขอสังเกตวาความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะเปนหัวขอสําหรับการทบทวนแบบ
ลึกซึ้ง ซึ่งจะทําใหรายการหัวขอสาระสําคัญท่ีหารือใน
อนุสัญญาฯ แลวเสร็จ เขาไดสรุปถึงบทบาทของการ

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 9 (SBSTTA–9) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003
ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ที่ประชุมไดพิจารณา
องคประกอบของโปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครอง และ
โปรแกรมงานวาดวยการถายทอดและความรวมมือทาง
เทคโนโลยี ผูเขารวมประชุมรับรองขอเสนอแนะ

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปล่ียน
แปลงสภาพภูมิอากาศ

การติดตามตรวจสอบและดัชนีช้ีวัด
มาตรการแรงจูงใจ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) เมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลา
ลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมไดรับรอง :

โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงภูเขา

โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครอง
โปรแกรมงานวาดวยการถายทอดเทคโนโลยี

และความรวมมือทางเทคโนโลยี
และขอมติวาดวย :
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการทองเที่ยว
การติดตามตรวจสอบและดัชนีช้ีวัด
แนวทางเชิงระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปล่ียน

แปลงสภาพภูมิอากาศ
การใชประโยชนอยางย่ังยืน
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (IAS)
แผนกลยุทธ
ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝง
การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร

พันธุกรรม (ABS)
มาตรา 8(j) และแนวทางอัคเว : คู (Akwe :

Kon)
มาตรการแรงจูงใจ
การติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา และการ

เสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)
ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ

และกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
ทรัพยากรและกลไกทางการเงิน
การรายงานแหงชาตวิาดวยการอนวุตัอนสุญัญาฯ
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วิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (Millennium
Ecosystem Assessment–MA) ในการเปนพื้นฐานสําหรับ
การตัดสินใจที่เกี่ยวของ และความตองการเปาหมายที่
ชัดเจนและเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพลงภายในป ค.ศ. 2010

นาย Hamdallah Zedan เลขาธิการอนุสัญญาฯ
กลาวแสดงความยินดีกับประเทศไทยในความพยายามใน
การดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน และระบุวาเหตุการณคลื่นยักษ
สึนามิเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 เตือนใหเห็นวามนุษย
มีความเสี่ยงตอภัยอันตรายจากปรากฏการณทางธรรมชาติ
มากเพียงใด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เพื่อ
ปองกันความหายนะและใหหลักประกันความยืดหยุน
ทนทานของระบบนิเวศ เขากลาววารางโปรแกรมงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ ไดใชแนวทางจาก
แผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ แผนปฏิบัติการจากการ
ประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (JPOI) และ
เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals–MDGs) เขากลาววา การจัดทํา
เปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์มีความสําคัญลําดับแรกสําหรับ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ดวย
เนื่องจากการประชุมนานาชาติวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 ประธานาธิบดี
Jacques Chirac ประเทศฝร่ังเศส ไดเสนอใหจัดตั้ง
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นาย Nehemiah Rotich ในฐานะผูแทนของ นาย
Klaus Topfer ผู อํานวยการโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) เนนถึงการสนับสนุนของโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติที่มีตอการดําเนินงานภายใต
อนุสัญญาฯ ในหลายๆ เรื่อง รวมถึงในการจัดทําดัชนีชี้วัด
เพื่อวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ.
2010 การผสานการดําเนินงานระหวางอนุสัญญาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสราง
ความแขง็แกรงใหแกการดาํเนนิงานในระดบัภูมิภาค ถอยแถลง
ไดมีขึ้นโดย  :  ผูแทนองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO), ผูแทนการวิเคราะหประเมินระบบ
นิเวศแหงสหัสวรรษ (MA), ผูแทนประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปน
เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ : วิทยาศาสตรกับการปกครองดูแล” เมื่อเดือน
มกราคม ค.ศ. 2005, ผูแทนสหภาพยุโรป, ผูแทน
กลุมประเทศทวีปแอฟริกา, ผูแทนกลุมประเทศภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก, ผูแทนกลุมประเทศยุโรปกลางและ
ยุโรปตะวันออก, ผูแทนกลุมประเทศลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน

ผูเขารวมประชุมไดคัดเลือกให นาง Bozena Haczok
ประเทศโปแลนด เปนผูรายงานการประชุม นาง Theresa
Mundita Lim ประเทศฟลิปปนส เปนประธานคณะทํางาน
ที่ 1 (WG–I) และ นาย Christian Prip ประเทศเดนมารก
เปนประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ตอมาที่ประชุม
ไดรบัรองวาระการประชมุ และการจดัองคประกอบการประชมุ
(UNEP/CBD/SBSTTA/10/1,Add.1 and Add.1/Corr.1)
โดยไมมีการแกไข

ตลอดทั้งสัปดาห ที่ประชุมรวมไดประชุมในบายวัน
จันทร เพื่อรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน,
พิจารณารางรายงานของการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศ
แหงสหัสวรรษ (MA) และรับฟงการนําเสนอของผูเชี่ยวชาญ
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ ที่ประชุมรวม
ประชุมอีกครั้งในบายวันศุกรเพื่อหารือเรื่องวันที่และสถานที่
จัดประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 11
(SBSTTA–11), พจิารณาสาระอืน่ๆ, รบัรองรายงานการประชมุ
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยท่ี 10 (SBSTTA–10)
โดยรวมถึงขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8 และรับฟงถอยแถลงในพิธีปด คณะทํางาน
ทั้งสองไดหารือกันตั้งแตวันอังคารจนถึงเชาวันศุกร

คณะทํางานที่ 1 (WG–I) เนนที่รางโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ และยัง
พิจารณา : ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
รวมถึงทางเลือกสําหรับการริเริ่มท่ีเก่ียวของกับหลายเรื่อง
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับอาหารและ
โภชนาการ, การริเริ่มระหวางประเทศสําหรับการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในดินอยาง
ยั่งยืน (International Initiative for Conservation and
Sustainable Use of Soil Biodiversity) และรายงานของ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวย
การใชเทคโนโลยีท่ีจํากัดพันธุกรรม (GURTs), การริเริ่ม
ทางอนุกรมวิธานทั่วโลก (GTI) และขอกําหนด สําหรับ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการใหจัดทําคําแนะแนวทาง
วาดวยการรวมพลังระหวางกิจกรรม ที่กลาวถึงการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน,
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วาดวยการเปลี่ยนแปลงในความหลากหลายทางชีวภาพ
ผูแทนจากหลายประเทศเสนอแนะใหเนนที่แผนกลยุทธของ
อนุสัญญาฯ เปาหมายป ค.ศ. 2010 และเปาประสงคการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)  ผูแทนจากประเทศ
ออสเตรเลียระบุถึงความตองการใหอนุสัญญาฯ มีสวนรวม
ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาประสงคการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDGs) ภายในขอบเขตของหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายของตนเทานั้น

ในประเด็นวิถีทางและวิธีการทางกลยุทธในการ
ปรับปรุงคําแนะนําของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ผูแทนจากหลาย
ประเทศคัดคานการรวมเอากิจกรรมพิเศษเฉพาะไวในแผน
ปฏิบัติงาน  ผูแทนจากบางประเทศกลาวเตือนเก่ียวกับนัยยะ
ทางการเงินของกิจกรรมพิเศษเฉพาะ ขณะท่ีผูเขารวมประชุม
อื่นๆ ต้ังขอสังเกตวามีความจําเปนท่ีจะตองหลีกเล่ียงการ
ทําลายวิสัยทัศนเชิงกลยุทธโดยใหรายละเอียดมากเกินไป

ในประเด็นกระบวนการศึกษาวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร ผูเขารวมประชุมสนับสนุนใหพิจารณาความรู
ความชาํนาญของอนสุญัญาและกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
ผูแทนจากบางประเทศเสนอแนะใหคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในการประชุมคร้ังตอไป แตละคร้ัง
มีคณะทํางานหนึ่งคณะ ที่อุทิศเวลาใหแกการทบทวนการ
วิ เคราะหประเมินสถานภาพและแนวโนมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ในที่ประชุมรวมวันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ  ผูแทน
ประเทศสวีเดนเสนอใหใชภาษาที่เนนถึงความสําคัญของ
การมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ดีในการดําเนินงาน
ผูเขารวมประชุมรับรองรางขอเสนอแนะโดยมีขอแกไข

ขอเสนอแนะ: ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
SBSTTA/10/L.2) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ตระหนักถึงความสําคัญของการวิเคราะห
ประเมินสถานภาพและแนวโนมขององคประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความจําเปนในการเสริมสราง
บทบาทของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ในการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในการดําเนินงาน
ระดับชาติ

ผูเขารวมประชุมเสนอแนะใหคณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ศึกษาแนวทางท่ีสรางสรรคสําหรับ
การปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงในการประชุมแตละครั้ง
ใหคณะทํางานหนึ่งคณะมุงเนนการวิเคราะหประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพ และจําแนกระบุการแกไขปญหา,

การแปรสภาพเปนทะเลทราย, การเสื่อมโทรมของท่ีดิน,
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะทํางานท่ี 1
(WG–I) จัดตั้งกลุมประสานงานเพื่อแกไขรายละเอียดของ
รางโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหง
เกาะ และกลุมเพ่ือนประธานวาดวยการใชเทคโนโลยีที่
จํากัดพันธุกรรม (GURTs)

คณะทํางานที่ 2 (WG–II) หารือ : เปาประสงคและ
เปาหมายยอยสําหรับเอ้ืออํานวยใหมีความสามัคคีระหวาง
โปรแกรมงาน, ดัชนีสําหรับวิเคราะหประเมินความกาวหนา
สูเปาหมาย ค.ศ. 2010 รวมถึง โลกทรรศนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฉบับที่ 2 (GBO), บทบาทของกลไกการเผย
แพรขอมูลขาวสาร (CHM) ในการสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย 2010,
และวิถีทางที่จะขจัดหรือบรรเทาแรงจูงใจที่บิดเบือน
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) จัดตั้งกลุมประสานงานวาดวย
แรงจูงใจที่บิดเบือน

ที่ประชุมรวม

รายงานความกาวหนา :
ในบายวันจันทร ผูเขารวมประชุมไดรับทราบถึง

รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน
ท้ังในประเด็นสาระสําคัญ และประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
หลายเรื่อง (UNEP/CBD/SBSTTA/10/2 and 3)

แผนปฏิบัติงานของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ :
ในบายวันจันทรที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 นาย

Prip ในฐานะผูแทนของสภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร
(SBSTTA Bureau) ไดนาํเสนอเอกสารวาดวยแผนปฏบัิติงาน
(Operational Plan) ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(UNEP/CBD/SBSTTA/10/5)  ผูแทนสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารวาดวยการศึกษาวิเคราะห
นํารอง และการทบทวนวิธีการและรูปแบบสําหรับการ
ศึกษาวิเคราะหทางวิทยาศาสตร (UNEP/CBD/SBSTTA/
10/7 and INF/4 and 5)  ผูแทนจากหลายประเทศ กลาว
กระตุนใหดําเนินงานเพื่อเนนถึงบทบาททางวิชาการของ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) มากขึ้น และ
เพิ่มการมีสวนรวมของประชาคมนักวิทยาศาสตรในการ
ดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ใหมากขึ้น  ผูแทนประเทศบราซิลกลาวสนับสนุนการเสริม
สรางสมรรถนะใหแกคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) มากกวาที่จะจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญระดับสูง
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สงเสริมการมีสวนรวมทางวิทยาศาสตร และทดลองใช
แนวทางอื่นๆ ที่เปนทางเลือก ในการดําเนินการประชุม

ภาคีอนุสัญญาฯ ไดัรับการเชิญชวนใหจัดสงมุมมอง
หรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 เมษายน  ค.ศ.
2005 และเลขาธิการอนุสัญญาฯ  จะจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ฉบับที่ ไดรับการปรับปรุงแกไข  เพื่อการพิจารณาของ
คณะทํางานวาดวยการพิจารณาทบทวนการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ (WGRI) และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 8 ตอไป

การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ :
ในที่ประชุมรวมวันจันทรที่ 7 กุมภาพันธ  ผูเขารวม

ประชุมไดพิจารณารางรายงานการวิเคราะหประเมินระบบ
นิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) และตอมาคณะทํางานท่ี 2
(WG–II) ไดหารือประเด็นนี้ตอจนแลวเสร็จในวันอังคารท่ี 8
กุมภาพันธ  ผูแทนจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได
นําเสนอรายงานสังเคราะหวาดวยรางรายงานการวิเคราะห
ประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (UNEP/CBD/SBSTTA/
10/L.2 and INF/5) โดยรับทราบวาคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 11 (SBSTTA–11)
จะพิจารณารายงานฉบับสุดทาย  นาย Shahid Naeem
จากโครงการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ
(MA) กลาวถึงผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหในรายงาน
รวมถึง : กิจกรรมของมนุษยกําลังเปลี่ยนแปลงความหลาก
หลายทางชีวภาพ, อัตราการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง และจําแนกระบุ
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น, เพิ่มการมีสวนรวมทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ, คาใชจายและความเสี่ยงของ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมากเกินกวา
ผลประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการโดยระบบนิเวศ, มีแรง
ผลักดันมากมายทําใหเกิดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ, ปฏิบัติการเก่ียวกับการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ความสําเร็จ
ในการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ค.ศ. 2010 คือ ความ
พยายามที่เปนรูปธรรม

ผูเขารวมประชุมสวนใหญ ใหการยอมรับรายงาน
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) ใน
ฐานะเปนหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจ รวมถึงเปนวิธีการหรือกําหนดที่จะจําแนกระบุ
ความซ้ําซอนในงาน และชองวางระหวางกระบวนการ

ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  ผูแทนจากบางประเทศแสดง
ความเปนกงัวลเกีย่วกบัการตคีวามผดิพลาดถงึผลในรายงาน
รวมถึงที่เกี่ยวกับการชดเชย การขยายตัวของเกษตรกรรม
และการแลกเปลี่ยนระหวางการบรรลุเปาหมายของการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) กับการลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทนประชาคมยุโรป กระตุน
เตือนใหตระหนักวาการชดเชยบางประเภทชวยสงเสริม
กิจกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  ผูแทนบางประเทศ
กลาววารายงานดังกลาวไมไดระบุถึงแนวทางสูระบบนิเวศ
และการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ย่ังยืน และผูเขารวมประชุมจากบางประเทศ เสนอแนะให
เนนมากขึ้นที่คุณคาของผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/DBSTTA/10/L.3) คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ มอบความเห็น
ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ใหแก
สํานักเลขาธิการของการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหง
สหัสวรรษ (MA) และรับทราบวาที่ประชุมคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 11 (SBSTTA–11)
จะพิจารณารายงานฉบับสุดทายของการวิเคราะหประเมิน
ระบบนิเวศ (MA) เพื่อเตรียมขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เก่ียวกับนัยยะของสาระในรายงานสําหรับการ
ดําเนินงานในอนาคตของอนุสัญญาฯ  นอกจากน้ัน เนนวา
จําเปนตองมีกิจกรรมการติดตอส่ือสาร และการเสริมสราง
ความตระหนักแกสาธารณชนตอจากน้ี เพื่อใหหลักประกัน
วา สาระของการวิเคราะหดังกลาว ไดรับการเผยแพรและ
ใชประโยชนอยางกวางขวางและมีประสิทธิผลโดยผูที่มี
อํานาจตัดสินใจ

การนําเสนอท่ีสําคัญ :
นาย Randolph  Thalman จาก University of

South Pacific ประเทศฟจิ นําเสนอเรื่องสําคัญวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ ในชื่อเรื่อง
“Sinking Island Arks–Island Biodiversity and Island
Living Under Threat”  เขาไดระบุถึงประชาชนที่อาศัยอยู
บนเกาะ ซึ่งตองพึ่งพาอาศัยทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศเกาะเปนหลัก และเนนถึงความ
เสี่ยงหรือภัยคุกคามตอระบบนิเวศเกาะ จากปจจัยตางๆ
เชน ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น การใชทรัพยากรมากเกิน
ขอบเขตจํากัด ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ภัยธรรมชาติ และ
ภัยจากการกระทําของมนุษย และการสูญเสียความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
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คณะทํางานที่ 1

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ :
ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีท่ี 8 และ 10 กุมภาพันธ

คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) พิจารณาประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ กลุมประสานงานหารือกันในวันอังคาร
และวันพุธที่ 8–9 กุมภาพันธ ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอรางโปรแกรมงานวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ (UNEP/CBD/SBSTTA/
10/4 and INF/1 and 26)  ผูแทนจากประเทศสเปนรายงาน
ผลการประชุมคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ ซึ่งมีขึ้นระหวางวันที่
13–17 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ท่ีหมูเกาะคานารี ประเทศสเปน

ผูแทนจากกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก รองขอ
ใหมีการพิจารณาเอกสารจากกลุมประสานงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ (Liaison Group
on Island Biodiversity) ซ่ึงประชุมกันกอนการประชุม
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 10 (SBSTTA–10)
เพื่อพิจารณาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการหารือ  ขณะที่
ผูแทนประเทศนอรเวยและตูวาลูเห็นชอบกับเอกสารของ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอใหตัดทิ้ง
ขอเสนอแนะวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ผูแทนประเทศฟลิปปนสรองขอใหมีขอความเกี่ยวกับสิทธิ
และการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน  ผูเขา
รวมประชุมตระหนักถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
โปรแกรมงานวาดวย สาระสําคัญ ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
หลายเรื่อง และอนุสัญญาอื่นๆ  โดยรับทราบวาจําเปนตอง
หลีกเลี่ยงเปาหมายที่มีอยูแลวซึ่งซ้ําซอน   ผูแทนบาง
ประเทศคัดคานการเนนเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปน
เกาะขนาดเล็ก (SIDS)  โดยใหความเห็นวาเกาะขนาดใหญ
ก็เผชิญปญหาที่คลายคลึงกัน  ผูแทนการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(the International Indigenous Forum on Biodiversity–
IIFB) เรียกรองใหมีขอความเก่ียวกับการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC) จากชนพื้นเมือง และระบบพิเศษเฉพาะ
(sui genesis system) สําหรับคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของชนพื้นเมือง   ผู เขารวมประชุมจัดตั้งกลุม
ประสานงานขึ้นเพื่อแกไขเร่ืองกรอบเวลาและเปาหมายของ
โปรแกรมงาน ซึ่งมีนาย Horst Korn ประเทศเยอรมนีเปน
ประธาน  ประชุมกันในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ ที่หลังจาก
การหารืออันยาวนานวาดวยโครงสรางของโปรแกรมงาน

ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหกลับไปพิจารณากรอบการ
ดําเนินงานสําหรับเปาประสงคและเปาหมายระดับโลก
ดังขอมติ VII/30: แผนกลยุทธ  และปรับเปาประสงคระดับ
โลกโดยมีปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญสูงซึ่งพิเศษ
เฉพาะเกี่ยวกับเกาะ กลุมประสานงานไดหารือกันอีกครั้ง
ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุมเห็นชอบที่จะไม
พิจารณาถึงรายละเอียดของกิจกรรมสนับสนุน แตจะรอง
ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทบทวน และทําให
กจิกรรมดงักลาวสอดคลองและเนนเรือ่งเกาะ  สวนปฏบิตักิาร
ท่ีมีลําดับความสําคัญสูงพิเศษเฉพาะเกาะน้ัน  ผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบในการใชขอความ และใหเพิ่มหลักการและ
เหตุผลตอปฏิบัติการดังกลาว

ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ  คณะทํางานที่ 1
(WG–I)  พิจารณาเอกสารการประชุมท่ีไดแกไขแลว เก่ียวกับ
ขอเสนอแนะ  ผูแทนประเทศฝรั่งเศส กลาวคัดคานขอความ
เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษเฉพาะ  โดยตั้งขอสังเกตวากลุม
ประสานงานไมไดพิจารณากิจกรรมดังกลาว  ผูแทน
ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลียเห็นดวย  ผูแทน
ประเทศแคนาดาคัดคานการถกเถียงอีกครั้งถึงขอความ
เกี่ยวกับการใหทุนของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA)
และแนวทางการดําเนินงานที่อยูในวงเล็บอีกครั้ง  ผูเขา
รวมประชุมเห็นชอบใหตัดทิ้งวรรคที่ระบุที่วาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน  และใสวงเล็บทั้งสวนที่มี
ความนํา วัตถุประสงค ขอบเขต และคําจํากัดความที่ใช
ในการทํางานเกี่ยวกับสวนที่วาดวยเปาหมายระดับโลก
และปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญสูงที่พิเศษเฉพาะเกาะ
ผูแทนประเทศแคนาดาคัดคานขอความเก่ียวกับสิทธิของ
ชนพื้นเมือง ในเปาหมายที่วาดวยการคุมครองความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ผูแทนประเทศจาไมกา
และออสเตรเลียกลาวคัดคานการปรับแกถอยคําในเปาหมาย
ระดับโลกอีก เนื่องจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 7 ไดรับการรับรองแลว โดยที่ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียเสนอใหระบุถึงการรองขอดังกลาวไวในวรรค
นําดวย

ในวันศุกรท่ี 11 กุมภาพันธ  คณะทํางานท่ี 1 (WG–I)
ไดเพิ่มปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญวาดวยความรวมมือ
ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะระหวางประเทศกําลังพัฒนาที่
เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) กับประเทศท่ีพัฒนาแลว และ
เห็นชอบใหเปาหมายเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองความรูที่
สืบทอดตามประเพณี  เปนไปตามกฎหมายในชาติและ
พันธกรณีระหวางประเทศ  ผูเขารวมประชุมใหเพิ่มเรื่อง
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การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนเปนการปฏิบัติการ
ที่มีลําดับความสําคัญแยกตางหาก

เก่ียวกับการใชถอยคําในเปาหมายระดับโลก  ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 โดยสอดคลองกับขอมติ VII/30 :
แผนกลยุทธ  ทบทวนและทําความกระจางถึงเปาประสงค
สําหรับป ค.ศ. 2010  และรองขอใหเปลี่ยนจากคําวา “ถาย
โอน” (transfer) เปน “เขาถึง” (access) เมื่อเก่ียวของกับ
ทรัพยากรพันธุกรรม ผูแทนประชาคมยุโรป (EC) เสนอให
ใชภาษาจากขอมติ VII/30 เม่ือเก่ียวกับการทบทวนเปาหมาย
ตางๆ เพื่อความสอดคลองกันระหวางโปรแกรมงาน และ
กรอบการดําเนินงานในภาพรวม

เกี่ยวกับขอความที่อยูในวงเล็บของโปรแกรมงาน
ผูแทนประเทศไซบีเรียรองขอใหมีขอความกลาวถึงความ
จําเปนที่ตองแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม  ผูแทนประเทศ
ฝรั่งเศสรองขอใหตัดทิ้งขอความในวรรคที่เนนถึงประเทศ
กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS)  ผูแทนประเทศ
แคนาดากลาววาโปรแกรมงานควรไดรับการดําเนินงาน
โดยสอดคลองกับกฎหมายในชาติและพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ  ผูเขารวมประชุมตระหนักถึงความ
เชื่อมโยงระหวางโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะกับโปรแกรมงานอื่นๆ ของอนุสัญญาฯ
ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอแนะใหตัดทิ้งขอความ
ที่ระบุถึง “การตระหนักอยางเต็มที่” (full recognition) ซึ่ง
สิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ินออก  ผูแทนจากการ
หารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ (IIFB) ช้ีใหเห็นถึงการใชถอยคําในขอมติ
VII/19 : การเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

ในที่ประชุมรวมวันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ  ผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบใหใชการจัดลําดับและจําแนกสถานภาพ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม (IUCN Red List)  ของสหภาพสากล
วาดวยการอนุรักษ (IUCN) ในการประเมินสถานภาพของ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในระบบนิเวศเกาะ  ในประเด็นสิทธิ
ของชนพื้นเมืองนั้น ผูเขารวมประชุมไดตกลงกันใชคําวา
“ควรจะ” (shall) แทนคําวา “ตอง” (must)  ผูเขารวมประชุม
ไดรับรองขอเสนอแนะตามที่ไดการปรับปรุงแกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/SBTTA/10 L14) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

รับรองเปาประสงค เปาหมายระดับโลก และ
ปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญสูงพิเศษเฉพาะเกาะของ
โปรแกรมงานดังในเอกสารแนบทายตอขอเสนอแนะ

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานตาม
โปรแกรมงาน

รองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานเพื่อ
บรรลุเปาหมาย และเปาหมายยอยเกี่ยวกับระบบนิเวศเกาะ
โดยใชดัชนีชี้วัดที่ไดรับความเห็นชอบวิเคราะหประเมิน
ความกาวหนา

ใหลําดับความสําคัญในโปรแกรมงานแก
กิจกรรมท่ีสามารถเก้ือกูลอยางสําคัญตอการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เชิญชวนใหมีการดําเนินงานรวมกันกับกรอบ
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อนุสัญญาวาดวยการตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทราย (CCD) และสหภาพสากล
วาดวยการอนุรักษ (IUCN) ใหขยายแนวทางวาดวยการจัด
ลําดับและเกณฑจําแนกสถานภาพชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม
(IUCN Red List) เพื่อใหคําแนะแนวทางแกปญหาพิเศษ
เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการจัดทําทะเบียนชนิดพันธุแหงเกาะ

ทบทวนเปาหมายในขอมติ VII/30 : แผน
กลยุทธ เพื่อใหเกิดความสอดคลองระหวางเปาหมาย
ที่ผสานเขาสูโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ และกรอบการ
ดําเนินงานทั่วไป

สวนขอความตอไปน้ีคงไวในวงเล็บ : การรองขอ
ไปยังกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และสถาบันการเงิน
อื่นๆ, ขอเรียกรองใหเพิ่มความชวยเหลือทางการพัฒนา
อยางเปนทางการ (ODA), และการรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดทําแนวทางการดําเนินงาน

เอกสารแนบทายของขอเสนอแนะประกอบดวย
องคประกอบของโปรแกรมงาน ซึ่งแบงเปนส่ีสวนคือ :
ความนํา, วัตถุประสงครวมและขอบเขตคําจํากัดความที่ใช
ในการทํางาน, และเปาประสงค, เปาหมาย  กรอบเวลา
และปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญพิเศษเฉพาะเกาะ  ซึ่ง
ระบุวาวัตถุประสงครวมและขอบเขตของโปรแกรมงานคือ
การลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงเกาะลงอยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ. 2010 และ
หลังจากนั้น  ซึ่งจะมีสวนเกื้อกูลตอการลดความยากจนตอ
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในประเทศที่เปนเกาะ
ขนาดเล็ก (SIDS)  ในสวนของเปาประสงค เปาหมาย
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กรอบเวลา และปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญพิเศษ
เฉพาะเกาะ ประกอบดวย หาเปาประสงค : การอนุรักษ,
การใชประโยชนอยางยั่งยืน, ภัยคุกคามตอความหลาก
หลายทางชีวภาพแหงเกาะ, การเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน และการเสริมสรางสมรรถนะและความ
สนับสนุนทางการเงินตอการดําเนินงาน  เปาประสงคไดถูก
แบงยอยออกเปน 18 เปาหมายระดับโลก และรวมถึง
ปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญพิเศษเฉพาะเกาะ และราง
เหตุผลสําหรับแตละปฏิบัติการ

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร :
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและโภชนาการ :

ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ 8 และ 10 กุมภาพันธ
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดพิจารณาประเด็นความหลาก
หลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและโภชนาการ  ในวันอังคาร
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารเก่ียวกับ
ทางเลือกสําหรับการริเริ่มวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่ออาหารและโภชนาการ (UNEP/CBD/SBSTTA/
10/13)  ผูแทนจากหลายประเทศสรุปถึงแนวโนมศักยภาพ
การริเริ่มที่ไดนําเสนอมานี้ จะเปนกรณีที่แสดงใหเห็นวา
ความหลากหลายทางชีวภาพเก้ือกูลตอการบรรลเุปาประสงค
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)  ผูแทนจากบางประเทศ
กลาววา การรเิริม่ดงักลาวควรแกไขประเดน็ปญหาทีเ่กีย่วของ
กับการคาดวย ในขณะที่ผูแทนประเทศอื่นๆ เนนการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการแบงปนผลประโยชนอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียมกับประเทศตนกําเนิด  ผูแทนจาก
ประเทศนิวซีแลนด กลาววา การริเริ่มนั้นซ้ําซอนกับกิจกรรม
ที่มีอยูแลว

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ ผูเขารวมประชุม
พิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว และเห็นชอบให
เพิม่ขอความเกีย่วกบัการใชประโยชนอยางยัง่ยนื, เปาประสงค
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) วาดวยความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลอม และแนวทางสูระบบนิเวศเกาะไวในเอกสาร
แนบทาย  ผูเขารวมประชุมรับรองเอกสารดังกลาวโดยมี
ขอแกไขดังกลาวและอื่นๆ

ในวันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ  ในระหวางการประชุม
รวมพิธีปด ผูเขารวมประชุมไดเห็นชอบใหเพิ่มขอความวา
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
สถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหวางประเทศ (IPGRI)
และหนวยงานอื่นๆ กําลังดําเนินงานในเรื่องนี้อยู  โดย
ผูแทนประเทศแคนาดารองขอใหจัดทําการริเริ่มดังกลาว
รวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) และสถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหวางประเทศ
(IPGRI)  ที่ประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะตามที่ไดแกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.9) คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ไดจัดทําการริเริ่มระหวางประเทศวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและโภชนาการ ภายใต
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ :

จัดทําการริเริ่มดังกลาวตอไป รวมกับองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และสถาบัน
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช (IPGRI)

รวบรวมกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
ประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการองคการ

สหประชาชาติ (Office of UN Secretary–General) และ
โครงการแหงสหัสวรรษ (the Millennium Project) ในการ
ดําเนินงานเพื่อเนนใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในการบรรลุเปาประสงคการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (MDGs) และรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยท่ี 11
ตอไป

ขอเสนอแนะ : รวมถงึเอกสารแนบทายทีป่ระกอบดวย
วัตถุประสงคและขอบเขตที่เสนอมาของการริเริ่มดังกลาว
เชนเดียวกับองคประกอบ ซึ่งรวมถึง :

อธิบายและวิเคราะหประเมินความเชื่อมโยง
ระหวางความหลากหลายทางชีวภาพกับอาหารและ
โภชนาการ

ผสานการอนุรักษและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  เขาสูวาระและ
โปรแกรมที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ เชนเดียวกับ
การเกษตร

จัดทําดัชนี้ชี้วัดหนึ่งหรือดัชนีชี้วัดตางๆ ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ใชสําหรับอาหาร

สงเสริมกิจกรรมท่ีเก้ือกูลตอการเพ่ิมความม่ันคง
ทางอาหารและโภชนาการของมนุษยผานการเสริมสราง
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
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ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน : ในวันอังคารและ
วันพฤหัสบดีที่ 8 และ 10 กุมภาพันธ คณะทํางานท่ี 1
(WG–I) พิจารณาประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพใน
ดิน ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดทําการริเริ่มระหวางประเทศวาดวย
การอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในดินอยางย่ังยืน (UNEP/CBD/SBSTTA/10/14)
ผูแทนจากหลายประเทศเรียกรองใหขยายขอบเขตของการ
ริเริ่มออกไป ใหรวมถึงระบบนิเวศบนบกประเภทอื่นๆ ดวย
และใหเพ่ิมการผสานสอดคลองกับกระบวนการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ  ผูแทนจากบางประเทศเสนอใหมีขอ
ความกลาวถึงการบริโภคอยางยั่งยืนและการถือปฏิบัติใน
การใชที่ดินแบบชนพื้นเมือง  ในที่ประชุมมีผูเรียกรองให
มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับดินและมีการวิจัยรวมกับ
เกษตรกรใหดีกวาเดิม

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุม
พิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว และเห็นชอบ
ให : เพิ่มขอความเก่ียวกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
แนวทางสูระบบนิเวศ และกิจกรรมการใชที่ดินที่เก่ียวของ,
และเพ่ิมเปาประสงคเก่ียวกับการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพในดิน ใหเขาเปนสวนหนึ่งในโปรแกรมและการ
ถือปฏิบัติทางการเกษตร  ในที่ประชุมมีการสรุปถึงความ
ตองการมุมมองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน เอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลวไดรับการ
ยอมรับโดยมีขอแกไข

ในที่ประชุมรวมบายวันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ  ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียรองขอใหมีขอความเกี่ยวกับการประสาน
ความรวมมือกับอนุสัญญาวาดวยการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย (CCD)  ที่ประชุมไดรับรองขอเสนอแนะโดย
แกไขในประเด็นดังกลาว

ขอเสนอแนะ: ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.8) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ไดรับรองกรอบการดําเนินงานสําหรับปฏิบัติการ
ที่อยูในเอกสารแนบทาย  เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ
ดําเนินงานภายใตการริเร่ิมระหวางประเทศวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในดิน และเชิญชวนใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ภาคีอนุสัญญาฯ  รัฐบาลประเทศอื่นๆ และ
ผู ได รับผลประโยชนที่ เกี่ยวของใหการสนับสนุนและ
ดําเนินงานภายใตการริเริ่มดังกลาว และจัดสงขอมูลกรณี
ศึกษาที่เกี่ยวของใหแกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

เอกสารแนบทายของขอมติ ประกอบดวยกรอบการ
ดําเนินงานสําหรับปฏิบัติการ รวมถึงเปาประสงค, หลักการ
เชิงกลยุทธ, และวิถีทางในการดําเนินงานภายใตการริเริ่ม
ดังกลาว  เปาประสงคของการริเริ่ม คือ เพื่อสงเสริม :

ความตระหนัก  ความรู  และความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาท  การใหบริการดานสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบจากการถือปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรดิน

ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบ ความเปน
เจาของ และปรับเปลี่ยนการถือปฏิบัติในการใชที่ดินและ
การจัดการดินใหเปนสวนหน่ึงท่ีผสานเขาไปในกลยุทธการ
เกษตรและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

การรวมเรื่องการอนุรักษทรัพยากรดิน ใหเขาสู
การถือปฏิบัติในการจัดการดิน

หลักการเชิงกลยุทธ รวมถึง : การปรับปรุงวิถีชีวิต
ของเกษตรกร ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงอาหาร, ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในดิน และกิจกรรมการใชที่ดินที่เกี่ยวของ,
การสงเสริมการแบงปนขอมูลขาวสาร และ/หรือ การ
แลกเปล่ียนขอมูล โดยคํานึงถึงมาตรา 8(j) วาดวยความรู
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และมาตรา 8(h) วาดวย
ชนิดพันธุตางถิ่นของอนุสัญญาฯ และการสงเสริมกลยุทธ
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับผลผลิตทางการเกษตร

การริเริ่มระหวางประเทศวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในดินควรไดรับการดําเนินงานในฐานะประเด็น
ท่ีเก่ียวกับหลายเรื่อง ภายใตโปรแกรมงานวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพทางเกษตร โดยการประสานงาน
และการสนับสนุนทางวิชาการจากองคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO)  โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมงาน
ในประเด็นหัวขอสาระสําคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เทคโนโลยีท่ีจํากัดการใชพันธุกรรม :
ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีท่ี 8 และ 10 กุมภาพันธ

ผูเขารวมประชุมไดพิจารณารายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชีย่วชาญวชิาการวาดวยเทคโนโลยท่ีีจาํกดัการใชพนัธกุรรม
(Genetic Use Restriction Technologies–GURTs) ใน
วันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสาร
ท่ีระบุถึงขอเสนอเก่ียวกับรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญดังกลาว (UNEP/CBD/SBSTTA/10/15) ผูแทน
ประเทศบังคลาเทศเสนอใหพิจารณาเอกสารดังกลาวใน
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8  ผูแทน
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ประเทศเปรูรองขอใหคงขอเสนอแนะของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการไวทั้งหมด  ผูแทนประเทศแคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และองคกรจากภาคอุตสาหกรรม
แหงหนึ่งกลาววา ไมควรอางวารายงานดังกลาวเปนเอกสาร
ท่ีไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันท (consensus document)
เนื่องจากรายงานนั้นถูกจัดทําขึ้นโดยประธานรวมของคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยเทคโนโลยีที่จํากัดการ
ใชพันธุกรรม (GURTs) เทานั้น โดยที่ตอมาไมไดรับการ
พิจารณาทบทวนจากสมาชิกของคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญฯ
แตอยางใด  ผูเขารวมประชุมหลายคนสนับสนุนใหจัดสง
รายงานฉบับนี้ใหแกคณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) (WG–
8(j))  เนื่องจากมีประเด็นเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม  จากเทคโนโลยีที่ จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) ที่มีตอชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน และเกษตรกร
รายยอย  ผูแทนบางประเทศสนับสนุนการทํางานวิจัยตอไป
และบางประเทศเรียกรองใหมีขอเสนอแนะที่ระบุถึงขอมติ
V/5: ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรซ้ําอีก
ที่ประชุมรับทราบความไมม่ันใจเก่ียวกับผลกระทบจากการ
ใชเทคโนโลยีดังกลาว  ผูแทนจากบางประเทศเนนวาจําเปน
ตองมีการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจาก
เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs) ใหชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาเปนรายกรณี
(case–by–case)  ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนเรียกรอง
ใหมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการคุมครองวิถีชีวิตของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น  รวมถึงสิทธิของเกษตรกรเหนือ
เมล็ดพันธุ  และการหามใช เทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs)

ในวนัพธุที ่9 กมุภาพนัธ  มกีารจดัตัง้กลุมเพือ่นประธาน
ขึ้นเพ่ือเจรจาหารือในประเด็นนี้ ตอมาในวันพฤหัสบดีที่ 10
กุมภาพันธ  ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดนําเสนอ
เอกสารที่ระบุถึงรางขอเสนอแนะซึ่งจัดทําโดยกลุมเพื่อน
ประธาน ที่ประชุมเห็นชอบใหบันทึกวาคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ไมสามารถเห็นพองตองกันไดใน
รายงานของคณะเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญวิชาการวาดวย
เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม และเห็นชอบใหตัดท้ิง
วรรคอารัมภบทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใช
เทคโนโลยีดังกลาว ผูเขารวมประชุมเห็นชอบที่จะยังคง
เรียกรองใหมีการพิจารณาความเห็นใหมในภายหลังและ
ยังคงยอมรับขอมติ V/5 สวนที่วาดวยเทคโนโลยีที่จํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) และเพิ่มขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การคุมครองความรูที่สืบทอดตามประเพณี  และสิทธิ

เกษตรกรในการสงวนรักษาเมล็ดพันธุ  ผูเขารวมประชุม
สนับสนุนใหมุงเนนการริเริ่มเพื่อเสริมสรางสมรรถนะในแง
มุมทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  ผูแทนประเทศ
โคลอมเบียกลาววา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ควรกําหนดวา
หนวยงานใดของอนุสัญญาฯ ควรแกไขปญหาเทคโนโลยีที่
จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)  ที่ประชุมใหการรับรอง
เอกสารการประชุม โดยมีการแกไขดังกลาว

ในท่ีประชุมรวมวันศุกร ผูแทนประเทศนอรเวยรอง
ขอใหคงขอความที่กลาวถึงแนวทางระมัดระวังลวงหนาไว
ที่ประชุมใหการรับรองเอกสารการประชุมโดยมีการแกไข
ดังกลาว

ขอเสนอแนะ: ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.6) คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ไดนําสงความเห็นตอคณะทํางานวาดวยมาตรา
8(j) (WG–8(j)) และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 8 รวมถึงวาท่ีประชุมไมสามารถเห็นพองตองกันได
ในรายงานของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวย
เทคโนโลยีท่ีจํากัดการใชพันธุกรรม และในขอมติ V/5:
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ไดระบุถึง
แนวทางในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีที่
จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs) อยูแลว รวมทั้งแนวทาง
ระมัดระวังลวงหนา

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับการรองขอใหทําการ
แจงไปยังภาคีอนุสัญญาฯ  รัฐบาลอื่นๆ ชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น ชุมชนเกษตรกรรายยอย และผูมีสวนไดสวนเสีย
อื่นๆ  ที่ เกี่ยวของ  ใหเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวโนม
ผลกระทบของเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมของคณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) ครั้ง
ตอไป  คณะท่ีปรกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

กําหนดขอบเขตของหนาท่ีท่ีรับมอบหมายของ
หนวยงานของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่จํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs)

ยืนยันถึงขอมติ V/5 สวน III : เทคโนโลยีที่
จํากัดการใชพันธุกรรม

สนับสนุนใหภาคีอนุสัญญาฯ  องคกรท่ีเก่ียวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย : ยอมรับนับถือในความรูสืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี และสิทธิเกษตรกรในการอนุรักษ
เมล็ดพันธุภายใตการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม,  ยังคงทําการ
วิจัยตอไปเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs) และเผยแพรผลการศึกษาวาดวย
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แนวโนมผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคมเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของเทคโนโลยีดังกลาว ผานกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM)

เชิญชวนใหหนวยงานบริหารของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
และเกษตร (ITPGR)  ศึกษาตรวจสอบแนวโนมผลกระทบ
จากเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)

รับทราบถึงความตองการอยางมากสําหรับ
การเสริมสรางสมรรถนะ และการถายทอดเทคโนโลยี โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินและการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)

สนับสนุนการริเริ่มดานการเสริมสรางสมรรถนะ
ซึ่งครอบคลุมทั้งแงมุมทางสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ–สังคม

รับทราบวาประเด็นที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี
ที่จํากัดการใชพันธุกรรม  (GURTs) ควรไดรับการนําเสนอ
ในภาษาที่เหมาะสม และอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย เพื่อ
เอื้ออํานวยการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ :
ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ

คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดพิจารณาความหลากหลายทาง
ชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สาํนกัเลขาธกิาร
อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอกําหนดการดําเนินงานสําหรับคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวยการรวม
พลังระหวางกิจกรรมที่เก่ียวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพการแปรสภาพเปนทะเลทราย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNEP/CBD/SBSTTA/10/18)  ในขณะที่
ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนการจัดต้ังคณะผูเช่ียวชาญ
ดังกลาว ผูแทนจากบางประเทศคัดคาน เนื่องจากเห็นวา
กอนเวลาอนัควร ผูแทนจากประเทศอืน่เนนวาคณะเฉพาะกจิฯ
ไมควรมีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในทางการเมือง ผูแทนจาก
หลายประเทศเนนวาจําเปนตองหลีกเลี่ยงการดําเนินงานท่ี
ซ้ําซอนกันภายใตอนุสัญญาริโอทั้งสามฉบับ และคณะ
เฉพาะกิจฯ ควรไดรับประโยชนจากการวิเคราะหประเมิน
ทางวิทยาศาสตรที่มีและจากความเชี่ยวชาญของชน
พื้นเมือง ผูแทนจากบางประเทศเรียกรองใหผนวกรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะเขาในขอกําหนด
การดําเนินงานของคณะเฉพาะกิจฯ ดวย  ผูเขารวมประชุม
ถกเถียงกันวาคณะเฉพาะกิจฯ ควรจะทําการวิเคราะห

ประเมินบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพในการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือไม  และกลาวเนนถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารการประชุม ท่ีไดแกไขแลว
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบให : จํากัดหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
ของคณะเฉพาะกิจฯ ไวเฉพาะการปรับตัว, ใชกรณีศึกษา
สําหรับการวิเคราะหประเมินเสริม, และจัดเตรียมวิสัยทัศน
เกี่ยวกับมาตรการที่มีลําดับความสําคัญ  ปฏิบัติการ
ภาคสนาม และการดําเนินงานรวมกันกับอนุสัญญาวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เปนไปได

ผูแทนประเทศโคลอมเบียรองขอใหมีขอความ
กลาวถึงความรู การประดิษฐคิดคนและการถือปฏิบัติของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เมื่อจัดทําคําแนะนําและ/คํา
แนะนําแนวทาง ผูเขารวมประชุมใหการรับรองเอกสาร
ประกอบการประชุมโดยมีการแกไขดังกลาว

ในท่ีประชุมรวมบายวันศุกรท่ี 11 กุมภาพันธ ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียรองขอใหมีขอความกลาวถึงชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่นไวในสวนของเครื่องมือและเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวของในโครงการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผูแทนประเทศออสเตรเลียแสดงความวิตกหวงใยวาบาง
องคประกอบของโปรแกรมงาน เกิดกอนเวลาอันควรและ
ซ้ําซอน และรองขอใหกิจกรรมการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
อนุสัญญาฯ ไดรับการผลักดันเขาสูงานของกรอบอนุสัญญา
แหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ในเรื่องน้ี และรายงานผลการดําเนินงานตอ
ที่ประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
สมัยตอไป ท่ีประชุมรวมรับรองขอเสนอแนะโดยมีการแกไข
ดังกลาว

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.4) คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) จัดตั้งคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (AHTEG on Biodiversity and Climate
Change) โดยมีหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให :

ทําการวิเคราะหประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ผสานขอพิจารณาความหลากหลายทางชีวภาพ เขาในการ
ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการปรบัตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง
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สภาพภมูอิากาศ ทัง้ในระดบัทองถิน่ ภาค อนภุมูภิาค ภมูภิาค
และระหวางประเทศ

จัดเตรียมคําแนะนําสําหรับการวางแผน และ/
หรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาการปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสําหรับความ
เชื่อมโยงระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน การเสื่อมสภาพของที่ดิน และการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย

ผูเขารวมประชุมระบุถึงการวิเคราะหประเมินเสริม
ควรรวมถึง : ปจจัยหลักทางชีวภาพท่ีเก้ือกูลตอความยืดหยุน
ของระบบนิเวศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,
ทางเลือกในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และแนวโนมผลตอเน่ืองสําหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ,และบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในฐานะที่ตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน :
ในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ

คณะทํางานที่ 1 พิจารณาประเด็นการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนกุรมวธิาน (GTI)  โดยในวนัพธุ สาํนกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ
ไดนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการ
พิจารณาทบทวนโปรแกรมงานริเร่ิมทั่วโลกทางอนุกรม
วิธาน (GTI) (UNEP/CBD/SBSTTA/10/16) และโครงราง
ของคูมือการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI guide)
(UNEP/CBD/SBSTTA/10/17) ผูเขารวมประชุมไดหารือถึง
แนวทางแบบดั้งเดิม  และแบบสมัยใหม ทางอนุกรมวิธาน,
กลไกการประสานงานการริเร่ิมทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
(GTI Coordination Mechanism)  และการแบงปนขอมูล
ขาวสาร ผูเขารวมประชุมสรุปถึงความตองการกลไกเพื่อ
วัตถุประสิทธิผลของโปรแกรมงานดังกลาว และสําหรับการ
เสริมสรางสมรรถนะ  ผูแทนจากหลายประเทศเสนอให
จัดทําขอควรจําสําหรับเผยแพรคูมือการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน (GTI guide) ใหกวางขวางขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุม
ไดอภิปรายเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุมที่ไดแกไข
แลว และเห็นชอบใหขยายรายการช่ือแหลงขอมูลขาวสาร
และโครงการริเริ่มดานอนุกรมวิธาน (GTI) เพิ่มเติม เอกสาร
การประชุมไดรับการรับรองโดยมีการแกไขดังกลาว

ในที่ประชุมรวมบายวันศุกร ผูแทนประเทศเม็กซิโก
รองขอใหขยายรายการชื่อโครงการดานอนุกรมวิธาน

ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ขอเสนอแนะไดรับการรับรองโดยมีการ
แกไขดังกลาว

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.7) คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
ใหการตอนรับกระบวนการและแนวทางในการพิจารณา
ทบทวนโปรแกรมงานการริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI)
ที่ไดนําเสนอ เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่นๆ และ
องคกรที่เกี่ยวของสนับสนุนขอมูลขาวสารที่จําเปน และ
รับรองรางคูมือการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI
guide) รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการทบทวน
และรายงานตอคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการ
ประชุมสมัยที่11 (SBSTTA–11) เชนเดียวกันกับการจัดทํา
web portal ในหัวขอการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
(GTI)  โดยประสานความรวมมือกับกลไกการประสานงาน
การริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI Coordination
Mechanism) ภายใตกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM)

เอกสารแนบทาย I วาดวยกระบวนการและแนวทาง
สําหรับการทบทวนอยางลึกซึ้งตอโปรแกรมงานการริเริ่ม
ท่ัวโลกทางอนุกรมวิธานขยายความถึง :

การวิ เคราะหประเมินการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมงาน

วิถีทางและวิธีการในการปรับปรุงโปรแกรมงาน
ใหทันสมัย

ขอกําหนดการสนับสนุนในทางปฏิบัติที่เปน
ไปไดตอการดําเนินงานในระดับชาติและระดับภูมิภาค

กระบวนการ แนวทาง และกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน

สวนเอกสารแนบทาย II ระบุถึงโครงรางของคูมือ
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI guide)

คณะทํางานที่ 2

เปาประสงคและเปาหมายยอย :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาการจัดทํา

เปาประสงคและเปาหมายยอยที่จะเอื้ออํานวยความ
เชื่อมโยงระหวางโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ ในวันอังคาร
ที่ 8 และวันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ ในวันอังคาร สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอเอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไขเปาประสงค และเปาหมายยอย และการผสานเขาใน
โปรแกรมงาน รวมถึงเปาหมายมุงสัมฤทธิ์ผลระดับโลก
สําหรับโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
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ทางทะเลและชายฝง และโปรแกรมงานวาดวยระบบนิเวศ
แหลงน้ําในแผนดิน (UNEP/CBD/SBSTTA/10/8 and
Add.1/2)

Dr. Clive Wikinson จากเครือขายการติดตาม
ตรวจสอบแนวปะการังทั่วโลก (Global Coral Reef
Monitoring Network) ไดบรรยายเรื่อง ระบบนิเวศแนว
ปะการัง

ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความ
จําเปนที่ตองหลีกเลี่ยงการขยายเปาหมาย, ความจําเปน
ตองใหคําจํากัดความแกเปาประสงคและเปาหมายยอย,
และการสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในการ
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย ผูแทนจากหลายประเทศ
กลาววาควรจัดทําเปาหมายโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญ
ในระดับชาติ อนุภูมิภาค และภูมิภาค

ความเห็นที่มีตอเปาประสงคและเปาหมาย เนนที่ :
การอนุรักษอยางนอย 10% ของแตละนิเวศ

ภูมิภาคของโลก ซ่ึงผูแทนจากบางประเทศคานการกําหนด
เปอรเซ็นตพ้ืนที่เกี่ยวกับระบบนิเวศทะเล ผูแทนจากหลาย
ประเทศขอใหมีขอความเก่ียวกับพื้นที่คุมครองทางทะเล
(MPAs) และผูแทนจากบางประเทศคานการกลาวถึงระบบ
นิเวศทะเลนอกเหนือจากเขตอํานาจแหงชาติ

การใชประโยชนอยางยั่งยืนและการบริโภค
รวมถึงเปาหมายเกี่ยวกับการปองกันชนิดพันธุไมใหอยูใน
สถานภาพใกลสูญพันธุ โดยเปนผลมาจากการคาระหวาง
ประเทศ

ปญหาทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และมลภาวะ

สมรรถนะของระบบนิเวศ ที่จะใหผลิตผลและ
บริการ และสนับสนุนการดํารงชีวิต

การคุมครองความรู ประเพณี การประดิษฐ
คิดคน และการถือปฏิบัติ ที่สืบทอดตามธรรมเนียม และ
การแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม โดย
ผูแทนจากบางประเทศตั้งขอสังกตวาควรกลาวถึงเรื่องนี้ใน
บริบทของการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) และวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอวา ควรกลาวถึงการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
ทางทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติในที่ประชุมคณะ
ทํางานเฉพาะกิจอยางไมเปนทางการของสหประชาชาติ
(UN Ad Hoc Open–ended Informal Working Group)

ที่จัดตั้งโดยสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA) ในการ
ประชุมสมัยท่ี 59

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เสนอเอกสารที่แกไขแลว เกี่ยวกับเปาหมายมุง
ผลสัมฤทธระดับโลก สําหรับโปรแกรมงานวาดวยระบบ
นิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝง ในเรื่องการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และการบริโภค  ผูแทนประเทศไอซแลนดเสนอใหเสริมสราง
ความแข็งแกรง ใหแกเปาหมายที่เกี่ยวกับผลผลิตที่ไดจาก
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และ
เนนวาเปาหมายควรประยุกตใชไดกับการตักตวงผลผลิต
ประมงดวย

เกี่ยวกับเรื่อง  เปาหมาย 10% สําหรับการ
อนุรักษนิเวศภูมิภาคของโลก ผูแทนประเทศไอซแลนด
คัดคานการตั้งเปอรเซ็นตเฉพาะพื้นที่ที่จะตองอนุรักษ
ผูแทนประเทศญี่ปุนไดขอใหตัดทิ้งขอความเกี่ยวกับพื้นที่
ทางทะเลและชายฝงนอกเหนืออํานาจแหงชาติ  ในขณะที่
ผูเขารวมประชุมหลายคนขอใหคํานึงถึงมติสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ที่ VII/30 เรื่องแผนกลยุทธ และขอมติ 59/24
ของสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA) เรื่องมหาสมุทร
และกฎหมายทางทะเล ซึ่งเนนความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
อนุรักษพื้นท่ีทางทะเลนอกเหนืออํานาจแหงชาติ หลังจาก
การหารืออยางไมเปนทางการ ผูแทนประเทศไอซแลนด
ตกลงใหคงถอยคําเดิมไวที่วาเปาหมาย 10% ที่ประชุม
เห็นชอบใหตัดภาคผนวกที่บรรจุเหตุผลความจําเปนทาง
วิชาการสําหรับการประยุกตใชเปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์กับ
โปรแกรมงานในเรื่องเปาหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ
คิดคนและการถือปฏิบัติ และการแบงปนผลประโยชน
อยางยุติธรรมและเทาเทียม ผูเขารวมประชุมตัดสินใจที่จะ
สะทอนถอยคําจากมาตรา 8(j) เรื่อง ความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี และมาตรา 16–20 ตามลําดับ

คณะทํางานที่ 2  (WG–II) รับรองเอกสารที่ไดแกไข
แลวจากการประชุม โดยทําความเขาใจวาเปาหมาย 10%
ท่ีผูแทนประเทศไอซแลนดเห็นชอบ ยังคงตองรอการยืนยัน
อีกครั้ง

ในวันศุกรท่ี 11 กุมภาพันธ ระหวางการประชุมรวม
โดยเหตุผลท่ีอวนลากทําลายทรัพยากรประมงมากที่สุด
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดแสดงความผิดหวังที่คณะที่ปรึกษา
ทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) ไมสามารถตกลงกันไดเกีย่วกบั
เหตผุลความจาํเปนทางวชิาการสาํหรบัเปาหมาย และกลาววา
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เปนการดึงขอมติ 59/24 ของสมัชชาแหงสหประชาชาติ
(UNGA) ใหถอยหลังไป  ผูแทนประเทศไอซแลนดเนนวา
ประเทศของตนตองพึ่งพาการประมงมาก ซ่ึงการใช
ประโยชนจัดวา “อยางย่ังยืน” มากกวาประเทศอ่ืนในโลก
แมวาจะไมไดใชพื้นที่คุมครองทางทะเล ดังนั้นจึงขอใหมี
เชิงอรรถ วาเปาหมาย 10% ประยุกตใชกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล ซึ่งอาจสะทอนถึงความวิตกหวงใย
อยางยิ่งตออัตราที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย อาจมีปญหา
ขัดแยงกับแนวทางที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ตามขอมติ
VII/5 : ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
และขอมติ VII/28 : พื้นที่คุมครอง ผูแทนประเทศออสเตรเลีย
และบราซิลตั้งขอสังเกตวา เขาเขาใจวา ขอเสนอแนะ
ยอมใหมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะประยุกตใชเปาหมาย
ตามลําดับความสําคัญและกรอบการดําเนินงานในชาติ
โดยที่ผูแทนประเทศบราซิลและฟจิขอใหยํ้าถึงถอยความ
ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ
และไมพูดถึงขอตกลงที่ลมเหลวในเรื่องพื้นที่คุมครองทาง
ทะเล หลังจากการหารือดังกลาว ผูแทนประเทศไอซแลนด
ตกลงที่จะรวมถอยความเกี่ยวกับการคัดคานเปาหมายไว
ในรายงานดวย  ที่ประชุมรวมรับรองขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารขั้นสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.11) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ยินดีตอนรับรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเช่ียวชาญวิชาการวาดวยเปาหมายมุงผลสัมฤทธ์ิ (AHTEG
on Outcome–Oriented Targets) (UNEP/CBD/SBSTTA/
10/INF/6) และขอเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

รับรองการผสานเปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์เขาสู
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และชายฝง และโปรแกรมงานวาดวยระบบนิเวศแหลงน้ํา
ในแผนดิน ดังระบุในเอกสารแนบทาย

รับทราบถึงเหตุผลความจําเปนทางวิชาการ
ที่อยูในรายงานของคณะเฉพาะกิจฯ

เนนวา  : อาจจัดทําเปาหมายที่เปนกรอบท่ี
ยืดหยุนภายในเปาหมายระดับชาติ และ/หรือ ภูมิภาค
ตามลําดับความสําคัญและสมรรถนะในชาติ และตาม
ความจําเปนสําหรับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และทรัพยากร
การเงินที่เพียงพอสําหรับประเทศกําลังพัฒนา และประเทศ
ที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สําหรับการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย

เชิญ : สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ของอนุสัญญา
พื้นที่ชุมน้ํา ใหชวยดําเนินงานตามเปาหมาย ตรวจสอบ
ความกาวหนา และจัดทําเปาหมายของพื้นที่ชุมน้ํา, และ
อนุสัญญาและแผนปฏิบัติการทางทะเลระดับภูมิภาค, และ
ระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ ใหชวยดําเนินงานตาม
เปาหมาย

พิจารณาความจําเปนสําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการดําเนินงานตามเปาหมายวาดวย : การลด
อัตราการสูญเสียและการเส่ือมโทรมของแหลงท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติ ควบคุมเสนทางแพรระบาดของชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่สําคัญ, และธํารงรักษาและเสริมสรางความ
ยืดหยุนขององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิจารณาทบทวน และหากจําเปน ปรับปรุงใน
รายละเอียดเปาหมายรวมถึงขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ
เพื่อใหบรรลุถึงความคงที่สอดคลองระหวางเรื่องที่ผสาน
เขาสูโปรแกรมงานและกรอบทั่วไป

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ได
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมตัวสําหรับการประชุม
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยท่ี 11
(SBSTTA–11) โดย : ภาพรวมของเปาประสงคและ
เปาหมายที่อยูใน “เครื่องมือ” ตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ
ตารางเมทริกซที่เกี่ยวกับเปาประสงคและเปาหมายของ
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและชายฝงและโปรแกรมงานวาดวยระบบนิเวศ
แหลงนํ้าในแผนดิน ตอกิจกรรมตางๆ และอภิธานศัพท

เอกสารแนบทายขอเสนอแนะ บรรจุตารางของ
11 เปาประสงคและเปาหมายท่ีเก่ียวของ ดังกรอบการ
ดําเนินงานในขอมติ VII/30 Annex II และการประยุกตใช
ในโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและชายฝง และโปรแกรมงานวาดวยระบบนิเวศ
แหลงนํ้าในแผนดิน เปนท่ีสังเกตวาการประยุกตใชเปาหมาย
เก่ียวกับการธํารงรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สังคมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น จะไดรับการทบทวน
หลังการพิจารณาโดยคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) (WG–8(j)) นอกจากนั้น ยังตั้งขอสังเกตวาเปาหมาย
ที่เกี่ยวกับการใหหลักประกันการแบงปนผลประโยชนอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียมที่เกิดจาการใชทรัพยากรพันธุกรรม
จะไดรับการพิจารณาทบทวนในคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS)
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ดัชนีช้ีวัด :
ดั ชนี ชี้ วั ด เ พ่ื อวิ เคราะหประ เ มินความก า วหน า  :

ในวันอังคารที่  8 และวันพฤหัสบดี ที่  10 กุมภาพันธ
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาดัชนีชี้วัดเพื่อวิเคราะห
ประเมินความกาวหนาในการบรรลุซึ่งเปาหมายป ค.ศ.
2010  ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดเสนอ
เอกสารเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดเพื่อวิเคราะหประเมินความกาว
หนาในการบรรลุซ่ึงเปาหมายป ค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/
SBSTTA/10/9) นาย Spuros Kouvelis จากอนุสัญญา
วาดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention) ไดเสนอรายงาน
แนะนําดัชนีชี้วัดของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีความเหมาะสมในการวิเคราะหประเมินความกาวหนา
ในการดําเนินงาน ภายใตบริบทของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนดัชนีชี้วัดที่ระบุ
อยูในเอกสาร รวมถึงหาดัชนีช้ีวัดเพิ่มเติมที่คณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยดัชนีช้ีวัดกําหนดขึ้นและนําเสนอ
ผูแทนจากหลายประเทศแสดงความเปนกังวลเกี่ยวกับ
ความยุงยากในการวัดและเช่ือมโยงแหลงขอมูลระดับชาติ
กับดัชนีชี้วัดในระดับโลก ขณะที่ผูแทนจากประเทศอื่น
กลาวเตือนถึงการเพิ่มทวีจํานวนของดัชนีชี้วัดและคูมือการ
วิเคราะหประเมิน ที่อาจมีมากเกินไป

ผู เ ข า ร วมประชุ ม เสนอให ร วมดั ชนี ชี้ วั ดทาง
เศรษฐกิจ–สังคม ดัชนีชี้วัดภัยคุกคามจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ ecological footprint และยังได
ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมของดัชนีช้ีวัดหลายดัชนีท่ีใช
วิ เคราะหประเมินเปาหมายตางๆ ซึ่งผูแทนจากหลาย
ประเทศคัดคานการใชเพียงระบบประกาศนียบัตรรับรอง
(certification system) เปนดัชนีชี้วัดการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน  ผูแทนประเทศนอรเวยเสนอแนะใหกลั่นกรองดัชนี
ชี้วัดเกี่ยวกับความชวยเหลือในการพัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) แกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาฯ  ผูเขารวม
ประชุมรับทราบถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินงานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดหลายดัชนี  รวมถึงดัชนีช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและยารักษาโรค
คุณภาพชีวิตของชุมชน จํานวนและคาใชจายของการรุกราน
จากชนดิพนัธุตางถิน่ ผูแทนจากประเทศกาํลงัพฒันาเรยีกรอง
ใหมีการเสริมสรางสมรรถนะ และความชวยเหลือทางการ
เงินในการใชดัชนีช้ีวัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ คณะทํางานที่ 2
(WG–II) พิจารณาเอกสารการประชุมท่ีไดแกไขแลวผูเขารวม
ประชุมเสนอใหเพิ่ม : มาตรการสําหรับความตอเนื่อง
(connectivity) และความที่ถูกแบงแยก (fragmentation),
ขอมูลที่มีอยูเพื่อใชวัดการจัดการอยางยั่งยืน รวมถึงขอมูล
การใหเอกสารรับรอง, และดัชนีรายการชนิดพันธุที่ถูก
คุกคามของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN Red
List Index) เพื่อขยายการประยุกตใชกลุมที่มีบทบาททาง
นิเวศ

หลังจากท่ีไดแกไขปญหาความไมเห็นชอบเกี่ยวกับ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ที่จะเพิ่มเติมเขาในรายการดัชนีชี้วัดที่ เปน
เอกสารแนบทาย  ผูเขารวมประชุมมีมติใหเพิ่ม ecological
footprint เปนดัชนีชี้วัดการบริโภคอยางยั่งยืน และเห็นชอบ
ใหเสนอแนะไปยังเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหแสวงหา
ทางเลือกท่ีเปนไปได สําหรับการรายงานผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาวา ขอเสนอจากผูแทน
ประเทศแคนาดา ท่ีใหแกไขถอยคําในเปาหมายทั้งหมด
ท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ
จะอยูภายในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) หรือไม  ตอมาไดเห็นชอบ
ใหเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 8 ทบทวนเปาหมายของกรอบการดําเนินงาน
ที่กําหนดไวในขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองระหวางเปาหมายที่ไดรับการสานเขาใน
โปรแกรมงานตางๆ กับกรอบการดําเนินงานรวม ผูเขารวม
ประชุมใหการรับรองเอกสารการประชุมโดยมีการแกไข
ดังกลาว

ขอเสนอแนะ : เน้ือหาขั้นสุดทาย(เอกสาร UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.12) ประกอบดวยขอเสนอแนะ และ
สามเอกสารแนบทาย คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ยืนยันวาดัชนีชี้วัดที่ไดรับการพิจารณาและ
อยูในขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ มีความเหมาะสม
ในการทดสอบและใชไดอยางทันทวงที คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)  พิจารณาถึงดัชนีชี้วัดเพิ่มเติม
และตระหนักวาการหามาไดและการมีอยูของขอมูลและ/
หรือวิธีการท่ีอาจตองการการปรับปรุงตอไป เกี่ยวกับดัชนี
ชี้วัดเพิ่มเติม คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ยังได :
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เสนอแนะใหจัดทําโดยดวนซึ่ งดัชนีชี้ วัดที่
ระบุโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 10 วาเปนงานท่ีตอง
ดําเนินการตอ

ยืนยันถึงความสําคัญที่คณะทํางานที่เก่ียวของ
จะตองจัดทําดัชนีชี้วัดที่สําคัญในระดับโลก  เกี่ยวกับ
สถานภาพของความรู การประดิษฐคิดคน และวิธีปฏิบัติ
ที่สืบทอดตามประเพณีที่เกี่ยวของ และเกี่ยวกับสถานภาพ
ของการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

เชิญใหองคกร/หนวยงานดังในเอกสารแนบทาย
I ใหขอมูลและบทวิเคราะหสําหรับการนําเสนอดัชนีชี้วัด

รับทราบวา สามารถนําดัชนีชี้วัดไปใชวิเคราะห์
ประเมินความกาวหนาในการบรรลุซ่ึงเปาประสงคและ
เปาหมายยอยที่ระบุในขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ ดังระบุ
ในเอกสารแนบทาย II

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับการรองขอให :
จัดทําแผนการนําเสนอในภาพรวม สําหรับ

ดัชนีชี้วัด
จัดทําลักษณะของวิธีการ  ขอจํากัดทาง

วิชาการ และแหลงขอมูลที่มีอยู เพื่อใชในการคํานวณดัชนี
ชี้วัด และคาประมาณการในระดับโลก (global estimates)

จัดทํากลยุทธขอมูลขาวสารเพื่อใหหลักประกัน
การมีอยูของดัชนีชี้วัด และขอมูลที่เก่ียวของ เพื่อสนับสนุน
การนําเสนอและการสื่อสารเร่ืองนโยบาย

แสวงหาทางเลือกสําหรับ : การรายงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการจําแนกระบุดัชนีช้ีวัดสําหรับ
เปาหมายระดับโลกของแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ

เชิญชวนใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
ทบทวนการอนุวัตอนุสัญญาฯ (WGRI) พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ ในการวิเคราะหประเมิน
ความกาวหนาในการบรรลุ ซ่ึงเปาหมายป ค.ศ. 2010
รวมถึงการใชดัชนีชี้วัดและการรายงานแหงชาติ

เอกสารแนบทาย I ของขอเสนอแนะ บรรจุ 22 ดัชนี
ชี้วัด และขอมูลเกี่ยวกับมาตรการที่มีศักยภาพ แหลง
ขอมูล, ระเบียบวิธีการและองคกร/หนวยงาน ที่จะนําดัชนี
ชี้วัดนั้นๆ ไปใชประโยชน โดยจะมีการแบงเปนดัชนีชี้วัดที่
พรอมนําไปทดสอบและใชกับดัชนีชี้วัดตองมีการดําเนินงาน
เพิ่มเติม

เอกสารแนบทาย II บรรจุดัชนีชี้วัดจากเอกสาร
แนบทาย I และขอมูลเกี่ยวกับจุดเนน เปาประสงค และ
เปาหมายของกรอบการดําเนินงานในภาพรวม เพื่อการ
วิเคราะหประเมินความกาวหนาในการบรรลุซึ่งเปาหมายป
ค.ศ. 2010

เอกสารแนบทาย III บรรจุคําศัพทและอักษรยอ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ

โลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ :
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II)  หารือเรื่อง โลกทรรศน

ความหลากหลายทางชีวภาพ (GBO) ในวันอังคารท่ี 8 และ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
กลาวแนะนําเอกสารซึ่งประกอบดวย รางเคาโครงสําหรับ
โลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 2 (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/6) ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการใชโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนคูมือสําหรับส่ือสารเรื่องดัชนีชี้วัด และประเมินความ
กาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ. 2010 โดยเนนวาจะตองกระชับ
ไมวิชาการมากเกินไป และมุงเปาที่กลุมผูบริหาร สื่อ และ
สาธารณชน  ผูเขารวมประชุมเสนอวานอกเหนือจากส่ิงอื่น
แลว ควรเพิ่มสาระในหัวขอ ขอบเขตจํากัด ความไมแนใจ
และความยากลาํบากเกีย่วกบัวธิกีารในการตดิตามตรวจสอบ
ความกาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ. 2010  และเพิ่มหัวขอ
เกี่ยวกับสถานภาพของสมรรถนะและการเขาถึงและการ
ถายทอดเทคโนโลยี

ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 ผูเขารวมประชุมพิจารณา
เอกสารที่ไดแกไขแลว ผูเขารวมประชุมรับทราบวาจะมีการ
รวมขอเสนอแนะเขาในโครงสรางของโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเห็นชอบใหตัดทิ้งรางโครงราง
ท่ีเสนอมาเปนเอกสารแนบทาย นอกจากน้ันยังต้ังขอสังเกต
วาโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพควรมีหัวขอ
เก่ียวกับดัชนีช้ีวัด ในท่ีสุดท่ีประชุมไดรับรองเอกสารโดยแกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารข้ันสุดทาย คณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยินดีตอนรับรางโครงราง
ของโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพฉบับที่ 2
(GBO–2) และคําแนะนําจากคณะทํางานเฉพาะกจิผูเชีย่วชาญ
วิชาการวาดวยดัชนีชี้วัด  ที่ประชุมตกลงวาโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพควรสั้น, เนนเฉพาะ, และ
บรรจุถอยคําที่กระจาง และกระชับครอบคลุมทุกเรื่องของ
เครือขายสําหรับวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010 และถอยคําควรเนนเปาหมายผู ท่ีไมใช
นักวิชาการ รวมถึงนักบริหาร สาธารณชน และสื่อ



4

107

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ตกลง
วาโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพควร :

จัดหากรณีที่ มี อิทธิพลรุนแรงสําหรับความ
สําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพตอความเปนอยู
มนุษย

บรรจุภาพรวมของสถานภาพของการอนุวัต
อนุสัญญาฯ และความกาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ. 2010
และการเกื้อกูลตอเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

ระบุกิจกรรมหลักที่ตองการเพื่อใหบรรลุความ
สําเร็จตามเปาหมายป ค.ศ. 2010

ดูแลใหมีการประยุกตใชแนวทางสูระบบนิเวศ
แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดเนนของ

อนุสัญญาฯ จากการจัดทํานโยบายไปสูการอนุวัตการ
ดึงขอมูลจากเนื้อหาของการศึกษาวิเคราะห

แหงสหัสวรรษ และวิเคราะหประเมินอ่ืนๆ
นอกจากนั้นคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ

(SBSTTA) ตกลงวารายงานควร :
สรางภาพพจนที่โดดเดน ใหแกดัชนีชี้วัดที่เปน

หัวขอใหญ
เนนการประเมินวิเคราะหความกาวหนาใน

การบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายป ค.ศ. 2010 และการ
จําแนกแรงผลักดันที่สําคัญตอความกาวหนา

เนนความสําคัญของชองวางและกิจกรรมท่ีมี
ลําดับความสําคัญ

พิจารณางานทาทายที่ตองทํา นอกเหนือจาก
เปาหมายป ค.ศ. 2010 และระดับของความพยายาม
ที่ตองการใหบรรลุงานทาทายนั้น

เลขาธิการอนุสัญญาฯ  ไดรับการรองขอให : ให
ความมั่นใจวา รางฉบับแรกจะพรอมใหคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) พิจารณาทบทวน และรายงาน
ฉบับสุดท ายจะได เสนอตอสมัชชาภาคีอ นุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 และจัดใหมีระบบการ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิผล และมีกลยุทธในการเผยแพร
อยางกวางขวางสําหรับรายงานนี้

กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาบทบาทของ

กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ที่สัมพันธกับ
เปาหมาย ป ค.ศ. 2010 ในวันพุธที่ 9 และพฤหัสบดีที่ 10
กุมภาพันธ  ในวันพุธ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได
แนะนําเอกสารเกี่ยวกับบทบาทของกลไกการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร ในการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010 และในการเอื้ออํานวย
ตอการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารในเรื่องความกาวหนาที่ได
ทาํไป (UNEP/CBD/SBSTTA/10 /11) ผูแทนจากหลายประเทศ
ไดเรียกรองใหมีการเสริมสรางสมรรถนะ, การถายทอด
เทคโนโลยีและทรัพยากรการเงิน เพื่อจัดต้ังและธํารงรักษา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM) และสนับสนุนใหมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการท้ังในระดับชาติและภูมิภาค เพื่อเอื้ออํานวย
ตอการใชกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) โดย
ประเทศกําลังพัฒนา  ผูเขารวมประชุมจํานวนหน่ึงเนนวา
การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก เปนพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน  ผูเขารวม
ประชุมสรุปถึง : บทบาทของพันธะสัญญาทางการเมือง
ท่ีจะใหหลักประกันถึงความย่ังยืนในระยะยาวของหนวย
ประสานงานกลางระดับชาติของกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM focal point), ความสําคัญของการสํารวจ
และจัดทํารายการความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อปอน
ขอมูลใหแกการแลกเปลี่ยนขาวสาร,  ทางเลือกอื่นนอกจาก
รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส และความจําเปนท่ีจะตองแกไข
อุปสรรคดานภาษาสําหรับส่ือสารกับนักวิทยาศาสตรใน
ประเทศ  ผูเขารวมประชุมตั้งขอสังเกตถึงความจําเปนใน
การธํารงรักษารายการแหลงขอมูลใหทันสมัยอยู เสมอ
ผูเขารวมประชุมเนนความจําเปนที่จะตองมีความรวมมือ
กับองคกรตางๆ ท่ีไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพไปแลว เนื่องจากเทคโนโลยี
ดังกลาวมีราคาสูง

ผูแทนจากหลายประเทศสรุปถึงบทบาทของกลไก
การเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ในการเอื้ออํานวยตอ
การเสริมสรางสมรรถนะ และในการทําใหสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวของตอดัชนีชี้วัดได  นอกจากนั้น
ผูเขารวมประชุมยังตั้งขอสังเกตถึงความตองการใหมีการ
แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารในระดบัภมูภิาค และใหมกีารจาํแนก
ลําดับความสําคัญเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ที่หนวยประสานงาน
กลางระดับชาติ (NFPs) จะติดตอสื่อสารกันได  ผูแทน
ประเทศนอรเวยกลาววา งานภายใตกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสารควรตองเชื่อมโยงกับงานของคณะทํางาน
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยการถายทอดเทคโนโลยี
ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนใหมีการจัดทําพันธมิตร
ทางวทิยาศาสตรในระยะยาว ระหวางภาคอีนสุญัญาฯ ดวยกนั
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ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ ผูเขารวมประชุม
พิจารณา เอกสารที่ไดรับการแกไขแลว ผูแทนประเทศ
เยอรมนี กลาววาเลขาธิการอนุสัญญาฯ ควรแสวงหา
วิธีการที่จะเสริมบทบาทของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) ใหเปนกลไกสําหรับความรวมมือทางการถายทอด
เทคโนโลยี และความรวมมือทางวิชาการ  ผูแทนประเทศ
โคลอมเบียเสนอรายงานวาไดจัดตั้งพันธมิตรระยะยาว
อยางไร ที่ประชุมรับรองเอกสารโดยมีขอแกไขดังกลาว

ในที่ประชุมรวม วันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ ผูแทน
ประเทศตุรกี เสนอใหมีขอความใหจัดทําโปรแกรมฝกอบรม
เกี่ยวกับขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ท่ีประชุม
รวมรับรองขอเสนอแนะโดยมีขอแกไขดังกลาว

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารข้ันสุดทาย(UNEP/CBD/
SBSTTA/10/L.10) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) เสนอแนะให สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอให
ภาคีอนุสัญญาฯ  :

ส ง เสริมพันธมิตรระยะยาวระหว างภาคี
อนุสัญญาฯ สําหรับความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี

เอื้ออํานวยตอการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
โดยใชรูปแบบ พิธีการ และมาตรฐาน รวมกัน เพื่อทําให
ขอมูลและขอมูลขาวสารปฏิบัติงานรวมกันได

ทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารที่มีอยู เกี่ยวกับ
ขอมูลทางแผนที่ และขอมูลจากการสํารวจระยะไกล
(remote sensing) และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูลที่
อางอิงทางธรณีวิทยาได โดยผานการเช่ือมโยงของกลไก
การเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)

ทําใหขอมูลและขาวสารที่เปนสมบัติสาธารณะ
หาไดงาย เพ่ือเอื้ออํานวยการแลกเปลี่ยนและการใชขอมูล
และขาวสาร

แปลขอมลูขาวสารทางวชิาการและวทิยาศาสตร
เพื่อเพิ่มการเขาถึงสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนโดย
ชุมชนทองถิ่น และนักวิจัยวิทยาศาสตร

ใชกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
เพื่อสนับสนุนการรายงานวาดวยการใชดัชนีชี้วัดและ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความกาวหนาที่ดําเนินไปโดยภาคี
อนุสัญญาฯ  เพ่ือสนองตอเปาหมายป ค.ศ. 2010

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังได
แนะนําใหเลขาธิการอนุสัญญา หารือกับคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาอยางไมเปนทางการของกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM–Informal Advisory Committee) ให

เสนอวิถีทางและวิธีการใหม เพื่ อส ง เสริม
บทบาทและหนาท่ีของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) ใหเปนกลไกสําหรับความรวมมือเกี่ยวกับการ
ถายทอดเทคโนโลยีและความรวมมือทางวิชาการและ
วิทยาศาสตร

แสวงหาวิถีทางและวิ ธี การที่ จะส ง เสริม
พันธมิตรในระบบระหวางภาคีอนุสัญญาฯ

ใหการสนับสนุนแกการริเริ่มเครือขายระดับ
ภูมิภาค

ใชกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
เพื่อสงเสริมและเอื้ออํานวยการรวมพลังใหมากกวาเดิม
ระหวาง ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นในเรื่องกิจกรรมที่
เกี่ยวกับเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)
และเปาหมายป ค.ศ. 2010

ดําเนินการรวมกันกับการริเริ่มท่ีมีอยูแลว ใน
เรื่องการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และการเสริมสราง
สมรรถนะ เพื่อสงเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานระหวางกัน
ในเรื่องขอมูล

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมทางขอมูลขาวสาร เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยูใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

เสริมสรางกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตอไป โดยเพิ่มขอมูลขาวสารพิเศษเฉพาะ เกี่ยวกับรูปแบบ
พิธีการ และมาตรฐานเพื่อชวยใหมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติงานระหวางกันและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ทําใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเด็นการนํา
ขอมูลขาวสารคืนสูประเทศ มีอยูและหาใชได

แสวงหาการดําเนินงานรวมกันกับแนวรวม
การอนุรักษ (Conservation Commons) และการริเริ่ม
แนวรวมอื่นๆ ทั้งนี้ โดยรวมมือกับ ชุมชน ภาคการเมืองและ
ทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ดัชนีชี้วัดท่ีมีอยูแลว

จัดทํา web portal บนพื้นฐานของระบบ
อินเตอรเน็ต เพื่อสนับสนุนโปรแกรมงานการริเริ่มท่ัวโลก
ทางอนุกรมวิธาน
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มาตรการแรงจูงใจ :
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) พิจารณาวิถีทางและวิธีการ

ที่จะขจัดหรือลดแรงจูงใจที่บิดเบือน ในวันพุธที่ 9  และ
วันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ  ค.ศ. 2005  มีการประชุมกลุม
ประสานงานในวนัพฤหสับดทีี ่10 และวนัศกุรที ่11 กมุภาพนัธ
ในวันพุธ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอเอกสารเก่ียวกับ
การแกไขรายละเอียดและการพิจารณาขอเสนอสําหรับ
ประยุกตใช วิถีทางและวิธีการที่จะขจัดหรือลดแรงจูงใจ
ที่บิดเบือน (UNEP/CBD/SBSTTA/10/12) ผูแทนประเทศ
อารเจนตินาและประเทศนิวซีแลนดกลาววา ปรารถนาที่จะ
ผลักดันการแกไขในหลายประเด็น ซ่ึงผูแทนจากบางประเทศ
เห็นดวย และรองขอใหมีการจัดตั้งกลุมประสานงาน ผูแทน
ประเทศอื่นๆ คัดคานการประชุมในกลุมประสานงาน โดย
เนนวาขอเสนอนี้ เปนเพียงแนวทางตามความสมัครใจ
ผูแทนประเทศออสเตรเลีย ตั้งขอสังเกตวา การยอมรับ
ขอเสนอที่อยูในเอกสารดังกลาว อยูภายใตเงื่อนไขวา
ขอเสนอไมไดละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศที่มีอยู
ผูแทนบางประเทศแนะนําใหภาคีอนุสัญญาฯ จัดทําขอเสนอ
ตอไปตามลําดับความสําคัญในชาติตน ประธานคณะทํางาน
ที่ 2 (WG–II) นาย Prip ไดจัดตั้งกลุมประสานงานขึ้น
กลุมหนึ่ง

กลุมประสานงานไดเลือกประธานจากประเทศ
นามิเบีย นาย Sem Shikongo ที่ประชุมพิจารณาคํา
จํากัดความของคําศัพท และการจําแนกนโยบายหรือการ
ถือปฏิบัติ ซึ่งทําใหเกิดแรงจูงใจที่บิดเบือน ผูเขารวมประชุม
ไมสามารถตกลงกันไดเก่ียวกับคําศัพท “การถือปฏิบัติ”
(practice) บางคนแนะวาใหใชคําศัพทที่ใชในกระบวนการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ หลังจากการหารืออยางไมเปน
ทางการ ตกลงใหใสคํานี้ไวในวงเล็บตลอดเอกสาร และ
ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมรางคําจํากัด
ความของคําศัพทเพื่อใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8
พิจารณา

ผูเขารวมประชุมเจรจาโตแยงวา การขจัดแรงจูงใจ
ที่บิดเบือนมีความจําเปนอยางย่ิง หรือวา มีความสําคัญ
ในฐานะองคประกอบในการสงเสริมการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ผูแทนจากบางประเทศใหขอ
สังเกตวา เปนการยากที่จะจําแนกแรงจูงใจที่บิดเบือนที่
เปนผลมาจากนโยบาย และการถือปฏิบัติที่พิเศษเฉพาะ
เนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอาจเกิด

จากหลายๆ ปจจัย ผูเขารวมประชุมไมอาจตกลงกันได
เกี่ยวกับการแยกวัตถุประสงคของนโยบายออกจากกัน
และเกี่ยวกับการประเมินคาใชจายและผลประโยชนจาก
การขจัดหรือลดมาตรการที่บิดเบือน

เกี่ยวกับการวางรูปแบบ การอนุวัตและการ
ประเมินการปฏิรูปที่เหมาะสม ผูเขารวมประชุมบางคน
เนนวาความพึงพอใจควรอยูที่การขจัดนโยบายมากกวา
ขจัดการถือปฏิบัติ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบวาการขจัด
นโยบายควรสําคัญอันดับหนึ่ง หากจากการวิเคราะหพบวา
วัตถุประสงคของนโยบายไมถูกตองอีกตอไปแลว ผูเขารวม
ประชุมใสวงเล็บขอความท่ีใหจัดทําเครื่องมือใหม, ประเด็น
ทางกฎหมาย, นโยบายชดเชยเชนเดียวกับผลประโยชน,
การแขงขันระหวางประเทศ และมาตรการแรงจูงใจทางบวก

เกี่ยวกับการประเมินการปฏิรูป ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบวาการประเมินประสิทธิผลของการปฏิรูป ควรใช
เกณฑที่เหมาะสม ซึ่งแทรกวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
เขาไปดวย ผูเขารวมประชุมเห็นชอบอีกดวย วาการจัดหา
ทรัพยากรการเงิน และสรางสมรรถนะทางสถาบัน และการ
บริหาร เปนส่ิงสําคัญ สําหรับการอนุวัตอนุสัญญาฯ

ในวนัศุกรท่ี 11 กุมภาพนัธ คณะท่ีทํางานท่ี 2 (WG–II)
พิจารณาราง  ขอเสนอท่ีจัดทําโดยกลุมประสานงาน
(UNEP/CBD/SBSTTA/10/WG–II/GR,5) ประธานกลุม
ประสานงาน นาย Sem Skikongo อธิบายรางขอเสนอที่อยู
ในเอกสารแนบทาย วาไมใชเอกสารที่ไดรับการเห็นพอง
ตองกัน และบางประเด็นยังคงตองการใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 พิจารณา ผูแทนประเทศ
อารเจนตินาแนะนําขอความที่เกี่ยวกับองคกรที่เกี่ยวของ
ในการเสนอแนะคําจํากัดความของคําศัพทตางๆ ผูเขารวม
ประชุมรับรองเอกสารการประชุม ทั้งที่มีวงเล็บและมีการ
แกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารขั้นสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/10/L.13) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ตั้งขอสังเกตวารางขอเสนอที่บรรจุในเอกสาร
แนบทาย มีลักษณะใหทําโดยสมัครใจ และมีประเด็น
มากมายท่ียังไมสามารถตกลงกันได ดังนั้น จึงเสนอแนะให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 พิจารณา
ขอเสนอดวยมุมมองที่จะทําใหแลวเสร็จ  และจัดทํา
คําจํากัดความบนพื้นฐาน คําแนะนําท่ีภาคีอนุสัญญาฯ
และองคกรที่เกี่ยวของเสนอมาแลว
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เอกสารแนบทาย ประกอบดวย รางขอเสนอสําหรับ
ประยุกตใชวิถีทางและวิธีการเพื่อขจัดหรือบรรเทา แรงจูงใจ
ที่บิดเบือน ขอความที่กลาวถึงคําจํากัดความ, ประเด็นทาง
กฎหมาย, นโยบายชดเชย และแรงจูงใจทางบวก ไดรับการ
ใสวงเล็บตลอดทั้งเอกสาร ขอเสนอประกอบดวย : การ
พิจารณาทั่วไป, การจําแนกนโยบายหรือการปฏิบัติท่ีทําให
เกิดแรงจูงใจท่ีบิดเบือน, การวางรูปแบบ และการดําเนินงาน
ปฏิรูปที่เหมาะสม, และการติดตามตรวจสอบ การบังคับใช
และการประเมินการปฏิรูป

พิธีปดการประชุม
ประธานคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการ

ประชุมสมัยที่ 10 นาย Alfred Oteng Yeboah ประเทศ
กานา เปดการประชุมรวมในตอนบายของวันศุกรที่ 11
กุมภาพันธ เพ่ือทบทวนงานที่ไดพิจารณามาตลอดสัปดาห
นี้ ผูเขารวมประชุมเลือกสมาชิกสภาคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA Bureau) ดังนี้

นาง Claudine Ramiarison ประเทศมาดา–
กาสการ สําหรับกลุมประเทศแอฟริกัน

ดร . ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ ประเทศไทย
สําหรับกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก

นายชิริน  ดารายวา ประเทศเติรกเมนิสถาน
สําหรับกลุมประเทศยุโรปกลางและตะวันออก

นายจอรจ เออเนสโต เควชาดา ดิแอซ ประเทศ
เอลซัลวาดอร สําหรับกลุมประเทศลาตินอเมริกาและ
คาริบเบียน

นางแอน มารี วัตต ประเทศออสเตรเลีย
สําหรับกลุมประเทศยุโรปตะวันตกและกลุมอื่น

ประธานคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ไดกลาวตอนรับนาย Christian Prip  ประเทศเดนมารก
ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่
11 และ 12 นาย Prip ไดกลาวขอบคุณและยกยองนาย
Oteng Yeboah ที่ไดทําหนาที่ประธานคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 และ 10 มาดวยดี
และใหคํามั่นวาจะเสริมสรางบทบาทของคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในเร่ืองการใหคําแนะนํา
ที่จําเปน เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุ
เปาประสงคและเปาหมาย โดยเนนการประเมินแนวโนมใน
และสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ

ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) นาง Theresa
Mundita Lim ประเทศฟลิปปนส และประธานคณะทํางาน
ที่ 2 (WG–II) นาย Christian Prip รายงานถึงงานในแตละ
คณะทํางาน ที่ประชุมไดรับรองรายงานของคณะทํางาน
ที่ 1 (UNEP/CBD/SBSTTA/10/L.1/Add.1) และรายงาน
คณะทํางานท่ี 2 (UNEP/CBD/SBSTTA/10/L.1/Add.2)
โดยแกไขถอยคํา

ผูเขารวมประชุมเห็นชอบที่จะมีการประชุมคณะ
ท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยท่ี 11 ในระหวางวันที่
5–9 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา และรับรองวาระการประชุม (UNEP/CBD/
SBSTTA/10/L.14)

ในเรือ่งอืน่ๆ ทีป่ระชมุเหน็ชอบใหจดัตัง้คณะเฉพาะกจิ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยชองวางและขอขัดแยงในกรอบ
ควบคุมดูแลระหวางประเทศวาดวยชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน ดังท่ีสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอในขอมติ VII/13
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดกลาววาได เตรียมการดีแลว
สําหรับการประชุมในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2005 ณ เมือง
โอคแลนด

ผูแทนประเทศบราซิลเนนวา จะนําเอกสารรายงาน
แหงชาติ ฉบับท่ี 2 และกลยุทธแหงชาติวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศอเมริกาใต ไปแจก
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 ดวย
ผูแทนประเทศจาไมกา ในนามของประเทศกําลังพัฒนา
ที่เปนเกาะขนาดเล็ก รองขอใหเตรียมเสนอตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 เกี่ยวกับการอนุวัต
อนุสัญญาฯ ของประเทศที่เปนเกาะ กองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) แสดงความวิตกถึงแนวโนมท่ีถอยคําใน
ขอเสนอแนะ ออกนอกเงื่อนไขของบันทึกชวยจําระหวาง
กองทุนฯ กับอนุสัญญาฯ

ผูบันทึกการประชุม นาง Bozena Haczek  ประเทศ
โปแลนด แนะนํารายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 10 (UNEP/CBD/SBSTTA/10/L.1)

เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Hamdallah Zedan
เนนวาความหลากหลายทางชวีภาพแหงเกาะเปนโปรแกรมงาน
หัวขอสาระสําคัญสุดทายท่ีอนุสัญญาฯ ไดจัดทําขึ้น และ
เปาหมายป ค.ศ. 2010 เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลง
ในงานของอนุสัญญาฯ  ซึ่งสําคัญยิ่งท่ีจะใหหลักประกันวา
ความกาวหนาน้ีจะตองวัดไดทางวิทยาศาสตร
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ผูแทนประเทศไลบีเรีย ในฐานะผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกัน กลาววาภูมิภาคนี้ตองการทรัพยากรการเงินและ
การเสริมสรางสมรถนะเพื่ออนุ วัตโปรแกรมงานของ
อนุสัญญาฯ และเตือนเร่ืองการใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs) ในทางที่ผิด  ผูแทนจากหลายประเทศ
กลาวขอบคุณประเทศไทยในฐานะเจาภาพจัดการประชุม
ผูแทนประเทศฝรั่งเศสและสเปน เนนความตองการให
สะทอนหลักการของความหลากหลาย โดยใชภาษาทั้งหมด
ของสหประชาชาติ  ผูแทนประเทศอินเดียกลาวแทนประเทศ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) ขอใหผูเขา
รวมประชุมระลึกถึงภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ โดยใหเนน
ความจําเปนที่ตองอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

ประธานคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  นาย
Oteng Yeboah กลาววาเปาหมายของการหยุดยั้งความ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับความสําคัญ
มากข้ึนต้ังแตการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(WSSD) และขอใหการดําเนินงานของประเทศตางๆ ตาม
อนุสัญญาฯเพิ่มสมรรถนะใหแกการอนุวัตโปรแกรมงาน
โดยสนองตอเปาหมายป ค.ศ. 2010  นาย Oteng Yeboah
ไดกลาวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทย ที่ใหการตอนรับ
อยางดีเลิศ และผูเขารวมประชุม  กอนปดการประชุมเวลา
17.30 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.306, IISD, 14 Feb 2005
: www.iisd.ca/biodiv/sbstta 10/
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The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

การประชุมคณะที่ป รึกษาทาง วิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ครั้งนี้ เปนหนึ่งในกระบวนการเตรียมการ
สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 โดยมี
การพิจารณาหลากหลายประเด็นทางกลยุทธวิทยาศาสตร
วิชาการ สําหรับการดําเนินตามอนุสัญญาฯ โดยเนนเปน
พิเศษที่ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและ
พื้นที่กึ่งชื้น และการริเร่ิมทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global
Taxonomy Initiative–GTI) นอกจากนี้ ผูเขารวมประชุมยัง
ไดปรับปรุงรายละเอียดเปาประสงคและเปาหมายเกี่ยวกับ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  ที่ รับรองจาก
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7 และจัดหา
ใหคําแนะแนวทางวาดวยการใชประโยชนอยางย่ังยืน และ
วาดวยการรวมพลังระหวางกิจกรรมที่แกไขปญหาความ
หลากหลายทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,
การเสื่อมสภาพของที่ดิน และการแปรสภาพเปนทะเลทราย
การไดพิจารณารายงานการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศ
แหงสหัสวรรษ (MA) และรายงานโลกทรรศนความหลาก
หลายทางชีวภาพ ฉบับที่สอง (GBO–2) เสริมสรางพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรสําหรับการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

อยางไรก็ตาม การถกเถียงในประเด็น ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง  การเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน, มาตรการแรงจูงใจ และ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ปรากฏวาเปนเร่ืองยาก เปนเหตุ

ก ารประชุมคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ
และเทคโนโลยี สมัยที่ 11

(The Eleventh of the Subsidiary Body on Scientific
Technical and Technological  Advice (SBSTTA–11))

28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (SBSTTA) สมัยที่ 11 มีข้ึนระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล
ประเทศแคนาดา  มีผูเขารวมประชุมกวา 600 คน  เปนผูแทนภาคีอนุสัญญาฯ  หนวยงานขององคการสหประชาชาติ
องคกรระหวางรัฐบาล และองคกรพัฒนาเอกชน กลุมชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น  สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม ผูเขารวม
ประชุมไดใหการรับรอง 14 ขอเสนอแนะ ซึ่งจะเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006  ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล ตอไป

ใหบางขอเสนอแนะยังคงอยูในวงเล็บ ผูแทนจากหลาย
ประเทศเชื่อวา ท่ีเปนดังน้ีเน่ืองจากเปนประเด็นท่ีมีความ
ออนไหวทางการเมืองรวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
อธิปไตยของชาติเหนือทรัพยากรธรรมชาติ, การคา, และ
ทรัพยากรพันธุกรรม ประเด็นเหลาน้ีไดรับการพิจารณาวา
เปนปญหาทาทายท่ีเผชิญคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) อยู  ซ่ึงทําใหหลายฝายต้ังขอสงสัยวา หนวยงาน
ทางวิทยาศาสตรและวิชาการ สมควรจะรวมประเด็นทาง
การเมืองเหลาน้ีไวในวาระการประชุมหรือไม

ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง

ไดรับการตอรองภายใตการดูแลของโครงการส่ิงแวดลอม
แหงสหประชาชาติ ไดเปดใหมกีารลงนามเมือ่วนัท่ี 5 มถินุายน
ค.ศ. 1992 ในการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอมโลก  ณ
นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันท่ี 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ปจจุบันมี 188 ภาคี
อนุสัญญาฯ  อนุสัญญาฯ มีเปาหมายเพื่อสงเสริม “การ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนจาก
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม”
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สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the
Parties–COP) เปนเสมือนคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ
ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ไดชวยเหลือ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการใหคําแนะนําทางวิชาการ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ  ปจจุบันสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีการประชุมไปแลวเจ็ดครั้ง และมีการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ (ExCOP)
อีกหนึ่งครั้ง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1–4
(COP 1–4) : สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดประชุมขึ้น 4
สมัยกอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ
คือ สมัยที่ 1 (COP–1) เมื่อเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม
ค.ศ. 1994 ณ กรุงนัสซอ ประเทศบาฮามาส  สมัยที่ 2
(COP–2) เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ณ กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย สมัยที่  3 (COP–3) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อารเจนตินา และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 4 (COP–4) เมื่อเดือนพฤษภาคม 1998 ณ กรุง
บราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ไดรับรองขอมติวาดวย :
การจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Clearing–
House Mechanism–CHM), การมอบหมายใหกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility–GEF)
เปนกลไกการเงินเฉพาะกาลของอนุสัญญาฯ, การ
มอบหมายใหนครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เปนที่ตั้ง
ถาวรของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ, และความรวมมือ
กับอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดแตงตั้งคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ, คณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) และคณะผูเชี่ยวชาญวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และไดรับรอง
โปรแกรมงานในประเด็นหัวขอสาระสําคัญ คือ ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน,
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง, ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และความหลาก
หลายทางชีวภาพในปาไม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ
(ExCOP) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999  ณ เมือง
คารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบยี เพือ่รบัรองพธิสีารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ แตท่ีประชุมยังไมสามารถ
ตกลงกันได การประชุมจึงถูกเลื่อนออกไปอีก หลังจาก
มีการปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการข้ึนสามครั้งเพื่อ
แกไขปญหาในประเด็นสําคัญ การประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยพิเศษจึงมีขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม
ค.ศ. 2000 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา และ
รับรองพิธีสารฯ  พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ กลาวถึงการขนยายอยางปลอดภัย การดูแล
และการใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(living modified organisms–LMOs) ท่ีอาจมีผลเสียหาย
ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน โดยเนนเปนพิเศษที่การเคลื่อนยาย
ขามพรมแดน  พิธีสารฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 กันยายน
ค.ศ. 2003 จนถึงปจจุบัน มีภาคี 129 ประเทศ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
(COP–5) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุง
ไนโรบี ประเทศเคนยา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรอง
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น และขอมติวาดวย : แนวทางสู
ระบบนิเวศ การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน รวมถึง
การจัดต้ังคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการวาดวยชนิดพันธุ
ตางถิ่นท่ีรุกราน, การใชประโยชนอยางยั่งยืน, ความหลาก
หลายทางชีวภาพกับการทองเที่ยว, มาตรการแรงจูงใจ,
กลยุทธท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy
for Plant Conservation–GSPC), การปฏิบัติงานของ
อนุสัญญาฯ, การริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI),
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM), ทรัพยากรและ
กลไกการเงิน, การจําแนกระบุ การติดตามตรวจสอบ การ
วิเคราะหประเมิน, และดัชนีชี้วัด, มาตรา 8(j), การใหการ
ศึกษาและความตระหนักแกสาธารณชน, การวิเคราะห
ผลกระทบ, การรับผิดและการชดใชความเสียหาย

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 7 (SBSTTA–7) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
2001 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ผูเขารวมประชุม
ไดพิจารณาอีกครั้งและขยายโปรแกรมงานวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในปาไม และรับรองขอเสนอแนะ
เกีย่วกบั : ความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร รวมถงึ
การริเริ่มระหวางประเทศวาดวยผูผสมเกสร (International
Pollinators Initiative), กลยุทธท่ัวโลกวาดวยการอนุรักษพืช
(GSPC), มาตรการสรางแรงจูงใจ, ดัชนีชี้วัด, การทองเที่ยว
อยางย่ังยืน และการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002  ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอรแลนด ผูเขารวมประชมุไดรบัรองโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม ฉบับท่ีปรับปรุง
แกไขแลว เชนเดียวกันกับ หลักแนวทางวาดวยชนิดพันธุ
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ตางถิ่นที่รุกราน, แนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน, แผนกลยุทธสําหรับอนุสัญญาฯ ขอ
มติที่ไดรับการรับรองวาดวย : กลยุทธทั่วโลกสําหรับการ
อนุรักษพืช (GSPC), การริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI),
แนวทางสูระบบนเิวศ, การใชประโยชนอยางยัง่ยนื, มาตรการ
แรงจูงใจ, การรับผิดและการแกไข, กลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM), ทรัพยากรและกลไกการเงิน, ความรวมมือ
กับอนุสัญญาและการริเริ่มระหวางประเทศอื่นๆ, การเกื้อกูล
ตอการทบทวนแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21), มาตรา
8(j), และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR)

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 8 (SBSTTA–8) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003
ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยหารือวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขาเปนประเด็นหลัก
ผูเขารวมประชุมไดรับรองโครงสรางของโปรแกรมงานท่ี
เสนอมา คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดรับรอง
ขอเสนอแนะวาดวย : ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน,
ความหลากหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง,
พื้นที่แหงแลงและพื้นที่ ก่ึง ช้ืน ,  ความหลายหลายทาง
ชีวภาพกับการทองเที่ยว และการปฏิบัติงานของคณะท่ี
ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 9 (SBSTTA–9) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
2003 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ผูเขารวมประชุม
ไดพิจารณาองคประกอบของโปรแกรมงานวาดวยพื้นที่
คุมครอง และวาดวยการถายทอดและความรวมมือทาง
เทคโนโลยี ผูเขารวมประชุมรับรองขอเสนอแนะวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ, การติดตามตรวจสอบและดัชนีชี้วัด, และ
มาตรการแรงจูงใจ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ผูเขารวมประชุมรับรอง
สามโปรแกรมงาน วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงภูเขา, พ้ืนที่คุมครอง และการถายทอดเทคโนโลยีและ
ความรวมมือทางเทคโนโลยี ขอมติไดรับการรับรองวาดวย :
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการทองเที่ยว, การติดตาม
ตรวจสอบและดัชนีชี้วัด, แนวทางสูระบบนิเวศ, ความ
หลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ,
การใชประโยชนอยางย่ังยืน, ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน,
แผนกลยุทธ, ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน, ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง, การเขาถึง

และการแบงปนผลประโยชน, มาตรา 8(j), รวมถึงแนวทาง
อัคเว : ค ูวาดวยการวิเคราะหผลกระทบ, มาตรการแรงจูงใจ,
การติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและความตระหนักแก
สาธารณชน, ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ
และกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM), ทรัพยากร
และกลไกการเงิน, และการรายงานแหงชาติวาดวยการ
อนุวัตอนุสัญญา

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1
(COP/MOP–1) : การประชุมสมัชชาภาคีทําหนาที่เปนที่
ประชุมภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ สมัยท่ี 1  มีข้ึนในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  ผูเขารวมประชุม
ไดรับรองขอมติเก่ียวกับ : การตัดสินใจของภาคีผูนําเขา,
การเสริมสรางสมรรถนะ และทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ,
การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนกสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม, การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH), การรับผิดและการแกไข, การปฏิบัติ
ตามพิธีสารฯ  และโปรแกรมงานระยะกลางของสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 10 (SBSTTA–10) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
2005 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คณะท่ีปรึกษาทาง
วทิยาศาสตรฯ ไดจดัทาํโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ และยืนยันถึงความเหมาะสมของ
ดัชนีชี้วัดตางๆ สําหรับวิเคราะหประเมินความกาวหนาสู
เปาหมายป ค.ศ. 2010 ที่ระบุใหลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ คณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ ยังใหคําแนะนําเกี่ยวกับการผสาน
เปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์ในระดับโลก เขาสูโปรแกรมงาน
ตางๆ ของอนุสัญญาฯ, เสนอแนะข้ันตอนในการพิจารณา
ทบทวนการดําเนินงานภายใตโปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลก
ทางอนุกรมวิธาน, ทางเลือกสําหรับการริเริ่มวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและโภชนาการ และ
กลั่นกรองขอเสนอในการประยุกตใชแนวทางและวิธีการ
เพื่อขจัดหรือลดแรงจูงใจในทางลบ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2
(COP/MOP–2) : การประชุมสมัยท่ีสองของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม/
มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
ผูเขารวมประชุมไดรับรองขอมติวาดวย : การเสริมสราง
สมรรถนะ, ความตระหนกั และการมสีวนรวมของสาธารณชน,
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ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน, ผูแทนประเทศอิหรานใน
นามกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก, ผูแทนประเทศโปแลนด
ในนามกลุมประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก, และ
ผูแทนประเทศเซนตลูเซียในนามกลุมประเทศลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน

ผูเขารวมประชุมไดคัดเลือก ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
ประเทศไทย ใหเปนผูบันทึกรายงานการประชุม  สวน
สมาชิกสภาคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA
Bureau) คนอื่นๆ นอกเหนือจากประธานและผูบันทึก
รายงานการประชุม ประกอบดวย นาย Alfred Oteng–
Yeboah ประเทศกานา, นาง Claudine Ramiarison
ประเทศมาดากัสการ, นาย Asghar Mohammadi Fazel
ประเทศอิหราน, Bozena Haczek ประเทศโปแลนด, นาย
Shirin Karryeva ประเทศเติรกเมนิสถาน, นาย Jorge
Ernesto Quezada Diaz ประเทศเอลซัลวาดอร, นาย
Michael Andrew ประเทศเซนตลูเซีย และนาง Anne
Marie Watt ประเทศออสเตรเลีย

ผูเขารวมท่ีประชุมไดจัดต้ังคณะทํางานข้ึนสองชุด
และแตงตัง้ใหนาง Anne Marie Watt เปนประธานคณะทาํงาน
ที่ 1 (Working Group I)  และนาง Claudine Ramiarison
เปนประธานคณะทํางานท่ี 2 (Working Group II) ผูเขารวม
ประชุมตัดสินใจให : กลาวถึงการรวมพลังระหวางการ
แปรสภาพเปนทะเลทราย การเส่ือมสภาพของท่ีดิน และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในคณะทํางานที่ 1
(WG–I),  รับฟงการนําเสนอที่สําคัญในคณะทํางานที่ 2
(WG–II), หารือเกี่ยวกับประเด็นของวิสัยทัศน, พันธกิจ,
เปาประสงคและเปาหมายตางๆ ของโปรแกรมงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ีก่ึงช้ืน
ภูเขา และปาไม ในคณะทํางานท่ี 2 (WG–II) พรอมกับการ
ทบทวนและการปรับรายละเอียดของเปาประสงคและ
เปาหมายทีบ่รรลใุนกระบวนการดาํเนนิงาน  ผูเขารวมประชมุ
รับรองวาระการประชุม (UNEP/CBD/SBSTTA/11/1) และ
การจัดองคประกอบการประชุม (UNEP/CBD/SBSTTA/
11/1/Add.1) ตามที่มีการแกไข

ตลอดสัปดาห ที่ประชุมรวมไดพบกันในเชาวันจันทร
ที่ 28 พฤศจิกายน เพื่อรับทราบถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ และพิจารณา
รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ (GBO)
ฉบับท่ีสอง และประชุมกันอีกคร้ังในบายวันศุกรท่ี 2 ธันวาคม
เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน สวนคณะทํางานท้ังสอง ประชุม
ต้ังแตบายวันจันทรท่ี 28 พฤศจิกายน จนถึงเชาวันศุกรที่ 2
ธันวาคม

การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงขอตกลงในการจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการขึ้น
เพ่ือดําเนินงานในระหวางสมัยการประชุม อยางไรก็ตาม
ที่ประชุมไมไดใหการรับรองขอมติเก่ียวกับรายละเอียดและ
เกณฑของเอกสารสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมเพื่อใชเปนอาหาร อาหารสัตว หรือเพื่อการผลิต

รายงานการประชุม
ประธานคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

นาย Christian Prip ประเทศเดนมารก ไดกลาวเปดการ
ประชุมในเชาวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน โดยกลาวเนนถึง
ความตองการให : ภาคีอนุสัญญาฯ เกื้อกูลขอมูลขาวสาร
ที่มีคุณภาพสําหรับการวิเคราะหประเมินที่ถูกตองของการ
ดําเนินงาน, ผสานความวิตกเรื่องประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาสูภาคสวนตางๆ และสงเสริมการรวมพลัง
ระหวางอนุสัญญาในระดับชาติ เขาไดเตือนผูเขารวมประชุม
ใหเสนอทางเลือกอ่ืนๆ แทนที่จะใสวงเล็บขอความ หากไม
สามารถเห็นพองตองกัน

เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Hamdallah Zedan
เนนถงึบทบาทของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ในการสรางความแข็งแกรงแกพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของ
อนุสัญญาฯ การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยท่ี 11 น้ีจะเปนคร้ังสุดทายท่ีเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  เขาไดสรุปถึงผลความสําเร็จหลักๆ ของ
อนุสัญญาฯ รวมถึง : ความกาวหนาอยางรวดเร็วในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน, การรับรองพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ, และการตระหนักถึงบทบาทของ
ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการดํารงชีวิตที่ดีของ
มนุษย และการขจัดปญหาความยากจน

นาย Bakary Kante ในฐานะผูแทนของนาย Klaus
Topfer ผูอํานวยการโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) กลาวเนนถึงเปาหมาย ป ค.ศ. 2010 ในการลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ลงอยางมี
นัยสําคัญ, การดําเนินงานของโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) ในการสนับสนุนอนุสัญญาฯ, และ
ความสําคัญของบริการจากระบบนิเวศ

ผูเขารวมประชุมไดรับทราบถอยแถลงจาก : องคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO), การวิเคราะห
ประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA), ผูแทนจากสหราช
อาณาจักรในนามสหภาพยุโรป, ผูแทนประเทศแทนซาเนีย
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ที่ประชุมรวม

รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามโปรแกรม
งานของอนุสัญญาฯ :
ในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน ที่ประชุมไดรับทราบ

ถงึรายงานความกาวหนาในการดาํเนนิงานตามโปรแกรมงาน
ตางๆ ของอนุสัญญาฯ ทั้งโปรแกรมงานในประเด็นหัวขอ
สาระสําคัญ และโปรแกรมงานในประเด็นที่เก่ียวของกับ
หลายเรื่อง (UNEP/CBD/ SBSTTA/11/2 and 3, and INF/
9 and 10)

รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉบับท่ีสอง :
ที่ประชุมรวมไดพิจารณาวาระนี้ในวันจันทร และ

วันศุกร โดยในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอรางรายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook–
GBO) ฉบับที่สอง รวมถึงบทสรุปผูบริหาร (UNEP/CBD/
SBSTTA/11/6 and INF/14) ตอมาในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอรางขอเสนอแนะซึ่ง
นําสงจากประธาน นาย Christian Prip  รางขอเสนอแนะนี้
ไดรับการรับรองโดยมีการแกไขเล็กนอย ผูแทนจากหลาย
ประเทศเนนถึงความจําเปนที่ตองปรับรายละเอียดดัชนี
ชี้วัด รวมถึงความสัมพันธระหวางดัชนีชี้วัดกับการแบงปน
ผลประโยชน, การประเมินการแสดงออก และการคํานวณ
ผูแทนจากหลายประเทศเรียกรองใหมีการดําเนินการเพื่อ
ใหรายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ (GBO)
สามารถเขาถึงไดโดยผูชมหรือผูฟงที่ไมใชนักวิชาการและ
ชุมชนทองถิ่น

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะขั้นสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.2) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ใหการรับรองรางรายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพฉบับที่สอง (GBO–2) และเชิญชวน
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ คํานึงถึงขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะตางๆ ที่ไดรับจากผูเขารวมประชุมคร้ังนี้ กอนท่ีจะ
ปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเพื่อใหพิมพไดทันการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่  8 คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เนนวา รายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพ (GBO) ควรระบุถึงวัตถุประสงค
ทั้งสามประการของอนุสัญญาฯ อยางสมดุล และชวยให
สามารถประเมินดัชนีชี้วัดที่ระบุในขอมติ VII/30 : แผน
กลยุทธ และดังที่ปรับรายละเอียดในขอเสนอแนะที่ X/5 :
รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ประโยชนของดัชนีชี้วัดดังกลาว สําหรับวิเคราะหประเมิน
และส่ือสารความกาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ. 2010 คณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังไดเชิญชวนให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกับองคกรท่ีเกี่ยว
ของเพื่อขยายรายละเอียดในรายการท่ีคัดสรรแลวของ
ลําดับเหตุการณท่ีชัดเจนแนนอน และทางเลือกในการตอบ
สนองเพื่อบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010  นอกจากน้ันรองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ, ในการจัดเตรียมรายงานฉบับที่
สาม (GBO–3), คํานึงถึงบทเรียนท่ีไดรับจากการใชรายงาน
แหงชาติวาดวยอนุวัตอนุสัญญาฯ และดัชนีชี้วัดสําหรับ
เปาประสงคและเปาหมายในรายงานฉบับท่ีสอง (GBO–2)
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ให
หลักประกันวาจะมีการเผยแพรรายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพฉบับที่สอง (GBO–2) ใหกวางขวาง
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได, เชิญชวนใหโครงการส่ิงแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) ใชสวนที่เกี่ยวของของรายงาน
ฉบับท่ีสอง (GBO–2) ในฉบับตอไปในอนาคต เปนขอมูล
ในการจัดทํารายงานโลกทรรศน ส่ิงแวดลอม (Global
Environmental Outlook–GEO) และรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เผยแพรขอมูลขาวสารและการวิเคราะหตางๆ
ท่ีใชในรายงาน  (GBO) ฉบับท่ีสองเปนขอมูลสําหรับ
รายงานโลกทรรศนสิ่งแวดลอมฉบับที่สี่ (GEO–4)

คณะทํางานที่ 1

การริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน :
ในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณา
ทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่ม
ทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (UNEP/CBD/SBSTGTA/11/5)
และองคประกอบของกิจกรรมท่ีวางแผนไวสําหรับโปรแกรม
งานใหม (UNEP/CBD/SBSTTA/11/5/Add.1)  ในวันพุธที่
30 พฤศจิกายน ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) นาง Ann
Marie Watt ไดจัดทํารางขอเสนอแนะ ซึ่งไดรับการแกไข
เล็กนอย และไดรับความเห็นชอบ ในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม
ท่ีประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะโดยมีท่ีแกไขหน่ึงแหง
ซึ่งเสนอโดยผูแทนประเทศแคเมอรูนในนามผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกัน วาใหเชิญรัฐบาลและองคกรที่เกี่ยวของ
เอื้ออํานวยการผสานขอมูลขาวสารอนุกรมวิธาน เกี่ยวกับ
ตัวอยางที่เก็บรวมรวมไวในประเทศ เขาสูฐานขอมูลและ
ระบบขอมูลขาวสารท่ัวโลก
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การวิเคราะหประเมินความตองการทางอนุกรมวิธานใน
ระดับโลก

รับรองกิจกรรมที่วางแผนไวเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงภูเขา ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน พื้นท่ีคุมครอง
และความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ บรรจุในเอกสาร
แนบทาย

คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังได
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  กระตุนใหภาคี
อนุสัญญาฯ : จัดต้ังหนวยประสานงานกลางแหงชาติ
วาดวยการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI national
focal point), ดําเนินการวิเคราะหประเมินความตองการ
ทางอนุกรมวิธานในระดับชาติใหแลวเสร็จ, และเกื้อกูล
ตอการวิเคราะหประเมินความตองการทางอนุกรมวิธาน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก และตอการดําเนินกิจกรรมที่
วางแผนไวในโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทางอนุกรม
วิธาน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรับการเสนอแนะให
เชิญภาคีอนุสัญญาฯ สงเสริมอนุกรมวิธานและการวิจัยที่
เก่ียวของ, จัดทําและดําเนินกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ,
ขับเคล่ือนทรัพยากรการเงินและทางวิชาการเพื่อชวยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนา, และสงเสริมความรวมมือและจัดทํา
เครือขายทางอนุกรมวิธาน

คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังได
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8 รองขอเลขาธิการอนุสัญญาฯ : ยังคงดําเนินงานรวมกับ
อนุสัญญา องคกรและการริเริ่มอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ, ดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อแสดงถึงความสําคัญของอนุกรมวิธาน
สําหรับสาธารณชนทั่วไป, และรวมการริเริ่มทางอนุกรม
วิธานไวในโปรแกรมงานรวมระหวางสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กับสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอารักขา
พืช (IPPC)  คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
รองขอตอกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) ใหยังคงสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมที่ไดวางแผนไว, พิจารณาจัดทําระเบียบ

ขณะที่ภาคีอนุสัญญาฯ จํานวนหนึ่งสนับสนุนการ
วเิคราะหประเมนิความตองการทางอนกุรมวธิานในระดับชาติ
ใหเสร็จสมบูรณ มีการหารือไดมุงเนนที่ความจําเปนท่ีจะ
ตองเสริมสรางสมรรถนะ, ตองมีทรัพยากรการเงิน และ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางอนุกรมวิธาน และ
หนวยประสานงานกลางแหงชาติวาดวยการริเริ่มทั่วโลก
ทางอนุกรมวิธาน (GTI focal points) ผูเขารวมประชุม
กลาวถึงประเด็นตอไปน้ีเปนพิเศษ : การขับเคล่ือนทรัพยากร
การเงิน และวิชาการ เพื่อดํารงรักษาการเก็บรวบรวม
ตัวอยางสิ่งมีชีวิต, ความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน
พิเศษเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางอนุกรมวิธาน ใหแก
ประเทศกําลังพัฒนา, ความชวยเหลือในการจัดทําโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือการเก็บรักษาตัวอยางสิ่งมีชีวิตอยางถูกตอง
และเหมาะสม, และการเอื้ออํานวยตอการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร  ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
รองขอใหในรายงานการประชุมสะทอนถึงความวิตก
เรื่องภาษาของขอเสนอแนะซ่ึงเกินขอบเขตของบันทึก
ความเขาใจระหวางสภากองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF
Council) กับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เนื่องจากสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ  เทานั้นที่ มี อํานาจที่จะรองขอตอกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF)

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะข้ันสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.3) ไดรวมถึง ทั้งขอเสนอแนะวาดวย
การทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยการ
ริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานอยางลึกซึ้ง และเอกสาร
แนบทาย วาดวยกิจกรรมเพิ่มเติมที่ไดวางแผนไว

 คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอ
แนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

เนนถึงความตองการในการเสริมสรางและ
ดํารงรักษาสมรรถนะในการแกไขอุปสรรคทางอนุกรมวิธาน
และแสวงหาทางเลือกที่ใหหลักประกันถึงความยั่งยืนของ
การสนับสนุนทรัพยากรการเงินที่จําเปน รวมถึงความเปน
ไปไดในการจัดตั้งกองทุนพิเศษ

รับรองใหเปนเปาหมายหนึ่งของโปรแกรมงาน
“รายการชนิดพันธุที่ไดรับการจําแนกแลว ที่สามารถเขาถึง
ไดในวงกวาง  เพื่อเปนข้ันตอนหนึ่งที่จะนําไปสูการจัดทํา
ทะเบียนชนิดพันธุพืช สัตว จุลินทรีย และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ทั่วโลก”

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการปรึกษา
หารือกับองคกรและหนวยงานจัดสรรทุนท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับ
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ขั้นตอนที่งายสําหรับขอเสนอเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน, และ
จัดหาทรัพยากรการเงินใหแกหนวยประสานงานกลางแหง
ชาติวาดวยการริเริ่มทางอนุกรมวิธาน  กิจกรรมเพิ่มเติมที่
ระบุในเอกสารแนบทาย กลาวถึงโปรแกรมงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขา ชนิดพันธุตางถ่ินท่ี
รุกราน พื้นที่คุมครอง และความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงเกาะ

ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน :
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอขอสรุป และขอเสนอแนะจากรายงาน
ของคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวย
ชองวางและความไมสอดคลองในกรอบการดําเนินงาน
ควบคุมดูแลระหวางประเทศ เก่ียวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน (UNEP/CBD/SBSTTA/11/16 and INF/4) ไดมีการ
หารือตอในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  ประธานคณะทํางาน
ที่ 1 (WG–I) นาง Ann Marie Watt ไดจัดทํารางขอเสนอ
แนะ ซึ่งไดรับการพิจารณาในระหวางการประชุมอยางไม
เปนทางการในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม และไดรับการ
รับรองโดยคณะทํางานที่ 1 (WG–I) ในเชาวันศุกรที่ 2
ธันวาคม  โดยที่มีประเด็นหนึ่งยังไมสามารถตกลงกันได ซึ่ง
ในบายวันศุกร ที่ประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะ โดยมี
ขอความเกี่ยวกับประเด็นโดดเดนเกี่ยวกับขอมติ VI/23 :
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานคงอยูในวงเล็บ

ระหวางการหารือ ผูเขารวมประชุมไดเนนถึง ความ
สําคัญของการทําใหคําศัพทเก่ียวกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ี
รุกรานสอดคลองกัน และความจําเปนที่ตองเสริมสราง
สมรรถนะในชาติ  การหารือไดมุงไปที่ : ความตองการทุน
เพิ่มเติมสําหรับเสริมสรางสมรรถนะ, ความรวมมือกับ
กรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC), และขอเสนอโดยผูแทน
ประเทศออสเตรเลียที่ตั้งขอสังเกตถึงประเด็นโดดเดน
ทางระเบียบวิธีการ และทางสารัตถะเกี่ยวของกับขอมติ
VI/23 : ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน

ในเชาวันศุกรที่ 2 ธันวาคม, บนพื้นฐานของขอเสนอ
ที่ประนีประนอมแลวโดยผูแทนประเทศญี่ปุนและแคเมอรูน,
ผูเขารวมประชุมไดเห็นชอบใหเสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ พิจารณาถึง ความจําเปนที่จะตองมีขอกําหนด
เรื่องทุนเพิ่มเติมจากกลไกการเงิน สําหรับประเทศกําลัง
พัฒนา เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงจากชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่รุกราน  สําหรับประเด็นความรวมมือกับกรอบอนุสัญญา
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ผูแทนสหราชอาณาจักร ไดนําเสนอเนื้อหาที่

ประนีประนอม  และผูเขารวมประชุมเห็นชอบ  ใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ส่ือสารขอเสนอแนะเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น
ท่ีรุกราน  ไปยังสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)  เพ่ือเอ้ืออํานวยการพิจารณาของภาคีอนุสัญญา
ดงักลาว, ตามความเหมาะสม, ในการวางกรอบและดาํเนนิงาน
ตามขอมติของอนุสัญญาดังกลาว

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย ขยายความขอเสนอของ
ตนที่ใหรับทราบถึงขอความในรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการเกี่ยวกับประเด็นโดดเดนทางระเบียบ
วิธีการและสารัตถะตามขอมติ VI/23  ผูแทนประเทศ
อารเจนตินา นิวซีแลนด และชิลี สนับสนุนขอเสนอของ
ผูแทนประเทศออสเตรเลีย โดยอางถึงการรับรองขอมติ
ดังกลาวในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
แมวาผูแทนประเทศออสเตรเลีย จะขอสงวนสิทธิอยางเปน
ทางการ แตผูแทนประเทศนอรเวยและประชาคมยโุรปคดัคาน
ซึ่งผูแทนประเทศนอรเวยเนนวาไดมีการหารือประเด็น
ดังกลาวโดยสํานักกฎหมายขององคการสหประชาชาติ
(UN Legal Office) และผูแทนประชาคมยุโรปต้ังขอสังเกต
วาขอความในรายงานคณะเฉพาะกิจดังกลาวสะทอนถึง
ความเห็นของผูเขารวมประชุมเพียงแคสองคนเทาน้ัน  ผูแทน
ประเทศจาไมกากลาววาควรเปนสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ไมใชคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ที่หารือ
ในประเด็นนี้ ที่ประชุมรวมไมสามารถตกลงกันไดสําหรับ
ขอความท่ีเสนอเพิ่มในพิธีปดการประชุม  และขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/L.13) ไดรับการรับรอง โดย
เนื้อหาดังกลาวอยูในวงเล็บ  ผูแทนประเทศนิวซีแลนด
กลาวอยางเปนทางการวาสนับสนุนขอเสนอของผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่ผูแทนประเทศจาไมกาขอให
บันทึกไวในรายงานการประชุมวาผิดหวังท่ีผูเขารวมประชุม
ไมไดรับโอกาสในการแกไขประเด็นน้ีอยางเต็มท่ีในท่ีประชุม
รวม  ผูแทนประชาคมยุโรปขอใหบันทึกวาขอความในวงเล็บ
ไมควรอยูในขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะขั้นสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.13) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 8  ตระหนักถึงความสําคัญของ : การเสริมสราง
สมรรถนะ ในการแกไขปญหาวามีหลากหลายเสนทางการ
นําเขาและแพรกระจายของชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน, การ
ดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานและเครื่องมือระหวาง
ประเทศตางๆ เชนเดียวกันกับระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของ,
และการแบงปนขอมลูขาวสาร คณะท่ีปรกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ยังไดเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
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ดําเนินงานของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุม
และการจัดการน้ําอับเฉาและตะกอนจากเรือ (International
Convention on the Control and Management of Ship’s
Ballast Water and Sediments) และกระตุนใหภาคี
อนุสัญญาฯ : ใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาว, ดูแลการ
ขนยายนํ้าอับเฉา ภายใตกฎระเบียบขอบังคับแหงชาติ, และ
เพิ่มการติดตอสื่อสาร และประสานงานระหวางหนวยงาน
ระดับชาติที่รับผิดชอบสําหรับอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ กับองคการกิจการทางทะเลระหวาง
ประเทศ (IMO)

เก่ียวกับการปนเปอนจากชีวินทรียทะเล (marine
biofouling) โดยเฉพาะท่ีเกาะทองเรือ คณะท่ีปรึกษาทาง
วทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะใหสมชัชาภาคีอนุสญัญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 สนับสนุน : การดําเนินงานควบคุม
ในระดับชาติ, การผสานสอดคลองกฎหมายระดับชาติกับ
ระดับภูมิภาค, และการพิจารณาประเด็นนี้ในการประชุม
ของคณะกรรมาธิการวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอมทาง
ทะเลขององคการกิจการทางทะเลระหวางประเทศ (Marine
Environment Protection Committee IMO), การประชุม
หารือของสนธิสัญญาแอนตารกติก (Antarctic Treaty
Consultative Meeting) และในกระบวนการปรึกษารือ
อยางไมเปนทางการแหงสหประชาชาติวาดวยมหาสมุทรและ
กฎหมายทางทะเล (UN Informal Consultative Process
on Oceans and the Law of the Sea)

ในประเ ด็นการขนส งพาณิชย ทา งอากาศ
ขอเสนอแนะสนับสนุนการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
กับสํานักเลขาธิการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization–
ICAO)  ในประเด็นกิจกรรมทางทหาร ขอเสนอแนะ
สนับสนุนใหมีวิธีการปฏิบัติที่ดีระหวางรัฐบาลประเทศ
ตางๆ  และใหหนวยงานขององคการสหประชาชาติ จัดทํา
แนวทางและหลักปฏิบัติที่เหมาะสม

ในกรณีของการบรรเทาทุกข ความชวยเหลือ
และการตอบสนองฉกุเฉนิ คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
(SBSTTA) กระตุนใหรัฐบาลและผูบริจาค ดําเนินมาตรการ
เพื่อปองกันและลดการนําเขาและการแพรระบาดของ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน  สวนในประเด็นความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
พิจารณาถึงการควบคุมหรือขอถือปฏิบัติในระดับชาติ

การประชุมสมัยที่ 8 : พิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมี
ขอกําหนดของการใหทุนเพิ่มเติมโดยกลไกการเงิน, กระตุน
ใหภาคีอนุสัญญาฯ แจงประเทศที่มีแนวโนมจะผูนําเขา
ทราบถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับชนิดพันธุที่จะมีการสงออก
และอาจมแีนวโนมรุกราน, และรองขอใหเลขาธกิารอนสัุญญาฯ
ปรึกษาหารือกับหนวยงานและเคร่ืองมือระหวางประเทศ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เร่ืองการขาดมาตรฐานสากลที่ครอบคลุม
เรื่องชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน  เชนเดียวกับใหสื่อสาร
ขอเสนอแนะนี้ไปยังสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) เพ่ือเอ้ืออํานวยใหภาคีอนุสัญญาฉบับน้ีคํานึงถึง
ขอเสนอแนะนี้ ในการวางกรอบและดําเนินงานตามขอมติ
ของอนุสัญญาดังกลาว

ในประเด็นการขนสงลําเลียงที่เปนเสนทางของ
ชนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุราน คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
(SBSTTA) เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญ :
ภาคีอนุสัญญาฯ ใหแบงปนประสบการณในระดับประเทศ
ผานกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) และหนวยงาน
และสถาบนัทีเ่กีย่วของ, ศกึษาตอไปถึงเสนทางขนสงลาํเลยีง,
และทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงสําหรับแนวโนม
การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินในอนาคต  คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังไดเสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 สนับสนุนการฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ผูควบคุมดานตรวจบริเวณพรมแดน และ
จัดทําแนวทางระดับภูมิภาคสําหรับเสนทางขนสงที่เปน
เสนทางของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

ในประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/การเพาะเลี้ยง
ชายฝง  คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8 สนับสนุนใหหนวยงานและอนุสัญญาระดับภูมิภาค
พิจารณาถึงการจัดทําขอตกลงความรวมมือ และระบบการ
ออกเอกสารรับรอง (certification scheme) และกระตุนให
ภาคีอนุสัญญาฯ ใหสัตยาบัน และดําเนินงานภายใต
อนุสัญญาวาดวยกฎหมายการใชนานน้ําสากลโดยมิใชการ
เดินเรือ (UN Convention on the Law of the Non–
Navigational Uses of International Watercourses) และ
ขอถือปฏิบัติวาดวยการทําประมงอยางรับผิดชอบ ของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Code
of Conduct on Responsible Fisheries)

ในประเด็นน้ําอับเฉาเรือ  คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)  เสนอแนะใหอนุสัญญา  และ
แผนปฏิบัติการทางทะเลระดับภูมิภาค สนับสนุนการ
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ในประเดน็การวจิยัทางวทิยาศาสตร คณะทีป่รกึษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ เสริมสรางความ
ตระหนักระหวางองคการทางวิทยาศาสตร เก่ียวกับมาตรการ
ที่มีอยู และดําเนินมาตรการเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น, กระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขอถือ
ปฏิบัติ และเนนถึงความตองการสําหรับการศึกษาทาง
อนุกรมวิธาน เพื่อใหจัดการกับชนิดพันธุตางถ่ินได

ในประเด็นการทองเที่ยว  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ไดรบัการเสนอแนะใหตดัสนิใจทีจ่ะพจิารณา, เทาทีเ่หมาะสม,
ถึงงานในอนาคตที่ เกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่ งยืน
ในประเด็นที่การทองเที่ยวอาจเปนเสนทางของชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน

เกี่ยวกับปฏิบัติการหรือการขาดปฏิบัติการที่จะ
แกไขการแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่น สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ไดรับการเสนอแนะใหกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
แบงปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปรากฏของชนิดพันธุ
ตางถิ่นในประเทศ ที่อาจรุกรานที่อ่ืน และเตรียมพรอมใน
การปองกันการนําเขาและการแพรระบาดของชนิดพันธุ
ตางถิ่นในเขตแดนของตน

เกี่ยวกับการใชคําศัพทโดยไมสอดคลองกัน
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะวา
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8  รองขอถึง
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหรวบรวมอภิธานศัพท ที่ใชในเวที
ตางๆ และเผยแพรผานกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM)

ประเด็นอื่นๆ  ที่มีการหารือ  รวมถึง  สัตว เลี้ยง ,
ชนิดพันธุในพิพิธภัณฑสัตวน้ํา, เหยื่อสด, อาหารสดและ
เมล็ดพันธุพืชที่มีชีวิต, สารที่ใชในการควบคุมชีวินทรีย,
โปรแกรมผสมพันธุ เลี้ยงสัตวนอกถ่ินที่อ ยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ, การผันน้ําระหวางลุมน้ํา และคลองที่ใชเปนเสน
ทางเดินเรือ, และการคุมครองชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานโดย
ไมไดเจตนา  เกี่ยวกับการเตรียมการทบทวนอยางลึกซึ้ง
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับการเสนอแนะใหรองขอเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ รวมขอมติในเรื่องนี้เขาดวยกันใหกระชับข้ึน,
ทบทวนการดําเนินงาน, และรายงานตอคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)  ขอความจากรายงานของ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ ในประเด็นโดดเดนทาง
ระเบียบวิชาการและสารัตถะเกี่ยวกับขอมติ VI/23 ยังคง
อยูในวงเล็บ

มาตรการแรงจูงใจและเคร่ืองมือการประเมินคุณคา :
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอเอกสารเกี่ยวกับมาตรการแรงจูงใจ
ทางบวกและเครื่องมือการประเมินคุณคา (UNEP/CBD/
SBSTTA/11/8 and 9, and INF/9, 11 and 15) หลังจาก
การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ประธานคณะทํางาน
ที่ 1 (WG–I) นาง Ann Marie Watt ไดนําเสนอรางขอเสนอ
แนะ ซึ่งไดรับการพิจารณาในการประชุมเย็นวันพฤหัสบดีที่
1 ธันวาคม และเชาวันศุกรที่ 2 ธันวาคม  ตอมาในที่ประชุม
รวม ไดมีการนําเสนอรางขอเสนอแนะ 2 ขอ วาดวย :
การประยุกตใชเครื่องมือการประเมินคุณคาความหลาก
หลายทางชีวภาพและทรัพยากร, และบทบาทหนาที่ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (UNEP/CBD/SBSTTA/11/
L.15)  และมาตรการแรงจูงใจ (UNEP/CBD/SBSTTA/11/
L.16) ที่ประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะทั้งสอง ตามที่ได
มีการแกไขจากการหารืออยางไมเปนทางการ โดยมีบาง
ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะหประเมินท่ียังไม
สามารถตกลงกันได

ผูแทนจากหลายประเทศระบุถึงปญหาความยาก
ลําบากในการประยุกตใชแรงจูงใจในประเทศกําลังพัฒนา
ขณะที่ผูแทนจากหลายประเทศเนนถึงแรงจูงใจที่มิใชเงิน
(non–monetary incentives) ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนด
เตอืนถงึการบดิเบอืนในการแขงขนัทางการคา และการกดีกนั
ทางการตลาด, และสนับสนุนโดยผูแทนประเทศออสเตรเลีย,
เนนถึงความตองการใหมีการสนับสนุนรวมกันกับความ
ตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  ผูแทนจากหลาย
ประเทศเนนวาแรงจงูใจควรสามารถปรบัใหเขากบัสถานการณ
ในทองถิ่นได

ผูเขารวมประชุมหารือถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เจรจาตอรองขององคการการคาโลก (WTO) วาดวยผลผลิต
และการใหบริการจากส่ิงแวดลอม ซึ่งผูแทนประเทศจีน,
อารเจนตินา, นิวซแีลนด และบราซลิ กลาวคัดคานการส่ือสาร
กับองคการดังกลาว ในความสําคัญของการเขาถึงตลาด
สําหรับผลผลิตและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนประเด็นอื่นๆ ของความขัดแยงรวมถึง : กระบวนการ
เตรยีมการสาํหรบัการทบทวนอยางลกึซึง้ของงานอนสุญัญาฯ
เกี่ยวกับมาตรการแรงจูงใจ, สนับสนุนการสรางความแข็ง
แกรงใหแกกลไกที่ เสริมสรางสมรรถนะ, เชิญใหมีการ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับสมรรถนะของชาติ, และสนับสนุน
งานวิจัยวาดวยกลไกที่ใหหลักประกันวามีการแบงปน
ผลประโยชน จากมาตรการแรงจงูใจทางบวก เพือ่การยอมรบั
และใหรางวัลแกชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น รวมทั้ง สตรี
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อนุสัญญาฯ คํานึงถึงขอเสนอดังกลาว เมื่อพิจารณาการ
ประยุกตใชวิธีการวิเคราะหประเมินการเปล่ียนแปลงของ
คุณคาของทรัพยากรและบทบาทหนาที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 : พิจารณา
ถึงการจัดต้ั งกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ และ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางภาคีอนุสัญญาฯ,
กระตุนใหองคการและการริ เริ่มที่ เกี่ยวของ  ขยายการ
เสริมสรางสมรรถนะและการฝกอบรม วาดวยการประเมิน
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ, เชิญชวนใหสถาบัน
ที ่สนับสนุนระบบขอมูลขาวสารและฐานขอมูลในระบบ
อินเทอรเน็ต เกี่ยวกับการประเมินคุณคา ใหผนวกรวมกรณี
เ ก่ี ยว กับการประ เมิน คุณค าความหลากหลายทาง
ชีวภาพไวในน้ันดวย และเชิญสถาบันท่ีจัดสรรทุนใหจําแนก
ชองวางและความตองการเพื่อสนับสนุนการสรางหรือ
เสริมสรางสมรรถนะในชาติดวย  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 ไดรับการเสนอแนะใหรองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ : รวบรวมขอมูลขาวสารตอไปเก่ียวกับ
วิธีการประเมินคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ, และ
แสวงหาทางเลือกเพื่อรวมมือดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกร
ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับศึกษาทางเลือกสําหรับ เครื่องมือ
ใหมสําหรับวิเคราะหและประเมินคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คํารองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ที่ยังคงอยูใน
วงเล็บกลาวถึง การจัดเตรียมการศึกษาวาดวย การติดตาม
ตรวจสอบทรพัยากร และบทบาทหนาทีข่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของเครื่องมือ
ประเมินคุณคา และมาตรการแรงจูงใจในทางบวก ไดอยางไร
ขอเสนอแนะอื่นท่ีอยูในวงเล็บอางถึง : เสริมสรางความแข็ง
แกรงใหแกกิจกรรมวิจัย, สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เพื่อเอื้ออํานวยการผนวกรวม
คุณคาทางวัฒนธรรมในงานวาดวยการประเมินคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพ, และเชิญชวนใหสถาบันที่
จัดสรรเงินทุน สนับสนุนกิจกรรมวิจัย

เอกสารแนบทายระบุถึงประเด็นเกี่ยวกับ : เครื่องมือ
การประเมินคุณคา, ขอพิจารณาเกี่ยวกับสถาบัน, การ
เสริมสรางสมรรถนะ และการฝกอบรม, และการวิจัยตอไป
ตารางรวมถึงเทคนิคการประเมินคุณคาหลัก ท่ีปรับมาจาก
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA)

ผูซึ่งดํารงรักษาระบบการใชประโยชนอยางย่ังยืนตามจารีต
ประเพณี

ในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม ประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) นาง Ann Marie Watt นําเสนอขอมติที่แบงออก
เปนสามสวน โดยมีเอกสารแนบทายแตละสวน เกี่ยวกับ
กระบวนการเตรียมการทบทวนอยางลึกซึ้งนั้น ผูแทน
ประเทศสวีเดนเสนอใหรองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให
เตรียมการโดยโปรงใสและรวมทั้งหมด, ทบทวนงานวาดวย
มาตรการแรงจูงใจ เพื่อการพิจารณาของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 โดยมีมุมมองที่จะเสนอ
ทางเลือกสําหรับโปรแกรมงานในอนาคต ขอเสนอของ
ผูแทนประเทศสวีเดนนี้ไดนําเสนอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ
แลว เพ่ือพิจารณาถึงปญหาหลักที่ทาทายการดําเนินงาน
ที่มีอยู, ชองวางสําคัญในงานที่แลวเสร็จในปจจุบัน เชน
เดียวกับประสบการณที่ไดรับทั้งในทางบวก และทางลบ,
และทางเลือกสําหรับกลไกเพื่อขับเคลื่อนงานในอนาคต,
และใหตัดทิ้งเอกสารแนบทายสวนนี้ออก ผูเขารวมประชุม
ไมสามารถตกลงกันได จึงมีขอความในหลายวรรคที่คงอยู
ในวงเล็บ

ตอมาสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอการ
แกไขสวนตางๆ และเอกสารแนบทายวาดวย เครื่องมือใน
การประเมินคุณคาที่ตกลงกันในการประชุมอยางไมเปน
ทางการ รวมท้ังเนื้อหาในวงเล็บเก่ียวกับกิจกรรมการวิจัย
และการรวมถึงคุณคาทางวัฒนธรรม  คณะทํางานที่ 1
(WG–I) รับรองเอกสาร และเสนอประเด็นที่โดดเดนตอที่
ประชุมรวมใหพิจารณา  ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นดังกลาว
ในการประชุมอยางไมเปนทางการในเวลาพักรับประทาน
อาหารกลางวัน

ในที่ประชุมรวมในพิธีปด วันศุกรที่ 2 ธันวาคม
ผูแทนประเทศอารเจนตินารองขอใหมีเชิงอรรถระบุวา
เนื้อหาของประธานที่เปนเอกสารแนบทายของขอเสนอแนะ
วาดวยมาตรการแรงจูงใจนั้น ไมไดรวมถึงเนื้อหาท่ีเกิดจาก
การเจรจาตอรอง เขาไวดวย

ขอเสนอแนะ : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือใน
การประเมินคุณคา (UNEP/CBD/SBSTTA/11/L.15) รวมถึง
ภาคผนวกเกี่ยวกับทางเลือกในการประยุกตใชเครื่องมือ
ประเมินคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ, ทรัพยากร,
และบทบาทหนาที่ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 : รับทราบ
ถึงทางเลือกในเอกสารแนบทาย  และเชิญชวนใหภาคี
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ขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการแรงจูงใจ (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.16) รวมถึงเอกสารแนบทาย ที่ระบุ
บรรจุเนื้อหาที่ประธานจัดทําถึงขอเสนอที่เปนทางเลือก
สําหรับประยุกตใชมาตรการแรงจูงใจทางบวก และการ
ผสานมาตรการดังกลาวเขากับโปรแกรม นโยบาย หรือ
กลยุทธ ที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะรวมถึงสวนวาดวยการ
ทบทวนงานเรื่องมาตรการแรงจูงใจภายใตอนุสัญญาฯ
และการประยุกตใชมาตรการแรงจูงใจทางบวก และการ
ผสานมาตรการดังกลาวเขาสูโปรแกรม นโยบาย หรือ
กลยุทธ ที่เกี่ยวของ

เกีย่วกบัการทบทวนงานวาดวยมาตรการแรงจงูใจ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

จําแนก และพิจารณาปญหาทาทาย และทาง
เลือกในการดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยกลไก
แรงจูงใจ

ริเริ่มกระบวนการเตรียมการสําหรับทบทวน
อยางลึกซึ้ง โดยมีมุมมองที่จําแนก, เพื่อใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 พิจารณา, ผลจากการ
ดําเนินงานที่จําเปนสําหรับใชทบทวนโปรแกรมงาน ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงองคประกอบ ไดแก ปญหาทาทายสําคัญสําหรับ
การดําเนินงาน, ชองวางที่สําคัญในงานจนถึงปจจุบัน,
ความเชื่อมโยงกับการริเร่ิมระหวางประเทศอ่ืนๆ, และทาง
เลือกสําหรับกลไกในการขับเคลื่อนโปรแกรมงานในอนาคต

ขยายความขอกําหนดการดําเนินงาน  สําหรับ
กระบวนการเตรียมการดังกลาว

จําแนกระบุกลไกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ที่จะมอบสงงานเตรียมการ

เกีย่วกบัมาตรการแรงจงูใจทางบวก คณะทีป่รกึษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เรียกรองใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

รบัทราบเนือ้หาของประธานในเอกสารแนบทาย
เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ  คํานึงถึงขอเสนอ

ในเนื้อหาที่จัดทําโดยประธาน  เมื่อพิจารณาประยุกตใช
แรงจูงใจทางบวกโดยความสมัครใจ

กระตุนใหองคกร และการริเริ่มที่เกี่ยวของ ให
สรางความแข็งแกรงใหแกกิจกรรมวิจัยและกลไกการเสริม
สรางสมรรถนะ และขยายการฝกอบรมเก่ียวกับการวาง
รูปแบบ การดําเนินงาน และการทบทวนมาตรการแรงจูงใจ
ในทางบวก

เชิญชวนสถาบันที่ใหเงินทุน  สนับสนุนการ
สรางหรือเสริมสรางสมรรถนะในชาติ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 8 ในที่สุดไดรับการเสนอแนะใหรองขอตอเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ใหเริ่มความพยายามประสานงานเพื่อศึกษา
ทางเลือก และคาใชจาย และสําหรับการวางรูปแบบ
มาตรการและกลไกแรงจูงใจ, รวบรวมขอมูลขาวสารตอไป
เกี่ยวกับมาตรการแรงจูงใจทางบวก และติดตามผลการ
เจรจาตอรองขององคการการคาโลก (WTO) วาดวยการลด
หรือขจัดการกีดกันทางศุลกากรหรือมิใชทางศุลกากร ตอ
ผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ

สวนเน้ือหาท่ีจัดทําโดยประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) ในเอกสารแนบทาย รวมถึงขอพิจารณาเกี่ยวกับ :
การวางรูปแบบมาตรการแรงจูงใจทางบวก, ขอเรียกรอง
ทางสถาบัน องคกร, การผสานนโยบาย, การเสริมสราง
ความตระหนัก และการแบงปนขอมูลขาวสาร, การเงิน,
และการเสริมสรางสมรรถนะ ทั้งทางวิทยาศาสตร วิชาการ
และบุคลากร

คําแนะแนวทางในการสงเสริมการรวมพลัง :
ในวันพุธที่  30 พฤศจิกายน  สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอเอกสารเกี่ยวกับคําแนะแนวทางใน
การสงเสริมการรวมพลังระหวางแกไขปญหาความหลาก
หลายทางชีวภาพ, การแปรสภาพเปนทะเลทราย, การเสื่อม
สภาพของที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/18) ในการประชุมคณะทํางาน
ที่ 1 (WG–I) เนื้อหาที่จัดทําโดยประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I)  ไดรับการพิจารณาและรับรองในบายวันพฤหัสบดี
ที่ 1 ธันวาคม ยกเวนเนื้อหาในวรรคหนึ่ง เกี่ยวกับกิจกรรม
รวมกับกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ไดมีการปรึกษาหารือ
อยางไมเปนทางการ และรับรองในเชาวันศุกรที่ 2 ธันวาคม
ที่ประชุมรวมในที่พิธีปดรับรองขอเสนอแนะโดยมีการปรับ
แกเล็กนอย

นาย Heikki Toivonen ประเทศฟนแลนด ประธาน
รวมของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นําเสนอรายงานของคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ (UNEP/CBD/SBSTTA/11/
INF/5) ผูเขารวมประชุมไดถกเถียงกันเกี่ยวกับ : คณะ
ท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ควรจะรับรอง, ยินดี
ตอนรับ หรือรับทราบ รายงาน และคําแนะแนวทางของ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ เพื่อเปนขั้นแรกในการ
วางรูปแบบ และดําเนินกิจกรรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีความสัมพันธ  ท่ีเช่ือมโยงกับความหลากหลาย
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อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และขอมูล
ขาวสารเพิ่มเติมจากอีกสองอนุสัญญาดังกลาว  โดย
มีมุมมองท่ีจะผลิตการวิเคราะหประเมินอยางลึกซึ้ง

จําแนกวิถีทางและวิธีการสําหรับกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) เพื่อเสริมสรางในการเพิ่ม
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหวางความหลากหลายทางชีวภาพ กับกิจกรรมการ
ปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

จัดสงขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และ
รายงานของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ ไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของของกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, (UNFCCC)
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
(UNCCD) และอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมนํ้า (Ramsar
Convention) เพื่อใหความมั่นใจวาจะมีการติดตามผาน
กลุมประสานงานรวมของอนุสัญญาริโอ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอ
แนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8  :

ใหการตอนรบัคําแนะแนวทางของคณะเฉพาะกจิ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ ในการวางรูปแบบ, ดําเนินงาน และ
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงระหวางความ
หลากหลายทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,
การเสื่อมสภาพของที่ดิน และการแปรสภาพเปนทะเลทราย

เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ  แกไขปญหา
ชองวางในการวิจัย  ที่ระบุไวในรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ สงเสริมการวิจัยเก่ียวกับการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ จัดทําและสนับสนุนโครงการนํารอง
เพื่อความรูความเขาใจของการรวมพลังใหดีขึ้น รวมมือ
ระดับภูมิภาคในกิจกรรมที่มุงเสริมสรางความยืดหยุนตอ
ระบบนิเวศ และชนิดพันธุตางๆ

จําแนกระบุกิจกรรมรวมท่ีนาจะมีกับกรอบ
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

การใชประโยชนอยางย่ังยืน :
ในวันพุธที่  30 พฤศจิกายน  สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอเอกสาร (UNEP/CBD/SBSTTA/11/
17, and INF/6 and 21) ตอมาในวันพฤหัสบดีที่ 31
พฤศจิกายน คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดพิจารณาและ
รับรองรางขอเสนอแนะ และขอเสนอแนะท่ีปรับปรุงแกไข
แลว ไดรับการรับรองในที่ประชุมรวมวันศุกรที่ 2 ธันวาคม

ทางชีวภาพ และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
สงรายงานดังกลาวตอไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของของ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย (UNCCD) และอนุสัญญาวาดวยพื้นที่
ชุมน้ํา (Ramsar Convention)

ผูแทนจากหลายประเทศ  เนนถึงความตองการ
เสริมสรางสมรรถนะ เกี่ยวกับการรวมพลัง ในระดับตางๆ
กัน และเนนถึงบทบาทของกลุมประสานงานรวมของ
อนุสัญญาริโอ (Joint Liaison Group of Rio Convention)
โดยผูแทนจากบางประเทศสนับสนุนการจัดทําโครงการ
นํารองเกี่ยวกับการดําเนินงานรวม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาริโอ ขณะที่ผูแทนจากหลายประเทศใหการ
ตอนรับการประชุมรวมอยางไมเปนทางการระหวางคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในการประชุมสมัย
ที่ 11 กับคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(SBSTA) ของกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)  หลังจาก
การหารืออยางยาวนานในประเด็นถอยคําของการเชิญชวน
ใหสมัชชาภาคี ของอีกสองอนุสัญญา ประสานดําเนินงาน
รวมกับสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผูเขารวมประชุมไดเห็นชอบใหระลึกถึงการเชิญชวน
คลายกัน ในขอมติ  VII/15 : ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะข้ันสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA.11/L.9) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ใหการตอนรับรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ  และรับทราบถึงกรอบการดําเนินงาน
ในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นแนวทางหนึ่งที่-
มีประโยชนสําหรับการจัดทํากลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) รับทราบถึงชองวางของความรู
ดังจําแนกอยูในรายงาน

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) รองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ :

จัดทําตอไป, โดยการดําเนินงานรวมกับสมาชิก
ในคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ, คําแนะนําเกี่ยวกับ
การผสานการพิจารณาความหลากหลายทางชีวภาพ เขาใน
การดําเนินกิจกรรมการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยกรณีศึกษาที่ เ ก่ียวของกับ
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เกี่ยวกับในการใชคําศัพท ผูแทนจากหลายประเทศ
คัดคานการเปดใหหารือเก่ียวกับคําศัพทที่ไดกําหนดไวใน
อนุสัญญาฯ แลว สวนในประเด็นดัชนีช้ีวัดที่เก่ียวของกับ
การใชประโยชนอยางย่ังยืนนั้น ผูเขารวมประชุมกระตุนให
มีขอความอางถึงความพยายามในการดําเนินงานระดับ
ภูมิภาคของประเทศกําลังพัฒนา และเนนถึงความตองการ
ดัชนีชี้วัดสําหรับความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ผูแทนประเทศโคลอมเบีย เนนถึงการประยุกตใชแนวทาง
แอดดิส อาบาบา (Addis Ababa) เพื่อสงเสริมความหลาก
หลายทางชีวภาพทางเกษตรในเมือง

ที่ประชุมไดหารือดวยถึงการรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ บันทึกถึงการริเร่ิมในการจัดทําดัชนีช้ีวัดเก่ียวกับ
การใชประโยชนอยางย่ังยืน และผูแทนประชาคมยุโรป
เสนอแนะใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
สนบัสนนุการรเิริม่ใหมและกระบวนการในการจดัทาํดชันีชีว้ดั

ขอเสนอแนะ : ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.8) กลาวถงึ : การใชคาํศพัท, การจดัการ
แบบปรับเปลี่ยน  และการติดตามตรวจสอบ, ดัชนีชี้วัด,
กรณีศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค
เรื่องการใชประโยชนอยางย่ังยืน เอกสารแนบทายบรรจุ
รายการชั่วคราวของการริเ ร่ิมและกระบวนการท่ีกําลัง
ดําเนินการอยูเกี่ยวกับการจัดทําดัชนีชี้วัดการใชประโยชน
อยางย่ังยืน ในขอเสนอแนะ คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ได :

ระลึกวา การใชคําศัพทตามที่ระบุในมาตรา 2
ของอนุสัญญาฯ นั้นใหแนวทางสําหรับกิจกรรมทั้งหมด
ภายใตอนุสัญญาฯ

รับทราบถึงความกาวหนาในการรวบกระชับ
งานวาดวยการจัดการแบบปรับเปลี่ยน และการติดตาม
ตรวจสอบเขาดวยกัน

สนับสนุนการจัดทําดัชนีช้ีวัดการใชประโยชน
อยางยั่งยืน  ที่สามารถประยุกตใชไดในภูมิภาค  และ
ภาคสวนตางๆ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รับทราบถึง
การริเริ่ม, กระบวนการ และองคกรตางๆ และความ
พยายามเพื่อจัดทําและรวมดัชนีชี้วัดดังกลาวเขาดวยกัน
และรายงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 8

เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญให
คณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) พิจารณาถึงดัชนีชี้วัด
การใชประโยชนอยางยั่งยืนที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพ โดยสอดคลองกับการถือปฏิบัติทาง
วัฒนธรรม ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวน
กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) และสถาบันท่ีใหทุนสนับสนุน
อืน่ๆ ใหการสนบัสนนุกรณศีกึษาในเชงิวเิคราะหลกึซึง้เกีย่วกบั
การประยุกตใชหลักการแอดดิส อาบาบา วาดวยการใช
ประโยชนอยางย่ังยืน

การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ :
ในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับผลจากการ
วิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (Millennium
Ecosystem Assessment–MA) สําหรับงานในอนาคต
ของอนุสัญญาฯ รวมถึงรายงานสังเคราะหความหลาก
หลายทางชีวภาพ (Biodiversity Synthesis Report)
(UNEP/CBD/SBTTA/11/7 and Add.1, and INF/22)
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดหารือประเด็นนี้ตอในวันอังคาร
ที่ 29 พฤศจิกายน  ตอมาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม มี
การพิจารณาและรับรองรางขอเสนอแนะ และในบายวัน
ศุกรท่ี 2 ธันวาคม ท่ีประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะ โดย
มีการปรับแกเรื่องการใชภาษา

นาย Neville Ash ผูแทนจากสํานักเลขาธิการของ
โครงการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA)
กลาวสรุปถึงการวิเคราะหประเมินดังกลาว ซึ่งถือเปนการ
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศที่มีตอคุณภาพชีวิตมนุษย ในระหวางประเทศที่ใหญ
ท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมา เขากลาวเนนวา อัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน
นําไปสูการลดลงของผลผลิตและการใหบริการจากระบบ
นิเวศ  โดยเฉพาะสําหรับประชาชนผูยากไร  และเนนถึง
ความตองการใหพยายามดําเนินงานมากข้ึน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายป ค.ศ. 2010

ผูเขารวมประชุมกลาวเนนถึงความตองการทรัพยากร
การเงินเพื่อดําเนินงานตามผลที่ไดจากการวิเคราะหประเมิน
ระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA)  และไดถกเถียงกันถึง :
ขอความท่ีกลาวถึงกระบวนการปรึกษาหารือท่ีจัดต้ังขึ้น
จากการประชุม Paris Biodiversity Conference ในป ค.ศ.
2005, การอางถึงรูปแบบท่ีไมยั่งยืนของการผลิตและการ
บริโภค และความตองการใหมีการวิเคราะหประเมินอยาง
ผสมผสานอื่นๆ สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ  ซึ่งผูแทนประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ
สนับสนุนขอความนี้ แตผูแทนกลุมประเทศละตินอเมริกา
และแคริบเบียน ประเทศจีน ออสเตรเลีย และอื่นๆ  คัดคาน
โดยผูแทนประเทศบราซิลเนนวา จําเปนตองเพิ่มความแข็ง
แกรงใหแกคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)



5

125

เกินศักยภาพของระบบนิเวศ, การแปรสภาพเปนทะเลทราย
และการเสื่อมสภาพของพื้นที่แหงแลง, ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน การเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารในระบบนิเวศ, ชนิดพันธตางถิ่นท่ีรุกราน และ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญใหกลไกการเงิน
จําแนกชองวางและความจําเปนโดยเก่ียวพันกับทรัพยากร
การเงินที่มีอยูเพื่อสนองตอการดําเนินงานเพิ่มเติมที่ไมได
คาดการณไว คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ยังเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหคณะ
ท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) : รับทราบถึง
ความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ประเด็นและการวิเคราะหทางสังคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ,
ใหบทเรียนจากกระบวนการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศ
แหงสหัสวรรษ (MA) เปนพื้นฐาน, และเกื้อกูลตอการ
ประเมินดังกลาวเพื่อใหพิจารณาในสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 9 คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ยังเสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยท่ี 9 ใหพิจารณาถึงความจําเปนที่ตองวิเคราะห
ประเมินแบบผสมผสานสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงแผนในอนาคตของรายงาน
โลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ (GBO)  ผลของ
รายงานโลกทรรศนสิ่งแวดลอมของโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP GEO) และการวิเคราะหทาง
วทิยาศาสตรของคณะท่ีปรกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA)
พิจารณาถึงทางเลือกสําหรับปรับปรุงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางวิทยาศาสตร และคําแนะนําวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตอคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) โดยพิจารณาถึงผลการศึกษาจากกระบวนการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย

คณะทํางานที่ 2

การนําเสนอท่ีสําคัญ :
นาย Nick Davidson ผูแทนจากอนุสัญญาวาดวย

พื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention) กลาวถึงผลจากการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา สมัยที่ 9
ซึ่งมีขึ้น  ณ  กรุงคัมพาลา  ประเทศอูกันดา  เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ในสวนท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยระบุถึงขอมติ
เกี่ยวกับ : พื้นที่ชุมน้ํากับการขจัดปญหาความยากจน,

มากกวาที่จะจัดตั้งอีกหนึ่งกลไกทางวิทยาศาสตรคูขนาน
กันไป ผูเขารวมประชุมไดประนีประนอม โดยเห็นชอบให
เสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัย
ที่ 9 พิจารณาถึงทางเลือกสําหรับปรับปรุงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตรและคําแนะนําวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตอคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) โดยคํานึง, ถึงผลการศึกษาจากกระบวนการ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของดวย

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารขั้นสุดทาย (UNEP/
CDB/SBSTTA/11/L.5) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA)  เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ใหการ
ตอนรับรายงานการวิ เคราะหประเมินระบบนิเวศแหง
สหัสวรรษ (MA)  และรับทราบถึงผลการศึกษาจากรายงาน
สังเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Synthesis Report) และเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ :

เพิ่มความพยายามในการดําเนินมาตรการท่ี
จําเปน เพื่อบรรลุเปาหมายป  ค.ศ. 2010

ดาํเนนิงานตามพนัธกรณภีายใตกรอบอนสุญัญา
แหงสหประชาชาติ วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

สงเสริมการเจรจาระหวางภาคสวนตางๆ เพื่อ
เขาสูกระแสหลักความหลากหลายทางชีวภาพเดียวกัน

เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ไมยั่งยืนของ การผลิต
และการบริโภค ซ่ึงสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

เพิ่มความสนับสนุน และประสานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร

และคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  รองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  จัดทําขอเสนอเก่ียวกับลําดับเหตุการณ
ตอบสนองในภูมิภาค เพื่อการพิจารณาของคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับการเสนอแนะให :
พิจารณานําผลของการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหง
สหสัวรรษ (MA)  มาปรบัใชในการดาํเนนิงานและการทบทวน
โปรแกรมงานของอนสุญัญาฯ, พจิารณาในการประชมุสมยัที ่9
ถึงความตองการใหทบทวนและปรับเปาหมายใหทันสมัย
ใหเปนสวนหนึ่งในกระบวนการแกไขแผนกลยุทธ, รับทราบ
ถึงความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาที่การวิเคราะห
ประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) พบวาสําคัญยิ่งใน
ระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน, การประมง
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การปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ,
คําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการสําหรับการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ ชุมน้ํา, และการ
วิเคราะหประเมินอยางเร็วซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที่ชุมน้ําในระบบนิเวศในแผนดิน ระบบนิเวศชายฝง
และระบบนิเวศทางทะเลใกลฝง  เขากลาวสรุปถึงบทบาท
ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําในการเปนผูนํา พันธมิตร
การดําเนินงานอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพวาดวยพื้นที่ชุมน้ําในแผนดิน และชายฝง

นาย Jan Valkoun จากศูนยวิจัยนานาชาติดาน
การเกษตรในพ้ืนที่แหงแลง นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ, การเสื่อมสภาพของที่ดิน และการ
ขจัดปญหาความยากจนในเขตพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น
เขาไดกลาวถึงการแพรขยายความยากจนในพื้นที่แหงแลง
และความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
แหงแลง  ตอโภชนาการ สุขอนามัย และวิถีชีวิต  เขาสรุปวา
การที่ปศุสัตวแทะเล็มหญามากเกินไป  การถือกรรมสิทธใน
ที่ดิน และการขยายตัวของเขตเมือง เปนปจจัยสําคัญของ
ความเสื่อมโทรมทางความหลากหลายทางชีวภาพ  และได
กลาวถึงการแกปญหาสําหรับการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่แหงแลง และการขจัดปญหาความ
ยากจน รวมถึงการเขาถึงทางเลือกในเทคโนโลยี นโยบาย
และสถาบันองคกร, การมีสวนรวมของชุมชน และการเสริม
สรางสมรรถนะ

การปรับรายละเอียดของกรอบการดําเนินงานตาม
เปาประสงคและเปาหมาย :
การหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับรายละเอียด

ของกรอบการดําเนินงานตามเปาประสงคและเปาหมาย
ในเอกสารแนบทาย II ของขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ เริ่ม
ขึ้นในที่ประชุมรวมวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน  เมื่อผูแทน
ประเทศโคลอมเบียแสดงความวิตกเก่ียวกับเปาประสงค
และเปาหมายวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน,
เปาประสงคที่ 10, ของกรอบการดําเนินงาน ประธานคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) นาย Prip เสนอให
มีการปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการในประเด็นดังกลาว
แตผูแทนจากบางประเทศตองการให จัดตั้ ง เปนกลุม
ประสานงานขึ้น ผูเขารวมประชุมเจรจาใหความเห็นกันตอ
ไปวาดวยเปาประสงคที่ 10 ในคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ใน
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  ในกลุม
เพื่อนประธาน (Friends of the Chair Group) ในวันอังคาร
และในกลุมประสานงานในวันพุธและวันพฤหัสบดี ซึ่งได
เตรียมเนื้อหาที่ประนีประนอม  ขอเสนอแนะที่แกไขแลวได

รับการรับรองจากคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในเชาวันศุกร
และไดรับการรับรองโดยที่ประชุมรวมในบายวันศุกร

การหารือเนนที่เปาประสงคที ่ 10 วาดวยการแบงปน
ผลประโยชน และเปาหมายท่ี 10.1 วาดวยการถายโอน
ทรัพยากรพันธุกรรม และ 10.2 วาดวยการแบงปน
ผลประโยชน  ผูแทนประเทศโคลอมเบีย สนับสนุนโดยกลุม
ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เสนอใหแทนที่คําวา
“ถายโอน”  (“transfer”) ดวยคําวา “เขาถึง” (“access”)
ในเปาหมายท่ี 10.1 โดยระบุวา การแบงปนผลประโยชน
จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม
ควรสอดคลองตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ  ผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนด นอรเวย แคนาดา และผูแทน
ประชาคมยุโรปคัดคาน  กลุมเพื่อนประธานไดเสนอ 5
ทางเลือกสําหรับภาษาในเปาหมายที่ 10.1 และเสนอ
ทางเลือกที่สองสําหรับเปาประสงคที่ 10  โดยใหขยาย
ภาษาใหรวมถึงการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม  ผูเขารวม
ประชุมถกเถียงถึงวิถีทางที่จะดําเนินตอไปใหเปนรางขอ
เสนอแนะ ตกลงวาจะทําใหแลวเสร็จในกลุมประสานงาน

กลุมประสานงานซึ่งมีนาย Ashghar Mohammadi
Fazel ประเทศอิหราน เปนประธาน ไดตกลงรวมกัน โดย
เห็นชอบใหตัดเปาประสงคท่ี 10 ออกจากเน้ือหาของราง
ขอเสนอแนะ และแทนท่ีเปาหมายท่ีมีอยูแลวโดยใชเปาหมาย
ใหม ผู เขารวมประชุมถกเถียงกันถึงขอความที่อางถึง
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) ซึ่งเสนอโดยผูแทน
ประเทศนอรเวย และปรองดองใหออกจากเปาหมายวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ภายใตความเขาใจ
ที่วา จะไดรับการกลาวถึงอยูในรางขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นท่ีแหงแลงและ
พื้นที่กึ่งชื้น ภูเขา  และปาไม

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารข้ันสุดทาย (UNEP/CBD/
SBSTTA/11/L.12) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยท่ี 8 รับทราบวา คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 11 (SBSTTA) ไดทบทวนเปาประสงค
ที่ 10 และเสนอแนะเปาหมายใหมแทนที่เปาหมายที่มีอยู
แลวในเปาประสงค10 ในเอกสารแนบทาย II ของขอมติ
VII/30  ดวย :

เปาหมายท่ี 10.1 : การเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมทั้งหมด เปนไปโดยสอดคลองกับอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และขอกําหนด
ที่เกี่ยวของของอนุสัญญาฯ
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วา มิใชทุกภาคีอนุสัญญาฯ ที่เปนภาคีสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการ
เกษตร (ITPGR)

เปาหมายที่ 4.3 วาดวยไมมีชนิดพันธุพืชและ
สัตวในธรรมชาติ ถูกคุกคามจากการคาระหวางประเทศ
จนตกอยูในภาวะใกลสูญพันธุ  และ 9.2 วาดวยสิทธิของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ินเหนือความรู การประดิษฐคิดคน
และการถือปฏิบัติ  ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
รวมถึงตอการแบงปนผลประโยชน  หลังจากมีการเสนอ
ทางเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ใชในเปาหมาย ในการ
ประชุมกลุมประสานงาน

สวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในเอกสารแนบทายขอเสนอแนะ
ยังคงอยูในวงเล็บ  ขอเสนอแนะไดรับการรับรองโดยมีการ
ปรับแกและคงบางขอความไวในวงเล็บ

ขอเสนอแนะ : เอกสารขั้นสุดทาย (UNEP/CBD/
SBSTTA/11/L.14) ประกอบดวย สามสวน ที่ระบุถึง
โปรแกรมงานในแตละระบบนิเวศ และเอกสารแนบทาย
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) รองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมเอกสารขอมูล เพื่อการ
พิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8  เกี่ยวกับสถานภาพ, การประยุกตใช, และความสัมพันธ
ระหวาง

เปาประสงคและเปาหมาย (ขอมติ VI/26 และ
VII/30)

หัวขอดัชนีชี้วัดระดับโลกท่ีจัดต้ังขอมติ VII/30
ดัชนีชี้ วัดที่ เสนอมาสําหรับการวิ เคราะห

ประเมินความกาวหนาในการดําเนินงานตามเปาประสงค
และวัตถุประสงคของแผนกลยุทธ

ดัชนีชี้วัดท่ีเสนอมาสําหรับโปรแกรมงาน
ดัชนีชี้วัดของชาติ

ขอเสนอแนะยังได :
รับรองเปาประสงคและเปาหมายแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์  ผสานเขาในโปรแกรมงาน และรับทราบถึง
ความสัมพันธระหวางเปาหมายดังกลาวกับเปาหมายของ
แผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบิรก (JPOI) และเปาประสงค
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)

เนนวา การใชดชันชีีว้ดัในระดบัโลก เชนเดยีวกนั
ท้ังการวิเคราะหประเมินความกาวหนาในการบรรลุเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010  ไมควรถกูนํามาใชประเมนิระดับการดําเนนิงาน
ตามอนุสัญญาฯ ในแตละภาคีอนุสัญญาฯ หรือในภูมิภาค

เนนวา เปาหมายควรถูกมองวาเปนกรอบการ
ดําเนินงานที่ยืดหยุน ซึ่งภายในกรอบนี้สามารถจัดทํา

เปาหมายที่ 10.2 : ผลประโยชนที่เกิดจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมในเชิงพาณิชยและอ่ืนๆ การแบงปน
ในวิถีทางที่ยุติธรรมและเทาเทียม กับประเทศผูจัดหาและ
ใหทรัพยากรดังกลาว โดยสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และขอกําหนดที่เก่ียวของ
ของอนุสัญญาฯ

วิสัยทัศน, พันธกิจและเปาประสงคของโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลง
และพ้ืนท่ีก่ึงช้ืน, ภูเขา และปาไม :
ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจและ

เปาประสงคของโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น, โปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขา และ
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
รวมถึง รางเปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์ (UNEP/CBD/SBSTTA/
11/4/Add. 2, 10 and INF/23) ในที่ประชุมรวม  และตอมา
ในคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ตั้งแตวันอังคารถึงวันศุกรท่ี 29
พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม กลุมประสานงาน ซึ่งมีนาย
Alfred Oteng–Yeboah ประเทศกานา เปนประธาน ได
ประชุมตอจนถึงกลางคืนวันพฤหัสบดี เพื่อรางขอเสนอแนะ
ซึ่งไดรับการรับรองในที่ประชุมรวมวันศุกร

ในประเด็นวิสัยทัศน มีขอความอางถึง : การแบงปน
ผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม, การขจัดปญหา
ความยากจน และชุมชนทองถ่ินและพื้นเมือง  ผูเขารวม
ประชุมเนนถึงความจําเปนที่ตองใหหลักประกันวาเปาหมาย
ของการอนุรักษระบบนิเวศ  และการอนุรักษชนิดพันธุ
ตลอดโปรแกรมงานตางๆ มีความสอดคลองกัน ผูเขารวม
ประชุมถกเถียงกัน ถึงขอความเก่ียวกับชนิดพันธุท่ีมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ–สังคม, การบริโภคอยางไมยั่งยืน และไฟปา

ประเด็นหลักที่มีการหารือ คือ :
ขอความอางถึงสนธิสัญญาระหวางประเทศ

วาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
(ITPGR) ในเปาหมายที่ 10.1 วาดวยการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม และ 10.2  วาดวยการแบงปนผลประโยชน
ที่บรรจุอยูตารางเมทริกซเฉพาะโปรแกรม ซ่ึงเสนอโดย
ผูแทนประเทศนอรเวยและคัดคานโดยผูแทนประเทศ
โคลอมเบีย  ที่ประชุมปรองดองกันไดในนาทีสุดทายใหรวม
ขอความในเปาหมายที่ 10.1 ระบุวา ขอกําหนดของสนธิ
สัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR) จะไดรับการประยุกตใช
ตามความเหมาะสม และเม่ือเปนไปได และมีเชิงอรรถระบุ
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เปาหมายระดับชาติ และ/หรือระดับภูมิภาคได  โดย
สอดคลองกับลําดับความสําคัญและสมรรถนะ ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงความแตกตางในความหลากหลายระหวางประเทศ

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ จัดทําเปาประสงค
และเปาหมายระดับชาติ และ/หรือระดับภูมิภาค และ
ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของของชาติ

เนนถึงความจําเปนที่จะตองการเสริมสราง
สมรรถนะ, การถายทอดเทคโนโลยี, และจัดหาทรัพยากร
การเงินที่เพียงพอ เพื่อบรรลุผลสําเร็จและติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามเปาประสงคและ
เปาหมาย

เอกสารแนบทาย ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาประสงคของสามโปรแกรมงานดังเสนอในรูปแผน
ตาราง  เปาหมายท่ี 4.3 และ 9.2 คงอยูในวงเล็บตารางบรรจุ
เชิงอรรถ 2 แหง ระบุวา : เปาหมายภายใตเปาประสงคท่ี 9
วาดวยความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของพื้นเมือง
และทองถิ่น จะไดรับการพิจารณาทบทวนหลังจากไดรับ
การพิจารณาจากคณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j), และมิใช
ทุกภาคีอนุสัญญาฯ ที่เปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
(ITPGR)

ระบบนิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน :
ผูเขารวมประชุมหารือเรื่องระบบนิเวศแหลงน้ําใน

แผนดิน (UNEP/ CBD/SBSTTA/11/12 and Add.1
and 11/13) ในคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพุธที่ 30
พฤศจิกายน  ซึ่งรางขอเสนอแนะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม และ
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมรวมในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม
โดยไมมีการแกไข

ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนการสงเสริมการ
ดําเนินงานรวมกัน ระหวางอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า
และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนน
ความตองการใหมีรายงานที่กระชับ เนนถึงการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมงาน แตคานการจัดตั้งคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG)  ผูเขารวมประชุมหารือถึง
ขอความที่เสนอโดยผูแทนประเทศสเปน และคัดคานโดย
ผูแทนประเทศอารเจนตินา ใหคํานึงถึงคุณคาทางวัฒนธรรม
ในเกณฑสําหรับกําหนดแรมซารไซต (Ramsar sites) และ
แนวทางสําหรับประยุกตใช และเห็นชอบใหเสนอเรื่องนี้
ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยท่ี 12
(SBSTTA–12)

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารข้ันสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.6)  คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ

จดัใหมกีารวเิคราะหความกาวหนาโดยเก่ียวของ
กับวรรค 29 และ 30 วาดวยเกณฑและแนวทางสําหรับ
การกําหนดแรมซารไซต ของขอมติ VII/4 : ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน  กอน
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9  และ

เชิญใหอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมนํ้า เปนผูนํา
ในการจัดทํากรอบการรายงานรวมวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหลงน้ําในแผนดิน, ทบทวนการคุกคามตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ําในแผนดิน และ
การเกื้อกูลตอโปรแกรมงานของอนุสัญญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการแกไขการคุกคามนั้น

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ยังเสนอตอสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 วา

เชิญ ภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่นๆ และองคกร
ระหวางประเทศที่ เกี่ยวของ ใหสงเสริมการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของ
แหลงนํ้าในแผนดิน และ

พิจารณา วิถีทางและวิธีการตอไป ท่ีจะจัดทํา
แนวทางสูกลยุทธ ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมงานฯ เพ่ือประเมิน
วิเคราะหและติดตามตรวจสอบการคุกคาม และจําแนก
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีมุมมองท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวม
ในการลดการคุกคาม

ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม :
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารที่

เกี่ยวของกับการทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมท่ีขยายแลว
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/14 and 15, and INF/ 2, 3, 12
and 13) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ในวันพฤหัสดีท่ี 1
ธันวาคม และศุกรท่ี 2 ธันวาคม คณะทํางานท่ี 2 (WG–II)
พิจารณารางขอเสนอแนะสองฉบับเกี่ยวกับ : การทบทวน
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
ที่ขยายแลว และการพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการ
ดําเนินงานตามขอมติ VII/22 วรรค 19 : การริเริ่มปฏิบัติ
การสนับสนุนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน ที่ขยาย
แลว  ซึ่งไดรับความเห็นชอบในวันพฤหัสบดี และวันศุกรที่
1 และ 2 ธันวาคม ตามลําดับ ที่ประชุมรวมไดรับรองทั้งสอง
ขอเสนอแนะที่แกไขแลวในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม

ผูแทนการประชมุหารอืวาดวยปาไมแหงสหประชาชาติ
(UNFF) ไดสรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานรวมกัน
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กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ  และผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีมีอยูในปจจุบันของ
รายงานที่เกี่ยวกับปาไม เพื่อเตรียมการรายงานแหงชาติฯ
ฉบับที่สามและส่ี

กระตุนใหคณะทํางานวาดวยการปรับปรุง
รายงานที่ เกี่ยวกับปาไมใหเขารูปเขารอยเดียวกันของ
พันธมิตรการดําเนินงานรวมกันวาดวยปาไม (CPF Task
Force) ดําเนินงานตอไป ในการลดภาระการรายงาน

เอกสารแนบทายตอขอเสนอแนะ ประกอบดวย
ขอเสนอ (proposal) ของคณะเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEG) วาดวยการทบทวนการดําเนินงาน
โปรแกรมงานที่ไดรับการขยายแลววาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปาไม  ซึ่งมีโครงสรางเปนสองสวน  คือ
แหลงขอมูลขาวสาร และองคประกอบทางวิชาการของ
การทบทวน

การพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามวรรค 19 ของขอมติ VI/22 : การเจรจาหารือเนนที่
การดําเนินงานรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย, การรวบรวม
บทเรียนที่ไดรับ, ขอความเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและ
การคา และผลกระทบจากไมยืนตนที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (GM trees)  ผูแทนประเทศแคนาดาแนะนําให
ขจัดขอความเก่ียวกับการควบคุมดูแลและการคา ในขอ
เสนอแนะท่ีเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ  และองคกรระหวาง
ประเทศและองคกรที่มิใชรัฐบาลจัดหาขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของให ซึ่งผูแทนประเทศเยอรมันนีคัดคาน สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําความกระจางวา ขอมติ VI/22
มีขอความเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายปาไมและการคา
ท่ีเก่ียวของอยูแลว

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะขั้นสุดทาย (UNEP/
CBD/SBSTTA/11/L.10) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  กระตุนเตือน
ภาคีอนุสัญญาฯ  และเชิญใหองคการระหวางประเทศและ
องคกรพัฒนาเอกชน ใหจัดหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บังคับใชกฎหมายปาไมและการคาท่ีเก่ียวของ และผลตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม

คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ไดเสนอ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ

เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการดําเนินงาน
บังคับใชกฎหมายปาไม

สังเคราะหขอมูลขาวสารปจจุบันเกี่ยวกับ
วิถีทางที่ภาคีอนุสัญญาฯ  จะสงเสริมการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงานแหงชาติวาดวยปาไม

ระหวางอนสุญัญาฯ กบัการประชมุหารอืดงักลาว  โดยเฉพาะ
ท่ีเก่ียวกับการใชดัชนีช้ีวัดรวม และรวมการรายงานท่ีเก่ียวกับ
ปาไมใหกระชบัเปนเร่ืองเดยีวกัน ผูเขารวมประชุมเนนในเรือ่ง :
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดวาดวยการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปาไมอยางย่ังยืน และการแบงปนผลประโยชน
อยางเทาเทียม, เสริมสรางความแข็งแกรงในการทํางาน
รวมกันกับพันธมิตรการดําเนินงานรวมกันวาดวยปาไม
(Collaborative Partnership on Forest–CPF) การบังคับใช
กฎหมายปาไม, การเสริมสรางสมรรถนะ และการขยาย
หนาที่รับผิดชอบของคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEG) วาดวยการทบทวนการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงานฯ  ผูแทนประเทศกานา กลาวเนนถึงผลกระทบ
จากไมยืนตนที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (GM trees)
และผูแทนนักวิทยาศาสตรสาธารณรัฐเยอรมัน เสนอใหมี
ประกาศพักการคาขายแลกเปลี่ยนเรื่องนี้ จนกวางานวิจัย
จะแลวเสร็จ

การดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในปาไม ที่ไดรับการขยายแลว
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหยายวรรคที่เกี่ยวกับเปาหมาย
และดัชนีชี้วัด เขาไปในรางขอเสนอแนะเก่ียวกับวิสัยทัศน
พันธกิจ  และเปาประสงคสําหรับโปรแกรมงานวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและกึ่งชื้น
ภูเขา และปาไม ในขอเสนอ (proposal) ของคณะเฉพาะกิจ
ผูเช่ียวชาญวิชาการ (AHTEG) ในเอกสารแนบทายผูเขารวม
ประชมุเหน็ชอบทีจ่ะระบวุาการทบทวน ควรเนนที ่: สถานภาพ
ของและแนวโนมในของความหลากหลายทางชีวภาพใน
ปาไม, ประสิทธิผล และขอจํากัดของโปรแกรมงานท่ีไดรับ
การขยายแลว, และการพิจารณาตอไปเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานโปรแกรมงานที่ ไดรับการ
ขยายแลว

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะข้ันสุดทายวาดวย
การทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงานที่ไดรับการ
ขยายแลววาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/L.7) คณะที่ปรึกษาทางวิทยา–
ศาสตรฯ (SBSTTA) ยินดีตอนรับรายงานการประชุมของ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) ครั้งท่ีสอง
และสาม

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) เสนอแนะ
ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยท่ี 8 ให

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการ
ทบทวนอยางลึกซ้ึงในกรอบโปรแกรมงานที่ไดรับการขยาย
แลว
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จัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวทางแบบผสมผสาน
เพื่อลดผลกระทบทางลบ และเพิ่มผลกระทบทางบวก
จากนโยบายของภาคสวนอ่ืนๆ ตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาไม เพื่อใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) พิจารณาตอไปในการประชุมสมัยที่ 12

ชะลอปฏิบัติการศูนยเครือขายขอมูลปาไม
(web portal) ของอนุสัญญาฯ และเช่ือมตอโดยตรงกับ
เว็บไซต (website) ของกรอบการดําเนินงานรวมวาดวย
ขอมูลขาวสารของพันธมิตรการดําเนินงานรวมกันวาดวย
ปาไม (CPF Joint Information Framework)

รวบรวมการประเมนิวเิคราะหการดกัจบั/ฆาสัตว
โดยไมไดรับอนุญาต และรวบรวมการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดให
เสร็จสิ้น

รวบรวมบทเรียน โดยเฉพาะการใชประโยชน
อยางยั่งยืน

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ไดแนะนําตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ตอไปอีกให

รับทราบ ผลที่ไดจากการประชุมหารือวาดวย
ปาไมแหงสหประชาชาติ (UNFF) สมัยที่ 6

หาวิธีการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สาร และสมรรถนะ และ

รับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากไมยืนตน
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (GM trees) ตอความ
หลากหลายทางชีวภาพในปาไม

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง :
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําวาระการประชุม

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/11) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน
รางขอเสนอแนะไดรับการพิจารณาในวันพฤหัสบดีและศุกร
ที่ 1–2 ธันวาคม  ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II) นาง
Claudine Ramiarison จัดตั้งกลุมยกรางในวันพฤหัสบดี
ซึ่งไดเสนอผลงานตอคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันศุกรท่ี
2 ธันวาคม ขอเสนอแนะที่รับการแกไขแลวไดรับการรับรอง
จากที่ประชุมรวมในวันศุกรเชนกัน

การหารือเนนที่ : ทางเลือกทางวิชาการสําหรับ
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก นอกเหนือ
เขตอํานาจรัฐ และกรอบกฎหมายสําหรับกิจกรรมควบคุม
ที่เกี่ยวของ

ผูเขารวมประชุมเจรจาตอรองในขอความที่เกี่ยวกับ
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติว าดวยกฎหมายทะเล
(UNCLOS) ในฐานะที่ เปนกรอบการดําเนินงานตาม
กฎหมายสําหรับควบคุมกิจกรรมในพื้นที่ทะเลนอกเหนือ
เขตอํานาจแหงชาติ โดยมีขอสังเกตวา คณะที่ปรึกษาทาง

วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ไมควรพูดถึงประเด็นทาง
กฎหมาย หลังจากมีการหารือเปนเวลานานในกลุมยกราง
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหระบุไววา  กรอบอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ควบคุม
ดูแลกิจกรรมดังกลาว

เกี่ยวกับทางเลือกทางวิชาการที่เสนอมาสําหรับ
ทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก นอกเหนือขอบเขต
อํานาจแหงชาติ  ผูเขารวมประชุมบางคนเห็นวา สมัชชา
แหงสหประชาชาต ิ (UN General Assembly) และอนสุญัญา
แหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เปน
เวทีที่เหมาะสมที่จะพูดถึงประเด็นดังกลาว และยังเพิ่มเติม
อีกวาทางเลือกดังกลาวตัดสินลวงหนาโดยอคติตอผลที่ได
จากการประชุมที่จะมีขึ้นตอไปของคณะทํางานเฉพาะกิจ
อยางไมเปนทางการวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ (UN Ad Hoc
Informal Working Group on Marine Biodiversity
beyound National Jurisdiction)  ผูแทนประเทศอื่นๆ เนน
บทบาทของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการคุมครองทรัพยากรทางทะเลนอกเหนือเขตอํานาจ
แหงชาติ  ผูแทนประเทศคีรีบาตและพาเลา เรียกรองใหมี
การประกาศหยุดพักชั่วคราวเก่ียวกับกิจกรรมใตทองทะเล
ลึกนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ ผูแทนจากหลายประเทศ
สนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเล  ในขณะที่ผูแทน
ประเทศจีนและไทย  พิจารณาเห็นวายังไมควรพูดถึง
ประเด็นน้ีลวงหนา  ผูแทนประเทศกานาเสนอใหขอให
สมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA) และอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) แกไข
ปญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่จะจัดตั้งพื้นที่คุมครองใน
เขตทะเลหลวง  กลุมยกรางเห็นชอบตอ : ทางเลือกเบื้องตน
จํานวนมาก สําหรับคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใต
ทองทะเลลึกนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ อาจรวมถึง
การจัดต้ังพื้นท่ีคุมครองทางทะเล และการประกาศหามวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนภัยและทําลาย ในพื้นท่ีเปราะบาง และมีความ
จําเปนที่ตองจัดทําทางเลือกเหลานี้และอื่นๆ อีก ภายใต
กรอบการดําเนินงานของสหประชาชาติ  เน้ือหาท่ีไดรับการ
ประนีประนอมแลว มีเชิงอรรถระบุวา ผูแทนจากบาง
ประเทศ พิจารณาวา ประเด็นนี้ไมควรนํามาดําเนินการ
ภายใตกรอบการดําเนินงานของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ผูแทนจากหลายประเทศเนนถึงความรู และความ
ตระหนัก ท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพใตทองทะเลลึก
และเรียกรองใหเอื้ออํานวยตอประเทศท่ีกําลังพัฒนา ให
เขาถึงขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีวาดวยการคนพบใต
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พิธีปดการประชุม
ประธานคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

ในการประชุมสมัยที่ 11 นาย Christian Prip กลาวเปดที่
ประชุมรวมในบายวันศุกรที่ 2 ธันวาคม และกลาวสรุป
ผลการดําเนินงานของทั้งสองคณะทํางานฯ

การคดัเลอืกเจาหนาที่ : ผูเขารวมประชมุไดคดัเลอืก
ผูแทนดํารงตําแหนงสมาชิกใหมของสภาคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA Bureau) สําหรับการประชุม
สมัยท่ี 12 และ 13 ดังนี้ : นาย Rawson Piniel Yonazi
ประเทศแทนซาเนีย แทนผูแทนจากประเทศกานา, นาย
Joel Miles ประเทศพาเลา แทนผูแทนจากประเทศอิหราน,
Angheluta Vadineanu ประเทศโรมาเนีย แทนผูแทนจาก
ประเทศโปแลนด และนาย Spencer Thomas ประเทศ
เกรนาดา  แทนผูแทนจากประเทศเซนตลูเซีย

การรับรองรายงานของคณะทํางาน : ประธาน
นาง Ann Marie Watt  ไดนําเสนอรางรายงานของ
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) (UNEP/CBD/SBSTTA/ 11/L.1/
Add.1) และ นาย Alfred Oteng–Yeboah จากประเทศ
กานา ในฐานะผูแทนของ นาง Claudine Ramiarison
ประธานคณะทํางานท่ี 2 (WG–II) ไดนําเสนอรางรายงาน
ของคณะทํางานที่ 2 (UNEP/CBD/SBSTTA/11/L.1/
Add.2)  ท่ีประชุมใหการรับรองรายงานท้ัง 2 ฉบับโดยไมมี
การแกไข

การเตรียมการสําหรับการประชุมคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยที่ 12 และ 13 :
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ นําเสนอรางวาระการประชุม
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 12 และ 13
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/19)  ผูแทนประเทศอารเจนตินา
และเม็กซิโก แสดงความเห็นวามีความจําเปนในการปรับปรุง
กระบวนการของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA)
และผูแทนสหราชอาณาจักร  เนนถึงความตองการให
หลักประกันวามีการเผยแพรสูชุมชนวิทยาศาสตร ผูเขารวม
ประชุมใหการรับรองวาระการประชุมโดยไมมีการแกไข
หัวขอวาระท่ีจะมีการพิจารณาอยางลึกซึ้งในการประชุม
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยที่ 12 คือ
แนวทางสูระบบนิเวศ  ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน  และ
มาตรการสรางแรงจูงใจ และหัวขอวาระหลักในการประชุม
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยที่ 13 คือ
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ความหลาก
หลายทางชีวภาพในปาไม และกลยุทธทั่วโลกสําหรับการ
อนุรักษพืช

ทองทะเลลึก  ผูแทนประเทศจีนเนนถึงการอนุรักษและการ
ใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลภายในเขตอํานาจแหงชาติ
ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันเนนการคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
โดยการสํารวจตรวจคนทางชีวภาพ  และผูแทนสหภาพ
ยุโรปเตือนใหใชหลักการระมัดระวังลวงหนา

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
SBSTTA/11/L.11) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) รับทราบการวิเคราะหสถานภาพและแนวโนม
และการคุกคามตอทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก
นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ ดังที่อยูในเอกสารความ
เปนมา และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ จัดใหขอมูลขาวสารทางวทิยาศาสตร
มีเสนอตอคณะทํางานเฉพาะกิจอยางไมเปนทางการแหง
สหประชาชาติ (UN Ad Hoc Open–ended Informal
Working Group) และนอกจากนั้น ยังเสนอแนะใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ :

ตระหนักวา  มีความตองการเรงดวน  คือ
เสริมสรางงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและความรวมมือ
สําหรับการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่ง
ทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่น ให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากร
พันธุกรรมใตทองทะเลลึกนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ
และใหความม่ันใจวางานวิจัยและวิเคราะหดานวิทยาศาสตร
ทางทะเลไดถูกเผยแพรอยางมีประสิทธิผล

รบัทราบถงึทางเลอืกเบือ้งตนจาํนวนมากสําหรบั
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึกนอกเหนือเขต
อํานาจแหงชาติ และเนนความจําเปนที่ตองดําเนินงาน
ตอไปในการจัดทําทางเลือกเหลานี้และทางเลือกอื่นๆ อีก
โดยเฉพาะภายใตกรอบการดําเนินงานของสหประชาชาติ

ตระหนักวาอนุสัญญาแหงสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ควบคุมดูแลกิจกรรม
ในพ้ืนที่ทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยการทํางาน
รวมกับอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
(UNCLOS) และองคกรอ่ืนที่เก่ียวของ วิเคราะหทางเลือก
สําหรับปองกันและลดผลกระทบของกิจกรรมบางประเภท
ตอแหลงที่อยูอาศัยใตทองทะเลลึกบางแหงที่คัดเลือกไว
และ

เนนความตองการเรงดวนโดยเฉพาะประเทศ
กําลังพัฒนา เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใตทองทะเลลึก
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การเตรียมการสําหรับการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 : ผูแทนประเทศบราซิล เจาภาพ
จัดการประชุม ไดรายงานถึงความพรอมในการจัดการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 และกลาววาการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีจะเนนในประเด็นการสนับสนุนและ
ผลักดันใหความหลากหลายทางชีวภาพอยูในนโยบายของ
ภาคสวนตางๆ

การรับรองรายงานการประชุม : ดร. ฉวีวรรณ
หุตะเจริญ  ผูบันทึกรายงานการประชุม ไดนําเสนอรายงาน
การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
สมัยที่ 11 (UNEP/CBD/SBSTTA/11/L.1) ซ่ึงไดรับการ
รับรองโดยไมมีการแกไข

พิธีปดการประชุม : นาย Hamdallah Zedan
เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
กลาวเนนถึงกิจกรรมตางๆ ที่เปนการเตรียมการสําหรับการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 และกลาววาการ
ประชมุรวมกนัอยางไมเปนทางการระหวางคณะทีป่รกึษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) กับคณะทีป่รึกษาทางวทิยาศาสตรฯ
(SBSTA) ของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ชวยเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่ทั้งสองอนุสัญญาฯ กําลังเผชิญอยูมากขึ้น

ประธาน คณะทีป่รึกษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA)
นาย Christian Prip กลาวยกยองการดําเนินงานที่ผานมา
ของนาย Zedan ซึง่มสีวนผลกัดนัใหอนสุญัญาฯ กาวหนาและ
บรรลุความสําเร็จในหลายๆ ดาน ผูแทนประเทศแทนซาเนีย
ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน, ผูแทนสหราชอาณาจักร
ในนามสหภาพยุโรป, ผูแทนประเทศเซนตลูเซียในนามกลุม
ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กลาวแสดงความ
ชื่นชมและอําลาแกนาย Zedan เนื่องในโอกาสถึงวาระ
ท่ีพนจากตําแหนง และกลาวตอนรับนาย Ahmed  Djoghlaf
เลขาธิการอนุสัญญาฯ คนใหม

ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน เรียกรองใหมีความ
สนับสนุนทางการเงิน เพื่อจัดการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยพื้นที่คุมครอง  ครั้งที่ 2 (WG–PA 2) ขึ้น
กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8  ผูแทน
ประเทศจีนไดสรุปถึงประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
โดยเฉพาะการมุงเนนในหนาท่ีของคณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ท่ีไดรับมอบหมาย  ผูแทน
สหภาพยุโรปรองขอใหลงมือปฏิบัติงานกันจริง ผูแทน
ประเทศอิหรานในนามกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก
กลาวเนนถึงความตองการความรวมมือระหวางประเทศที่
พัฒนาแลว กับประเทศกําลังพัฒนา ผูแทนประเทศเม็กซิโก
กลาวแสดงความเปนกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เก่ียวกับการ
จดัหาและใหเครือ่งมอืท่ีจาํเปนสําหรบัสมชัชาภาคีอนุสัญญาฯ
ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
ผูแทนกลุมกรีนพีซในนามตัวแทนกลุมองคกรพัฒนาเอกชน
กลาววา คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
จําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับวาระการเมืองที่ซอนเรน
และขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปฏิบัติการเรงดวน บนพื้นฐานของ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่มีอยู

ประธานคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  นาย
Christian Prip  กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม และกลาว
ปดการประชุม ในเวลา 20.30 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
: ENB Vol 9 No.333 IISD 5 December 2005
: www.iisd.ca/biodiv/sbstta 11/
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รายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ  ขอเสนอแนะ
ทั้งหมดจะไดรับการเสนอตอที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 ซึ่งจะมีขึ้นระหวางวันที่ 20–31
มีนาคม ค.ศ. 2006  ณ  เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ไดรับการเจรจาตอรองภายใตการดูแลของโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) โดยไดเปดใหมีการ
ลงนามในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993  ปจจุบันมี 188 ภาคี
อนุสัญญาฯ วัตถุประสงคอนุสัญญาฯ คือ เพื่อสงเสริม
“การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชน
จากองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม”

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4
(COP–4) : ณ กรุงบราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย เมื่อ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998  ผูเขารวมประชุมไดทําการ
ทบทวนการปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ เปนครั้งแรก และ
ไดรับรองขอมติหลายขอท่ีใหปรับปรุงประสิทธิผลของ
อนุสัญญาฯ รวมถึงโปรแกรมงานต้ังแตการประชุมสมัชชา

คณะทํางาน เฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามมติ
สมัชชาาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการประชุมสมัยท่ี 7 โดยไดรับมอบหมายใหแกไขประเด็น
ปญหามากมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
รวมถึง : ความกาวหนาในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
และแผนกลยุทธ และการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010
โดยเฉพาะในระดับชาติ, ผลกระทบและประสิทธิผลของ
กระบวนการและหนวยงานของอนุสัญญาฯ, ความรวมมือ
กับอนุสัญญา องคกรและการริเร่ิมอ่ืนๆ, การผูกพันกับผูมี
สวนไดสวนเสีย, กระบวนการติดตามตรวจสอบ รายงาน
และประเมิน, และวิธีการจําแนกระบุและชนะอุปสรรคเพื่อ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ อยางมีประสิทธิผล

คณะทํางานฯ ไดรับรอง 9 ขอเสนอแนะ วาดวย :
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ, การ
ทบทวนกระบวนการตางๆ, การทบทวนกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM), การทบทวนทรัพยากรและกลไก
ทางการเงิน, การทบทวนการริเริ่มทั่วโลกวาดวยการติดตอ
สื่อสาร การใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน (CEPA), ความรวมมือ, การผูกพันกับภาค
เอกชน กรอบการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงาน และการทบทวนโปรแกรมงาน, และการ

ก ารประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการทบทวน
การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ครั้งที่ 1
(The First Meeting of the Ad Hoc Open–ended
Working Group on Review of Implementation)

5–9 กันยายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีขึ้นระหวางวันที่ 5–9 กันยายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มีผูเขารวมประชุม
เปนผูแทนจากรัฐบาลประเทศตางๆ หนวยงานขององคการสหประชาชาติ องคกรระหวางรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน
กลุมของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม รวมจํานวนกวา 200 คน เขารวมในการประชุม
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The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4 ถึงสมัยที่ 7 และระเบียบวิธี
ปฏิบัติสําหรับคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
(COP–5) : ณ กรงุไนโรบ ีประเทศเคนยา เมือ่เดอืนพฤษภาคม
ค.ศ. 2000  ผูเขารวมประชุมไดรับรองการเปลี่ยนแปลง
ตอไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
อนุสัญญาฯ และรองขอใหมีการจัดทําแผนกลยุทธของ
อนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ. 2010

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6) : ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อเดือน
เมษายน ค.ศ. 2002  ผูเขารวมประชุมไดรับรองแผนกลยุทธ
ของอนุสัญญาฯ ซ่ึงภาคีอนุสัญญาฯ มีพันธสัญญาที่จะ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคทั้งสามประการของอนุสัญญาฯ
อยางมีประสิทธิผลและผสานสอดคลองกันมากข้ึน เพื่อให
บรรลุเปาหมาย ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ. 2010  ท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะมีสวนชวยใน
การขจัดปญหาความยากจน และยังประโยชนแกทุกชีวิต
บนผืนโลก  เปาหมายป ค.ศ. 2010 ไดรับการสนับสนุนโดย
เปาประสงคและวัตถุประสงคที่พิเศษเฉพาะมากกวาเดิม
ซึ่งกลาวถึง : การเปนผูนําระดับโลกและความรวมมือ,
การดําเนินงานในชาติ, การเสริมสรางสมรรถนะ และการ
ผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ตัดสินใจวาการดําเนินงานตามแผนกลยุทธผานโปรแกรม
งาน, กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยรับทราบ
ถึงความจําเปนที่ตองจัดทําวิธีการที่ดีกวาเดิมเพื่อประเมิน
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และแผน
กลยุทธ

การประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนา
อยางยั่งยืน (WSSD) : ณ นครโจฮนเนสเบิรก สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม–4 กันยายน ค.ศ. 2002
ผูเขารวมประชุมไดรับรองการดําเนินงานโจฮนเนสเบิรก
(JPOI) ซึ่งในวรรค 44 ไดระบุถึงเปาหมายป ค.ศ. 2010
และเนน : การผสานวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ เขาสู
โปรแกรมและนโยบายของภาคสวนและขามภาคสวน
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก, การรวมพลัง
อยางมีประสิทธิผลระหวางอนุสัญญาฯ กับความตกลง
พหุภาคีทางสิ่งแวดลอม (MEAs) อื่นๆ, และการเกื้อกูลของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฯ

โปรแกรมงานพหุ ว ร รษของอนุ สัญญาฯ
(MYPOW) : การประชุมระหวางสมัยวาดวยโปรแกรมงาน
พหุวรรษของอนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ. 2010 มีขึ้น ณ
นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.
2003 ผู เขารวมประชุมไดพิจารณาผลจากการประชุม
สุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน (WSSD)
และโดยวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมาย ป
ค.ศ. 2010, ไดใหขอเสนอแนะวาดวยกระบวนการรายงาน
แหงชาติ การดําเนินงาน การทบทวน และการประเมินใน
ระดับชาติ ท่ีประชุมจัดทําโปรแกรมงานพหุวรรษของ
อนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ. 2010 (MYPOW–2010) ซึ่งเสนอ
แนะใหในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แตละสมัย
จนถึงป ค.ศ. 2010 ตองหารือกันถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และเปาประสงคการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (MDGs)  และพิจารณาปรับปรุงราย
ละเอียดของกลไกที่สนับสนุนการดําเนินงาน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) : ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004  ผูเขารวมประชุมไดรับรอง
โปรแกรมงานพหุวรรษของอนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ. 2010
(MYPOW–2010) และจัดทํากรอบการดําเนินงานเบื้องตน
สํ าหรับประเมินในอนาคตถึ งความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  กรอบการดําเนินงานดังกลาว
จําแนก : เจ็ดจุดเนนสําหรับปฏิบัติการ, ดัชนีชี้วัดสําหรับ
วิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ. 2010
ในระดับโลก, และเปาประสงคและเปาหมายยอย เพื่อ
เอื้ออํานวยความสอดคลองในโปรแกรมงาน และวางกรอบ
การดําเนินงานท่ียืดหยุนเพื่อกําหนดเปาหมายระดับชาติ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI)
ขึ้น และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ แจงใหคณะ
ทํางานดังกลาวทราบถึงงานท่ีกําลังดําเนินตอไป วาดวย
ความรวมมือระหวางองคกรหลักที่เกี่ยวของกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ และแสวงหาทางเลือกสําหรับกรอบการ
ดําเนินงานท่ียืดหยุน เชน พันธมิตรท่ัวโลกวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการ
ดําเนินงานผานความรวมมือท่ีปรับปรุงแลว

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 10 (SBSTTA–10) : ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005 ผูเขารวมประชุม
ไดรับรองขอเสนอแนะมากมายท่ีจะเสนอตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 รวมถึงขอเสนอแนะ
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วาดวยความเหมาะสมของดัชนีช้ีวัดตางๆ สําหรับวิเคราะห
ประเมินความกาวหนาสู เปาหมายป ค.ศ. 2010 และ
ขอเสนอแนะวาดวยการผสานเปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับโลกเขาสูโปรแกรมงานตางๆ คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ ไดเชิญใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
การทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI)
พิจารณาแผนปฏิบัติงานสําหรับคณะที่ปรึกษาทางวิทยา–
ศาสตรฯ ซึ่งแกไขแลว และความเช่ือมโยงระหวาง
กระบวนการวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมายป
ค.ศ. 2010 กับการรายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัต
อนุสัญญาฯ

รายงานการประชุม
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการทบทวน

การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI) สมัยแรก เริ่มมีขึ้น
ในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2005 โดยประธานคณะทํางานฯ
นาย Ramatha Letchumanan รองปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศมาเลเซีย ในฐานะผูแทน
ของประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 7 Dato Sri Adnan Haji Satem รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศมาเลเซีย
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และเรียกรองใหมีการแปลผล
ของการทบทวนเขาสูขอเสนอ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
อนุสัญญาฯ

นาย Hamdallah Zedan เลขาธิการอนุสัญญาฯ
กลาวทบทวนวัตถุประสงคของคณะทํางานฯ (UNEP/CBD/
WG/R1/1/1/Add.2) และสนับสนุนใหผูเขารวมประชุม
ทบทวนในภาพรวม เพื่อแกไขปญหาทาทาย รวมถึง :
การปรบัเปาหมายป ค.ศ. 2010 ใหอยูในเปาหมายระดบัชาต,ิ
การเพิ่มประสิทธิผลของการรายงานแหงชาติ และการ
มีสวนรวมของผูไดรับผลประโยชน  นาย Ahmed Djoghlaf
ในนามของผูอาํนวยการโครงการสิง่แวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) นาย Klaus Topfer ตั้งขอสังเกตถึงการคนพบจาก
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) วา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินไปใน
อัตราที่สูงอยางที่ ไม เคยปรากฏมากอน  เขาไดยืนยัน
พันธกรณีของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
และไดเสนอแนะใหคณะทํางานฯ (WGRI) พิจารณาถึงการ
สรางความแข็งแกรงใหแกกระบวนการตางๆ ของอนุสัญญาฯ
เพ่ือใหสามารถตอบสนองอยางมีประสิทธิผลตอแนวโนม
ของความหลากหลายทางชีวภาพในปจจุบัน  และบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมายป ค.ศ. 2010 ผูเขารวมประชุม
ไดรวมกันยืนสงบน่ิงเพื่อไวอาลัยแกเหย่ือผูประสบภัยจาก
พายุเฮอริเคนแคทรินาที่สหรัฐอเมริกา เปนเวลาหนึ่งนาที

ผูแทนประเทศคีริบาต ในนามกลุมภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก เนนถึงความยากลําบากในการดําเนินงานใน
ภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่เปน
เกาะขนาดเล็ก (SIDS) ซึ่งเนื่องจากขาดเงินทุนสนับสนุน
ขาดสมรรถนะ และขาดเทคโนโลยี ผูแทนประเทศแทนซาเนีย
ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน เรียกรองใหเพิ่มทรัพยากร
การเงิน, และสมรรถนะของบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อ
ดําเนินงานตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) และใหทําการรายงาน
แหงชาติงายขึ้น  ผูแทนประเทศโปแลนดในนามกลุม
ภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ตระหนักถึงความ
จําเปนในการปรับปรุงการดําเนินงานระดับชาติ ผานการ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกกลยุทธ, และแผนปฏิบัติ
การความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ และระเบียบ
วิธีการรายงาน ผูแทนประเทศเอกวาดอรในนามกลุม
ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เรียกรองใหจัดทํา
ขอเสนอเพื่อเปล่ียนแงมุมทางโครงสรางของอนุสัญญาฯ
รวมถึงการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงาน

ผูแทนสหราชอาณาจักรในนามสหภาพยุโรป กลาววา
เปนโอกาสเหมาะสมที่คณะทํางานฯ (WGRI) ประชุมกัน
ที่มีขึ้นกอนการประชุมสุดยอดแหงโลก (World Summit)
ซึ่งจะมีขึ้นในวันท่ี 14–16 กันยายน เพียงไมกี่วัน  และวา
ความสําคัญของงานของคณะทํางานฯ (WGRI) คือทําให
กระบวนการดําเนินงานกระชับเขาดวยกัน นอกจากนั้นควร
เนนแงมุมทางเศรษฐกิจสังคมของการอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มการสนับสนุนทางการเมือง และ
ความตระหนักของสาธารณชน ตอการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศแคนาดากลาววาคณะทํางานฯ
(WGRI) เปนสวนหน่ึงในเสนทางสูเปาหมายการดําเนินงาน
ผูแทนประเทศฝรั่งเศสเนนวาสาธารณชนยังมีความเขาใจ
เก่ียวกับวิกฤตการณความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ผลกระทบทางสังคม–เศรษฐกิจ นอยมาก เขาไดรายงานผล
การประชุมระหวางประเทศวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ : วิทยาศาสตรและการดูแลปกครอง (Paris
Conference Initiative)  การริเริ่มเพื่อปรึกษาหารือกับ
หนวยงานอิสระระหวางประเทศทางวิทยาศาสตร เพื่อทํา
การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสรางความตระหนัก
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ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
รายงานถึงประสบการณและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ระดับชาติ รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากร และสมรรถนะ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไมเพียงพอ และความยุงยาก
ในการผสานความวิตกหวงใยความหลากหลายทางชีวภาพ
เขาสูภาคสวน ผูแทนประเทศเปรูเนนถึงความจําเปนที่ตอง
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระดับชาติ
ผูแทนประเทศเมก็ซโิก กระตุนใหทาํการทบทวนการปฏบิตังิาน
ของหนวยงานสาขา และกฎในการออกเสียง และปรับ
กิจกรรมตางๆ ของอนุสัญญาฯ ใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายป ค.ศ. 2010 ผูแทนประเทศโคลอมเบียรองขอให
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางอนุสัญญาฯ กับองคการการ
คาโลก (WTO) เพื่อผสานความวิตกหวงใยความหลาก
หลายทางชีวภาพเขาสูเศรษฐกิจของโลก ใหดีข้ึนกวาเดิม

ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเนนวาจําเปนที่ตองรวบ
กระชับกระบวนการของอนุสัญญาฯ, กําหนดหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายสําหรับหนวยงานของอนุสัญญาฯ ใหชัดเจน
และประสานงานอยางมีประสิทธิผลกับอนุสัญญาอื่นๆ
ผูแทนประเทศออสเตรเลียเรียกรองใหจัดลําดับความ
สําคัญของการรายงานและเครื่องมือสําหรับประเมินความ
กาวหนา และตั้งขอสังเกตวาประเด็นที่มีความจําเปน
เรงดวนระดับโลก ที่อนุสัญญาฯ ไดกําหนดไว มีความไม
สอดคลองเพ่ิมมากขึ้นกับประเด็นที่ไดกําหนดไวในกลยุทธ
ของประเทศ ผูแทนจากองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) รายงานถึงการประสานความรวมมือ
กับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เนนถึงความสําคัญของการวางแผนระยะยาวอยางเปน
ระบบในการจําแนกระบุถึงคาใชจายและการแสวงหา
ทรัพยากรที่จําเปน

ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 5 นาย Francis Nyenze กลาวเรียกรองใหสนใจการ
บรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ  และสรุปถึงงานท่ี
อนุสัญญาฯ ไดบุกเบิก วาดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน สวนประธาน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 6 นาย Hans
Hoogeveen จําแนกปญหาทาทายในอนาคต รวมถึง :
จัดทําระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชนที่มีความสมดุล, แสดงบทบาทเปน
ผูนําในการจัดทําเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยปาไม, กาวจากพันธสัญญาสูการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครอง, เพิ่มความโปรงใส
ประสทิธภิาพ และความยดืหยุนในการปฏบิตังิาน  นอกจากนี้

นาย Hoogeveen ยังไดกลาวยกยองนาย Hamdallah
Zedan สําหรับการเปนผูนําในการดําเนินงานที่ผานมา
และเสนอใหดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการกิตติมศักด์ิ
ของอนุสัญญาฯ และเปนทูตของอนุสัญญาฯ คนแรก
สําหรับกิจกรรมสงเสริมความตระหนัก นาย Hoogeveen
แสดงความเปนกังวลวาการแตงตั้งเลขาธิการอนุสัญญาฯ
คนใหมเมื่อเร็วๆ นี้ “ไมไดดําเนินการโดยปรึกษาหารือกับ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และสภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ตามที่ระบุไวในขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และไม
คํานึงถึงอํานาจของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ
ระดับของตําแหนงและระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง” และ
ขอใหสําเนาของคําแถลงการณน้ีเปนเอกสารแนบทายของ
รายงานการประชุมครั้งน้ี นาย Djoghlaf ในฐานะผูแทน
ของผูอํานวยการโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) กลาววาการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ นั้น “เปนผลมาจากการปรึกษาหารืออยาง
หนักนานกวา 7 เดือน โดยสอดคลองกับขอมติของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ที่ เกี่ยวของ และคํานึงถึงอํานาจของ
เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ในการแตงต้ังเจาหนาที่
อาวุโสขององคการสหประชาชาติ (UN) ในระดับผูชวย
เลขาธิการองคการสหประชาชาติ และสูงกวานั้น”

นาย Alfred Oteng–Yeboah ประธานคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยท่ี 9 (SBSTTA–9)
และสมัยท่ี 10 (SBSTTA–10) ดึงความสนใจสูการแกไข
แผนปฏิบัติงาน และเนนถึงความจําเปนที่ตอง : ปรับปรุง
คุณภาพของคําแนะนําทางวิทยาศาสตรของคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA), ใหหลักประกันวาผูเขารวม
ประชุมมีความชํานาญเพียงพอ, และอุทิศเวลาใหแกการ
หารือถึงผลจากการศึกษาวิเคราะหทางวิทยาศาสตร โดย
ไมใหคําแนะนําทางนโยบาย  เขาไดสนับสนุนการริเริ่มจาก
การประชุม ณ กรุงปารีส (Paris Conference intiative)
เพือ่พจิารณาถงึทางเลอืกสาํหรบัจดัตัง้หนวยงานวทิยาศาสตร
ระหวางประเทศท่ีเปนอิสระ สําหรับวิเคราะหประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเรียกรองใหมีรูปแบบการ
รายงานแหงชาติใหมท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ และขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานของคณะทํางานฯ (WGRI) ไปจนถึงป ค.ศ.
2010

ผูเขารวมประชุมไดรับรองวาระการประชุม (UNEP/
CBD/WG–RI/1/1) และการจัดการประชุม (UNEP/CBD/
WG–RI/1/1Add.1) โดยไมมีการแกไข  นาย Antonio
Matamoros จากประเทศเอกวาดอร ไดรับคัดเลือกใหเปน
ผูบันทึกการประชุม  นาย Matthew Jebb จากประเทศ
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ไอรแลนด และ นาย Sem Shikongo จากประเทศนามิเบีย
ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานคณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I)
และ 2 (SWG–II) ตามลําดับ

ที่ประชุมรวมไดพบกันอีกคร้ังในบายวันจันทร เพื่อ
พิจารณาถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
และแผนกลยุทธ และการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010
ตั้งแตวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี ที่ประชุมพบกันในสอง
คณะทํางานยอย คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) เนนการ
ทบทวน : กระบวนการของอนุสัญญาฯ, กลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM), ทรัพยากรการเงินและกลไกการ
เงิน, และการริเริ่มทั่วโลกวาดวยการสื่อสาร การใหการ
ศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA)  คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) ยังไดพิจารณา
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และแผน
กลยุทธ

ประธานคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I)  นาย Jebb
ไดจัดตั้งกลุมรางขอเสนอแนะขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8
กันยายน เพ่ือหารือเก่ียวกับประเด็นสําคัญสําหรับทบทวน
กระบวนการของอนุสัญญาฯ ซึ่งพบกันในเย็นวันพฤหัสบดี
ตอมาคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) ไดหารือในราง
ขอเสนอแนะและรับรองรายงาน (UNEP/CBD/WG–RI/
SWG.1/L.1 and Add.1) ในเชาวันศุกรที่ 9 กันยายน

สวนคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) พิจารณา :
ความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย, การติดตามตรวจสอบความกาวหนา, และ
กระบวนการการรายงาน ประธาน นาย Shikongo ไดตั้ง
กลุม “เพ่ือนประธาน” ขึ้นสองกลุม : กลุมแรกประชุมกันใน
เย็นวันอังคารที่ 6 กันยายน เพื่อหารือถึงดัชนีชี้วัดสําหรับ
เปาประสงคและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธ  กลุมที่สอง
พบกันในเย็นวันพุธที่ 7 กันยายน เพื่อหารือถึงองคประกอบ
ที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําแนวทางสําหรับรายงานแหงชาติ
ฉบับที่ 4  ตอมาคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) ไดรับรอง
รายงาน (UNEP/CBD/WG–RI/SWG.2/L.1 and Add.1)
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน

ที่ประชุมรวมไดพบกันอีกคร้ังในเชาวันศุกรเพื่อ
พิจารณาประเด็นอื่นๆ, รับรองรายงานการประชุม และ 9
ขอเสนอแนะ ซึ่งจะเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8 และรับฟงถอยแถลงในพิธีปด ที่ประชุม
รวมไดรับรองขอเสนอแนะโดยไมมีการแกไขหรือมีการแกไข
เล็กนอย

ความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ
ในบายวันจันทร ท่ี 5 กันยายน ท่ีประชุมรวมได

พิจารณาบันทึกของเลขาธิการอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับความ
กาวหนา และอุปสรรคในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
และแผนกลยุทธ รวมถึงการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/WG–RI/1/2 and INF 8) ผูแทน
ประเทศมาเลเซียตั้งขอสังเกตวาการดําเนินงานในระดับ
ระหวางประเทศน้ันสวนใหญจะเนนท่ีการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ มากกวาการใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปน
ผลประโยชน และแสดงความเปนหวงวากิจกรรมตางๆ
ภายใตอนุสัญญาฯ ท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ันจะไมสมดุลกับเงินทุน
ที่มีอยูและหาได  ผูแทนประเทศบูรกินา ฟาโซ, อินเดีย และ
นามิเบีย เรียกรองใหเนนความพยายามวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน  ผูแทนประเทศคิวบาเสนอขอ
ความอางถึงมาตรา 1 ของอนุสัญญาฯ วาดวยวัตถุประสงค
เพื่อใหหลักประกันวามีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคทั้ง
สามประการของอนุสัญญาฯ อยางสมดุลเทาเทียมกัน

ผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศเห็นชอบวามี
ความจําเปนตองศึกษาวิเคราะหอยางลึกซึ้งถึงเปาประสงค
ที่ 2 ของแผนกลยุทธ : ภาคีอนุสัญญาฯ มีสมรรถนะทาง
วิชาการ, การเงิน, บุคลากร และเทคโนโลยีท่ีเพียงพอตอ
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และเปาประสงคที่ 3 :
กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลายทางชีวภาพแหงชาติ
(NBSAPs) และการผสานความวิตกหวงใยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาในภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเปนกรอบการ
ดาํเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิลสาํหรบัดาํเนนิงานตามวตัถปุระสงค
ของอนุสัญญาฯ สวนผูแทนประเทศโคลอมเบีย เตือนวา
ขอมูลขาวสารสําหรับการทบทวนมีอยูจํากัด เน่ืองจากภาคี
อนุสัญญาฯ จัดสงรายงานใหแกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ลาชา และมีหลายประเทศที่ไมไดสงรายงาน ผูแทนประเทศ
เคนยากลาวคัดคานขอเสนอท่ีวาการทบทวนดังกลาวควร
ทําโดยหนวยงานอื่นของอนุสัญญาฯ มิใชคณะทํางานฯ
(WGRI)

ในประเด็นการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ผูแทนสหภาพยุโรปกลาววาการปรับปรุงแรงสนับสนุนทาง
การเมืองและความตระหนักของสาธารณชน ใหดีขึ้น มี
ความสําคัญยิ่งตอการบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
รวมถึงผานการผสานที่ดีขึ้น ใหมีการประชุมระดับสูง
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(high–level segment) ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ ผูแทนประเทศเม็กซิโกเนนถึงความจําเปนท่ีตอง
ทําความกระจางเรื่องกฎการออกเสียงของสมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ : กฎขอ 40 ของกฎของระเบียบวิธีการ

ในประเด็นกลยุทธและแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) ผูแทน
ประเทศไทยเนนวาจําเปนตองมีคําแนะแนวทางสําหรับจัดทํา
กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติ (NBSAPs) กอนที่จะมีการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 ในขณะที่ผูแทนประเทศเคนยา
เนนการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาระหวาง
ประเทศในปจจุบัน ผูแทนประเทศแคนาดาเรียกรองใหภาคี
อนุสัญญาฯ เพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อใหกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการแหงชาติ (NBSAPs) ใหเสร็จทันการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 และเสนอแนะตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จ คือใชกระบวนการรายงานแหงชาติ
สําหรับสถานภาพของทรัพยากรพันธุกรรมสัตวของโลก
ภายใตคณะกรรมาธิการวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อ
อาหารและการเกษตร ขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ผูแทนสหภาพยุโรปเนนวาควรรวบ
กระชับการจัดทํารายงานเขาดวยกัน และสนับสนุนโดย
ผูแทนประเทศแคนาดา อัลจีเรีย และบราซิล, รองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ การจัดเตรียมรายงานเก่ียวกับ
“บริการชวยเหลือทางความหลากหลายทางชีวภาพ” ผูแทน
ประเทศเม็กซิโกใหความสําคัญวาจําเปนตองปรับปรุง
กลยุทธใหทันสมัย และระบุวาการขาดหนวยงานรับผิดชอบ
ในระดับชาติ เปนหนึ่งในอุปสรรคสําคัญตอการอนุวัต
อนุสัญญาฯ ในระดับชาติ สวนผูแทนประเทศบารเบโดส
ชี้ใหเห็นวามีบุคลากรและทุนสนับสนุนไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน ผูแทนประเทศออสเตรเลียเนนวาจําเปนตอง
มุงการปฏิบัติใหมากขึ้นในการดําเนินงานระดับชาติ และ
เรียกรองใหวางลําดับความสําคัญ โดยเปนการกระทําจาก
ลางสูบน และเอื้ออํานวยการจัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติ
การความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs),
ชุดขอมูลระดับชาติของดัชนี ช้ีวัด  และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ ผูแทนประเทศอัลจีเรียเนนวาตองการใหมีกลไก
การประสานงานระดับชาติสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ
ผูแทนประเทศซิมบับเวเรียกรองใหสนับสนุนการดําเนินงาน
ในระดับชุมชน ผูแทนประเทศนิวซีแลนดกระตุนใหมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะเห็นไดทันที โดยการวางลําดับความสําคัญ,
แกไขอุปสรรคตอการดําเนินการตามกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ (NBSAPs) และไมรองขอเพิ่มเติมจากภาคี
อนุสัญญาฯ และสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  ผูแทน

ประเทศนอรเวยเตือนวาไมควรเพิ่มขอกําหนดใหมใหแก
การรายงานอีก เน่ืองจากมีภาคีอนุสัญญาฯ จํานวนนอย
ท่ีสามารถทําไดตามขอกําหนดท่ีมีอยู

ผูแทนประเทศแทนซาเนีย กลาวสรุปถึงความสําคัญ
ของการถายทอดเทคโนโลยี, การดําเนินงานตามกรอบการ
ดําเนินงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM) ซึ่งในขอหลังผูแทนจากหลายประเทศ
สนับสนุน  ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ
เรียกรองใหเพิ่มความสนับสนุนทางวิชาการและการเงิน
สําหรับการจัดเตรียมและดําเนินงานตามกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ (NBSAPs) ผูแทนประเทศบูรกินา ฟาโซ
กลาววา การจัดสรรทุนของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
ควรแกไขปญหาการพัฒนาได โดยคํานึงถึงการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงไปกับการขจัดปญหา
ความยากจน ผูแทนประเทศเม็กซิโกสนับสนุนเปรู ขอใหมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชดําเนินงาน
ตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (NBSAPs) ผูแทนประเทศ
บราซิลเสนอใหปรับบทบาทของกองทุนหลักของอนุสัญญาฯ
และกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) ใหชวยในการดําเนินงาน
ตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (NBSAPs) โดยให
ขอสังเกตวาการประชุมครั้งนี้เปนโอกาสอันดีที่จะกําหนด
ทิศทางใหแกกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) วาดวยการให
เงินและเสริมสรางสมรรถนะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ  ผูแทนจากกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
ไดใหขอมูลเก่ียวกับการใหทุนท่ีเก่ียวกับอนุสัญญาฯ ในการ
สนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ จัดสรรใหแกกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการและใหเงินทุนแกโครงการตามโปรแกรมงาน
หัวขอสาระสําคัญ และประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
ผูแทนประเทศคิวบา เสนอใหอางถึงมาตรา 20.4 ของ
อนุสัญญาฯ ที่ระบุวาการดําเนินงานโดยประเทศกําลัง
พัฒนา อยูภายใตขอกําหนดของทรัพยากรการเงินและการ
ถายทอดเทคโนโลยี  ผูแทนประเทศเอกวาดอรเสนอแนะ
ใหคณะทํางานฯ (WGRI) สงคํารองขอทรัพยากรการเงิน
เพิ่มเติมไปยังหนวยงานดําเนินการทุกแหง

ผูแทนกองอนุสัญญาสิ่งแวดลอม (Division of
Environmental Conventions) ของโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาติ (UNEP) กลาวรายงานถึงงานท่ีทํากับ
อนุสัญญาฯ และความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอมฉบับ
อื่นๆ เพื่อรวบกระชับกระบวนการตางๆ เขาดวยกัน มุงเนน
เรื่องราวแหงความสําเร็จในการดําเนินงานรวมกัน  และ
การชวยเหลือในการดําเนินงานในชาติ
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วาระนี้ไดรับการหารืออีกในคณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) ในวันพุธที่ 7 กันยายน โดยพิจารณาเอกสารการ
ประชุมที่ไดแกไขแลว ที่บรรจุรางขอเสนอแนะ เสนอโดย
ประธานคณะทํางานยอย การหารือไดเนนที่ : ภาษาของ
อารัมภบท, การสนับสนุนทางวิชาการตอการดําเนินงานใน
ชาติ, การประชุมในอนาคตและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ของคณะทํางานฯ (WGRI) และลักษณะของกลไกซึ่งคงที่
สําหรับทบทวนการดําเนินงาน

เกี่ยวกับภาษาของอารัมภบทที่ระบุวาให “นํ้าหนัก
เทาๆ กนั” ในการดาํเนนิงานตามวตัถปุระสงคทัง้สามประการ
ของอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศแคนาดา, คัดคานโดย
ผูแทนสหภาพยุโรป, พอใจใหใชคําวา “จําเปนตองกลาว
ถึง” สามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

เกี่ยวกับการพิจารณาทางเลือกในการสนับสนุน
ทางวิชาการตอการดําเนินงานในชาติ เชน โปรแกรม
ความชวยเหลือทางวิชาการ ผูแทนประเทศแคนาดาและ
เฮติ เสนอแนะใหรวมชื่อขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ไวในกลุมขององคกรที่เก่ียวของดวย
ซึ่งผูแทนประเทศเปรูเสนอใหเพิ่มสหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ (IUCN) ดวย และผูแทนประเทศบราซิลพอใจใหใช
ถอยคําวา “เชิญชวนองคการอ่ืนๆ, ตามความเหมาะสม”

เกี่ยวกับการประชุมและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ของคณะทํางานฯ (WGRI) ผูแทนประเทศอารเจนตินา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และประเทศอื่นๆ เตือนไมใหกาว
ลวงหนาขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และเสนอแนะ
ใหใสวงเล็บวรรคที่ขอใหคณะทํางานฯ (WGRI) ทบทวน
การดําเนินงานตามเปาประสงคท่ี 2 และ 3 ของแผนกลยุทธ
ในการประชุมครั้งตอไป นอกจากนั้นยังรองขอใหจัดทําขอ
เสนอแนะแยกตางหากกลาวถึงความสําคัญของกลไก
สําหรับทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ  ผูแทน
ประเทศเม็กซิโก คิวบา บราซิลและประเทศอื่นๆ พอใจให
คงขอความเดิมไว ซ่ึงแนะนําใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
อาจมอบหมายใหคณะทํางานฯ (WGRI) หรือหนวยสาขา
อื่นๆ

ในตอนบาย ประธานคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I)
นําเสนอเนื้อหาที่รวบกระชับแลวเสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯในการประชุมสมัยที่ 8 ตัดสินใจวาจะจัดการ
ประชุมคณะทํางานฯ (WGRI) ขึ้นกอนการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 เพื่อทบทวนเปาประสงคของแผน
กลยุทธอยางลึกซ้ึง  ผูแทนประเทศออสเตรเลียกลาวซ้ําถึง
คํารองขอใหแยกขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอมติวาดวยกลไก

สําหรับทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ซึ่งเสนอตอ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใหตัดสินใจวาหนวยสาขาใดควรจะ
ทบทวนการดําเนินงานภายใตเปาประสงคที่ 2 และ 3
ของแผนกลยุทธ  เน่ืองจากคําขอของผูแทนสหภาพยุโรปขอ
ความน้ีจึงถูกกันไวในวงเล็บ

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดแกไข
แลว สําหรับภาษาของอารัมภบทวาดวยการจัดหาทรัพยากร
การเงินใหมเพิ่มเติม ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอขอความ
อางถึงการเติมเต็มเงินของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
ท่ีประสบผลสําเร็จ  ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอ, ซึ่ง
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบ, ใหรองขอเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จัดเตรียมขอเสนอเชิญใหองคการอื่นที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO) เขารวมในกลุมประสานงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Liaison Group)
ผูแทนประเทศบราซิลรองขอใหเสนอแนะตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ตัดสินใจวางมาตรการที่ชัดเจนเพื่อทบทวน
การดําเนินงานตามเปาประสงคท่ี 2 และ 3 ของแผนกลยุทธ
เกี่ยวกับการทบทวนสถานภาพที่ไดรับการปรับปรุงแลวของ
สมรรถนะในการดําเนินงาน ผูแทนประเทศบราซิลเสนอ
ทบทวน “จัดหาทรัพยากรการเงิน การเสริมสรางสมรรถนะ
และความรวมมือทางเทคโนโลยี” มากกวา “สถานภาพของ
สมรรถนะทางวิชาการท่ีปรับปรุงแลว” เกี่ยวกับคําแนะแนว
ทางสําหรบัการจดัทํา การดําเนินงานและการประเมนิกลยทุธ
และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
(NBSAPs) ผูแทนประเทศบราซิลรองขอใหตัดท้ิงขอความที่
เกี่ยวกับกลไกในการวางลําดับความสําคัญ

ในวนัศกุรที ่9 กนัยายน คณะทาํงานยอยที ่1 (SWG–I)
เห็นชอบกับรางขอเสนอแนะวาดวยการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ (UNEP/CBD/WG–RI/1/L.8)
โดยไมมีการแกไข

ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย :  ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L.8) คณะทํางานฯ (WGRI)
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8 พิจารณาถึงกลไกที่เหมาะสมเพื่อ :

ทําการทบทวนอยางลึกซึ้งกอนการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9, การดําเนินงานตาม
เปาประสงคท่ี 2 และ 3 ของแผนกลยุทธ รวมถึงการ
วิเคราะหประเมินอุปสรรคตอการดําเนินงาน และวิถีทาง
และวิธีการเอาชนะอุปสรรคดังกลาว
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จัดทํากอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 9, รวบกระชับและปรับใหทันสมัยซ่ึงคําแนะแนวทาง
สําหรับจัดทํา ดําเนินงาน และประเมินกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติการ (NBSAPs) และสําหรับผสานความวิตกหวงใย
ความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูภาคสวนที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิผล

พิจารณาทางเลือกในการเตรียมการสําหรับ
กระบวนการทบทวนแกประเทศกําลังพัฒนา เพื่อเอื้อ
อํานวยและสงเสริมการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ เชน
โครงการความชวยเหลือทางวิชาการ รวมถึงพิจารณาถึง
บทบาทของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และองคกร
ระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คณะทํางานฯ (WGRI) เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ รับรองขอมติเพื่อ :

เนน, ในความเกร่ินนําถึงความจําเปน ที่ตอง
กลาวถึงวัตถุประสงคแตละขอของอนุสัญญาฯ และตอง
จัดหาทรัพยากรการเงินใหมและเพิ่มเติม สําหรับการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

ตัดสินใจวาการทบทวนการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ ควรเปนหัวขอถาวรในวาระการประชุมของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

ตัดสินใจที่จะพิจารณา, ในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9, ทบทวนอยางลึกซ้ึงถึงการ
ดําเนินงานตามเปาประสงคที่ 2 และ 3 ของแผนกลยุทธ
และคาํแนะแนวทางทีร่วบกระชบัแลวสาํหรบัจดัทาํ ดาํเนนิงาน
และประเมินกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (NBSAPs) และ
สําหรับผสานความวิตกหวงใยความหลากหลายทางชีวภาพ
เขาสูภาคสวนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล

เชิญภาคีอนุสัญญาฯ,  ในการเตรียมการ
สําหรับกระบวนการทบทวน, จัดหาขอมูลขาวสารที่ทัน
การณเกี่ยวกับสถานภาพของกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(NBSAPs) และอุปสรรคหลักตอการดําเนินงานในชาติ

ในการทบทวนอยางลึกซ้ึง คณะทํางานฯ (WGRI)
ยังไดรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทํา, เพื่อพิจารณา
โดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ในการประชุมสมัยที่  8,
ทางเลือกสําหรับการเตรียมการใหความสนับสนุนทาง
วิชาการแกภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อเอ้ืออํานวยการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ และรับผิดชอบการทบทวนการดําเนินงาน
ในชาติ, โดยความสมัครใจ, และขอเสนอเก่ียวกับการเชิญให
องคการอื่นที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ มี
สวนรวมในกลุมติดตอประสานงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Liaison Group)

การทบทวนกระบวนการ
คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) พิจารณาทบทวน

ผลกระทบและประสิทธิผลของกระบวนการภายใต
อนสุญัญาฯ ทีม่อียู รวมถงึการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ,
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ, คณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญ
วิชาการ (ATHEGs) คณะทํางานเฉพาะกิจแบบไมจํากัด
จํานวนผูเขารวมประชุม (OEWGs), หนวยประสานงาน
กลางแหงชาติ (NFPs), สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ,
โปรแกรมงานและเครื่องมือ กลุมยกรางขอเสนอแนะ
(drafting group) ไดประชุมกันในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 8
กันยายน เพื่อพิจารณาประเด็นที่โดดเดน รางขอเสนอแนะ
ไดรับการแกไขในท่ีประชุมรวม วันศุกรท่ี 9 กันยายน

ในวันอังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) พิจารณาขอสังเกตของเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนผลกระทบและประสิทธิผล
ของกระบวนการที่มีอยู ภายใตอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/
WG–RI/1/3 and Add.1–2 and UNEP/CBD/WG–RI/1/
INF2–4) เก่ียวกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ผูแทนประเทศคิวบา อารเจนตินา เปรู อินเดีย และอื่นๆ
เสนอแนะใหเนนขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่มี
เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน ผูแทนจากหลาย
ประเทศคานไมใหเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กอนการประชุมสมัยที่ 10 โดยที่
ผูแทนจากบางประเทศแสดงความวิตกวาของการประชุมถี่
เกินไปจะทําใหไมมีเวลาดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ผูแทน
ประเทศอื่นๆ สนับสนุนขอเสนอของผูแทนประเทศคิวบา
ที่ใหทบทวนกําหนดระยะเวลาการประชุม หลังจากการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 10 ผูแทนประเทศ
เม็กซิโก สวิตเซอรแลนด และบราซิล สนับสนุนใหขยาย
ระยะหางของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ออกไป
เปนสามป เพื่อใหมีเวลาติดตามตรวจสอบความกาวหนา
ในการดําเนินงานได

เน่ืองจากการประชุมระดับสูงในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ แตละครั้งมีคาใชจายสูง ผูเขารวมประชุม
จากหลายประเทศสนับสนุนใหวิเคราะหประเมินทางเลือก
สําหรับปรับปรุงประสิทธิผลของการประชุมดังกลาว
ขอเสนอสําหรับปรับปรุงรวมถึง : เพิ่มการเผยแพรความ
ตระหนักผานส่ือ, ใหหลักประกันถึงผลท่ีไดและกิจกรรม
ตอเนื่องจะชัดเจนเปนรูปธรรม, จัดการประชุมและจัดทํา
วาระการประชุมโดยสภาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
(COP Bureau), เนนท่ีการดําเนินงานอนุสัญญาฯ และให
หลักประกันวาผลที่ได สอดคลองกับขอมติของสมัชชาภาคี
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อนุสัญญาฯ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอแนะใหจัดทํารายการ
คาใชจายมาตรฐานทีค่าดไวสาํหรับการประชุมของอนสัุญญาฯ
ใหทันสมัย และเผยแพรในเว็บไซตของอนุสัญญาฯ ซึ่งควร
ครอบคลุมคาใชจายทั้งหมด รวมถึงการเดินทางของผูแทน
ประเทศกําลังพัฒนา

เกี่ยวกับกฎของการออกเสียง  ผูแทนประเทศ
เม็กซิโก โกคดิวัวร โคลอมเบีย และอ่ืนๆ กระตุนเตือนใหหา
ขอตกลงวาดวยกฎการออกเสียงของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
เพ่ือลดความเสี่ยงของการคัดคานอยางเปนทางการ ผูแทน
ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดสนับสนุนใหมี
การตัดสินใจโดยมีมติเปนเอกฉันท (consensus) ซึ่งผูแทน
ประเทศออสเตรเลียเนนวาประธานในท่ีประชุมตองซ่ือสัตย
ตอหลักการมติเปนเอกฉันท สวนผูแทนประเทศเอกวาดอร
กลาววาหลักการมติเปนเอกฉันทไมควรทําใหการตัดสินใจ
ในประเด็นที่ไดรับความเห็นชอบอยางกวางขวางแลวตอง
ลาชาออกไป ผูแทนประเทศคิริบาตสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยเสียงสวนใหญ และเสนอแนะใหในรายงานการประชุม
สะทอนถึงความเห็นที่แตกตางกันของภาคีอนุสัญญาฯ

เกี่ยวกับขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ผูแทนจากบางประเทศสนับสนุนใหรวบขอมติจากประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยกอนเขาดวยกัน เพื่อลดการ
ซอนและซ้ํากัน ผูแทนประเทศเม็กซิโก สนับสนุนโดยผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนด เสนอใหที่ประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยตอไป ปรับแกขอมติเดิม เพื่อใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบไดดีขึ้นและเอื้ออํานวยการดําเนินงาน
โดยภาคีอนุสัญญาฯ ผูแทนสหภาพยุโรป สนับสนุนโดย
ผูแทนประเทศอารเจนตินาและเม็กซิโก เสนอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดพิมพรายการเอกสาร กอนการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไมต่ํากวาสามเดือน และใหมั่นใจ
วาเอกสารทั้งหมดถูกอางถึงอยางครบถวนในวาระการ
ประชุมที่มีอรรถาธิบาย ผูแทนประเทศแคนาดาและอินเดีย
เสนอแนะใหจัดเตรียมถอยแถลงเก่ียวกับนัยยะทางคาใชจาย
เมื่อรางขอมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศ
แคนาดาแสดงความเปนกังวลเก่ียวกับความเปนไปไดใน
ทางปฏิบัติของระเบียบวิธีการที่เสนอมาสําหรับจัดลําดับ
ความสําคัญวาดวยการจัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศอารเจนตินาเสนอแนะใหใช
ระเบียบวิธีการดังกลาวเปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจ
ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอแนะใหรองขอให เลขาธิการ
อนุสัญญาฯ รวบรวมบทสรุปของนัยยะทางงบประมาณของ
ขอมติทั้งหมดที่เสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียเนนถึงความรับผิดชอบของภาคี

อนุสัญญาฯ ที่จะพิจารณานัยยะของภาระในการดําเนินงาน
เมื่อเสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีขอมติเปนชุด ขณะที่
ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทํา
ทางเลือกเพื่อใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 8 พิจารณา สําหรับปรับโครงสรางของกําหนดการ
ประชุม

ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศรับทราบ
วาเรื่องการเงินเปนอุปสรรคตอการเขารวมประชุม จึงรอง
ขอใหมีการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใหหลักประกันวา
อยางนอยมีผูแทนประเทศละสองคนเขารวมทุกการประชุม
และผูแทนประเทศเปรูรองขอไมใหจัดการประชุมแบบ
ติดตอกัน ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เนนถึง
ความสําคัญของการประชุมเตรียมการในระดับภูมิภาค
กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แตละครั้ง โดยขอ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 พิจารณา
ถึงการเตรียมพรอมเพื่อสรรเงินทุนในเรื่องดังกลาว ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียเนนวากลุมเพื่อนประธานตองเปด
กวางใหแกทุกฝายที่สนใจ ผูแทนประเทศคิวบา, สนับสนุน
โดยผูแทนจากหลายประเทศ, เสนอใหจัดทําแนวทางใน
การปฏิบัติงานของกลุมประสานงาน และกลุมเพ่ือนประธาน

เกี่ ย วกับคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ประธานคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
ในการประชุมสมัยที่ 11 นาย Christian Prip ประเทศ
เดนมารก เนนถงึบทบาทของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ในระยะการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และ
เนนถึงความตองการใหประชาคมวิทยาศาสตรเขามา
ผูกพันมากกวาเดิม และใหมีการเลือกผูเขารวมประชุม
อยางเพียงพอ ผูแทนจากหลายประเทศเรียกรองใหปรับ
จุดเนนในงานของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) คือ ใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการ
มากกวาทําหนาที่เปนการประชุมเตรียมการสําหรับสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ เพียงเทานั้น  ขอเสนอแนะรวมถึง : ลด
ภาระงานของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA),
มุงเนนที่การติดตามตรวจสอบความกาวหนาสูเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010, เสริมสรางเนื้อหาสาระทางวิชาการของ
ขอเสนอแนะ, ใหหลักประกันวาคํารองขอตอคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ไดใหคําแนะนําทาง
วิทยาศาสตรอยางชัดเจน และจัดเตรียมโปรแกรมงาน
สําหรับคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ

ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศนิวซีแลนด คัดคาน
การแก ไขระ เบี ยบวิ ธีปฏิบั ติ ของคณะที่ ป รึ กษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) โดยผูแทนสหภาพยุโรปเสนอวา
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วิธีการปฏิบัติที่มีอยูแลวควรบรรจุในเอกสารแนบทายของ
แผนปฏิบัตงิานของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ (SBSTTA
Operational Plan) ผูแทนจากสหภาพยุโรปเสนอแนะให
รองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหพิจารณาถึงวิถีทางและ
วิธีการที่คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) จะ
จําแนกและพิจารณาประเด็นใหมและเรงดวน ที่เก่ียวของ
กบัความหลากหลายทางชวีภาพ  และทีจ่ะผกูพนักบัประชาคม
วิทยาศาสตรใหกวางขวางขึ้น ในการจําแนกประเด็นท่ีมี
ลําดับความสําคัญสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

ในประเด็นการริเริ่มจากการประชุม ณ กรุง
ปารีส (Paris Conference initiative) ผูแทนจากภาคี
อนุสัญญาฯ หลายประเทศคานการจัดทํากลไกระหวาง
ประเทศ สําหรับทบทวน วิเคราะหประเมินทางวิทยาศาสตร
และใหคําแนะนําทางนโยบาย โดยที่ผูแทนจากบางประเทศ
เนนวาบทบาทดังกลาว คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ไดดําเนินการอยูแลว ผูแทนประเทศมาเลเซีย
กลาววาการสรางหนวยดงักลาว อาจนาํไปสูการเพิม่ประสทิธผิล
ของอนุสัญญาฯ และผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดเสนอให
แสวงหาความเปนไปไดในการปฏิบัติของหนวยดังกลาว

ในประเด็นคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ
(AHTEGs) ผูแทนประเทศโคลอมเบีย บราซิล และประเทศ
อื่นๆ เรียกรองใหมีการมอบหมายหนาที่และระยะเวลาการ
ดําเนนิงานของคณะเฉพาะกจิผูเช่ียวชาญวชิาการ (AHTEGs)
กอนเสนอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณา ผูแทนประเทศ
โคลอมเบียเรียกรองใหมีผูแทนจากภูมิภาคตางๆ อยาง
สมดุลกัน ในขณะที่ผูแทนประเทศบราซิล รองขอใหทําการ
คัดเลือกผูแทนโดยคํานึงถึงการเปนตัวแทนของแตละเขต
ภูมิศาสตรอยางเทาเทียมกัน ผูแทนประเทศเกรนาดา บราซิล
และสหภาพยุโรปเสนอวาขอกําหนดการดําเนินงาน (TOR)
นั้น จํากัดขอบเขตการดําเนินงานของคณะทํางานเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs) ในการใหคําแนะนําทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ รวมถึงการวิเคราะหประเมินทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอวา
คณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs) ควร
มีจํานวนไมเกิน 20 คน แทนที่จะเปน 25 คน สวนผูแทน
ประเทศนิวซีแลนดเสนอวาควรมีจํานวน ไมเกิน 15 คน

เกีย่วกบัหนวยประสานงานกลางแหงชาต ิ (NFPs)
ผูแทนจากหลายประเทศเนนถึงความจําเปนที่จะตองทํา
ความกระจางในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผูแทนจากกลุม
ประเทศแอฟริกันวางลําดับความสําคัญแค การสรางความ
แขง็แกรงทางสมรรถนะใหแกหนวยประสานงานกลางแหงชาติ
(NFPs), เสริมสรางบทบาทการประสานงาน, และเพ่ิมการ

สนับสนุนตอหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (NFPs) ผาน
ทางกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ซ่ึงประเด็นหลัง
น้ีผูแทนประเทศเม็กซิโกสนับสนุน ผูแทนประเทศไทยกลาววา
หนวยประสานงานกลางของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร
(SBSTTA focal points) และหนวยประสานงานกลางแหงชาติ
(NFPs) ควรประสานและเสริมการดําเนินงานกัน ผูแทนจาก
หลายประเทศสนับสนุนการจําแนกระบุหนวยประสานงาน
กลาง และสถาบัน ท่ีจะเอื้ออํานวยความรวมมือในระดับ
ภูมิภาค ขณะท่ีผูแทนจากประเทศอื่นเตือนวาการจัดตั้ง
ดังนั้น จะทําใหเกิดความซ้ําซอนของงานและเพิ่มขั้นตอน
ผูแทนประเทศคริบิาตกลาววาองคกรในระดบัภมูภิาค สามารถ
ทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกลางของกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟก (Pacific
SIDS) และจําเปนตองใหชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนมี
สวนรวมดวย

เกี่ยวกับการทบทวนในอนาคต ผูแทนประเทศ
ศรีลังกา ตูนิเซีย และสวิตเซอรแลนดกลาวสนับสนุนการ
พิจารณากลไกสําหรับการดําเนินงาน ผูแทนประเทศบราซิล
และเอกวาดอรเนนความจําเปนท่ีตองใหคณะทํางานฯ
(WGRI) นี้ เปนการประชุมระหวางสมัย (intersessional
meeting) ในอนาคต ผูแทนสหภาพยุโรปเห็นวาควรมีการ
ประชุมคณะทํางานฯ (WGRI) ตอไปอีก แตสนับสนุนโดย
ผูแทนจากหลายประเทศ, เตือนวา ไมควรเพิ่มการประชุม
มากมายภายใตอนุสัญญาฯ  ซึ่งผูแทนประเทศออสเตรเลีย
เรียกรองใหสนใจนัยยะทางการเงิน

ผูแทนประเทศโคลอมเบีย สวิตเซอรแลนดและ
มาเลเซีย, คานโดยผูแทนจากหลายประเทศ, สนับสนุนใหมี
การทบทวนกระบวนการของอนสุญัญาฯ อยางอสิระ  ซึง่ผูแทน
ประเทศเอกวาดอรต้ังขอสังเกตวาการทบทวนใดๆ ควรอยู
ใตคําแนะนําของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ผูแทนสหภาพยุโรป
พอใจใหมี “การทบทวนโดยผูเชี่ยวชาญระดับสูง” สําหรับ
หนวยงานของอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศไทยเสนอให
ประเมินเครื่องมือของอนุสัญญาฯ  ผูแทนสหภาพยุโรปแนะ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม ปรับใหทันสมัย และ
เสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งรายการคูมือที่มีอยู
กอนการจัดทําหลักการ แนวทาง และเครื่องมืออื่นใหม
ภายใตอนุสัญญาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) พิจารณาเอกสารการประชุมท่ีไดแกไขแลว
เก่ียวกับการทบทวนกระบวนการของอนุสัญญาฯ ในประเด็น
การลดภาระงานและรวบกระชับกระบวนการเขาดวยกัน
ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียม
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ทางเลือกตางๆ สําหรับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยท่ี 8 พิจารณา  รวมถึงนัยยะของการปรับกําหนด
ระยะเวลาการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ดวย

เกี่ยวกับการริเริ่มจากการประชุม ณ กรุงปารีส
(Paris Conference initiative) ผูแทนสหภาพยุโรป
แคนาดา และนอรเวย สนับสนุนใหคณะทํางานฯ (WGRI)
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ และสภาคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA Bureau) ใหมีสวนรวมในการ
ริเริ่มดังกลาว โดยเนนวาการริเร่ิมนี้เก่ียวของกับงานของ
อนุสัญญาฯ  แตผูแทนประเทศนิวซีแลนด บราซิล เซนต
ลูเซีย และจีน กลาวคัดคาน เนื่องจากเปนกังวลเกี่ยวกับ
การเพิ่มภาระงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมดังกลาว หลังจาก
การหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบให
คณะทํางานฯ (WGRI) รับทราบถึงผลจากการประชุม ณ
กรุงปารีส และเชิญชวนใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานภายใตการริเร่ิมดังกลาว
ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8

ในประเด็นสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  แทนท่ีจะ
เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8
เห็นชอบกับกฎการออกเสียงสําหรับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ผูแทนประเทศบราซิลเสนอวา ใหคณะทํางานฯ (WGRI)
“เชิญ” ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติเห็นชอบ “เร็วที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปได” ซ่ึงผูเขารวมประชุมเห็นดวย  นอกจากน้ัน
ผูเขารวมประชุมยังไดเห็นชอบวา : รายการคาใชจายท่ี
คาดหวังไวซึ่งเปนมาตรฐาน จะไดรับการจัดทําและรักษาไว
โดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมถึงนัยยะเรื่องคาใชจายของ
ปฏิบัติการและพันธมิตรภายใตการเจรจาตอรอง, ประเทศ
เจาภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะจัดทํา
รูปแบบสําหรับการประชุมระดับสูง โดยหารือกับเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ และสภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP
Bureau) ดังเสนอโดยผูแทนประเทศบราซิล, และการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี จะเสริมสรางความตระหนักในเรื่อง
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุวัต
อนุสัญญาฯ ดังเสนอโดยผูแทนประเทศเม็กซิโก และบราซิล

เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงกฎวาดวยองคประกอบ
ของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs) ใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหตัดทิ้งขอความระบุ
ถึงจํานวนสูงสุดของผูเชี่ยวชาญที่จะเสนอโดยเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ในการหารือกับสภาคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA Bureau)

ผูแทนประเทศเม็กซิโกคานการรองขอใหคณะที่
ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) จําแนกระบุและ
พิจารณาประเด็นใหมและเรงดวน ผูแทนประเทศบราซิล
คานขอความเก่ียวกับความจําเปนท่ีตองมีการประสานงาน
ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคในการเตรียมจัดการประชุม
ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอใหทําความกระจางในเรื่อง
ความเปนไปไดที่จะหาทุน สําหรับหนวยประสานงานกลาง
แหงชาติ (NFPs)

เกี่ยวกับการประชุมที่อาจมีขึ้นในอนาคตของคณะ
ทํางานฯ (WGRI) ผูแทนประเทศออสเตรเลียเตือนไมให
จัดต้ังคณะทํางานฯ (WGRI) ใหเปนกระบวนการถาวรใหม
ประธานคณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I) นาย Jebb เสนอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 พิจารณา
ใหคณะทํางานฯ (WGRI) ประชุมอีกหน่ึงครั้งกอนการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 9  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ทรัพยากรที่หามาได

เกี่ยวกับประเด็นทางระเบียบวิธีการที่ขัดขวางความ
กาวหนาในการประชุมแบบไมจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม
(OEWGs) ผูแทนสหพันธรัฐรัสเซีย กระตุนใหจัดทํา
ระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการประชุมคณะทํางานแบบไม
จํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม (OEWGs) เพื่อการพิจารณา
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 แทนที่
จะเปนในสมัยท่ี 9 ผูแทนสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศ
อารเจนตินา เนนถึงความจําเปนที่จะตองมีขอกําหนดการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน สําหรับคณะทํางานแบบไมจํากัดจํานวน
ผูเขารวมประชมุ (OEWGs), คณะทํางานเฉพาะกจิผูเชีย่วชาญ
วิชาการ (AHTEGs) และคณะผูเช่ียวชาญวิชาการอ่ืน ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียเสนอใหคณะทํางานฯ (WGRI) ชุดนี้
เสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8 ใหเห็นชอบใหกําหนดกระบวนการในการจัดทําระเบียบ
วิธีปฏิบัติสําหรับคณะทํางานแบบไมจํากัดจํานวนผูเขารวม
ประชุม (OEWGs) แตผูแทนจากหลายประเทศคัดคาน
สวนผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอใหคณะทํางานฯ (WGRI)
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงจัดทํารายการคํารอง
ขอเกี่ยวกับการดําเนินงานระหวางสมัยการประชุม และ
รองขอใหคณะทํางานแบบไมจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม
(OEWGs) ทําการพิจารณาทบทวนคํารองขอดังกลาว
กอนการรับรองรางขอเสนอแนะ  ประธาน นาย Jebb ได
จัดตั้งกลุมยกรางขอเสนอแนะขึ้น ซึ่งไดประชุมกันในเย็น
วันพฤหัสบดี เพื่อแกไขปญหาในประเด็นระเบียบวิธีปฏิบัติ
สําหรับคณะทํางานแบบไมจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม
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(OEWGs) และในประเด็นคํารองขอเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ระหวางสมัยการประชุม

ในวนัศกุรที ่9 กันยายน คณะทาํงานยอยที ่1 (SWG–I)
พิจารณาเนื้อหาของรางขอเสนอแนะที่ประธานจัดทําขึ้น
หลังจากการประชุมกลุมยกรางขอเสนอแนะ ซ่ึงระบุถึงขอ
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8 พิจารณาถึงการปรับปรุงขอตกลงในการดําเนินงานสําหรับ
คณะทํางานแบบไมจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม (OEWGs)
และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงจัดทํารายการ
คํารองขอเก่ียวกับการดําเนินงานระหวางสมัยประชุม  ผูแทน
สหภาพยุโรปและประเทศนอรเวยเสนอใหตัดทิ้งขอความ
ที่รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
ประมาณการคาใชจายและกรอบเวลาสําหรับการดําเนินงาน
ระหวางสมัยประชุม หลังจากมีมติใหคํารองขอดังกลาว
คงอยูในวงเล็บ ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบในเอกสาร
การประชุมที่ไดแกไขแลว และตอมารางขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L.10) ไดถูกนําเสนอตอที่ประชุม
รวมในวันศุกร ผูแทนประเทศเม็กซิโกรองขอใหสนับสนุน
เลขาธิการอนุสัญญาฯ และภาคีอนุสัญญาฯ ใหพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงระหวางรางขอมติตางๆ เม่ือทําการจัดทํา
หรือพิจารณารางขอมติดังกลาว ผูแทนประเทศจีนกลาว
คัดคานขอเสนอของผูแทนประเทศบราซิลที่ใหเชิญชวน
ภาคีอนุสัญญาฯ  จําแนกระบุหนวยประสานงานกลางและ
สถาบันที่จะเอื้ออํานวยในการจัดประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค
“ตามความเหมาะสม” ผูเขารวมประชุมเห็นชอบในถอยคํา
ท่ีประนีประนอม ซ่ึงระบุใหภาคีอนุสัญญาฯ ทุกประเทศ
ทําการจําแนกระบุหนวยประสานงานกลาง (NFPs) แตการ
เอื้ออํานวยการจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ นั้น
ใหกระทํา “ตามความเหมาะสม”  ขอเสนอแนะไดรับการ
รับรองโดยมีขอแกไขอื่นๆ อีกเล็กนอย

ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย  : ขอเสนอแนะวาดวย
การทบทวนกระบวนการ (UNEP/CBD/WG–RI/1/L.10)
บรรจุขอเสนอแนะเก่ียวกับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) และประเด็นอื่นๆ
รวมถึงสวนที่เปนเอกสารแนบทาย รางแผนปฏิบัติงานของ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) แนวทางใน
การจัดลําดับความสําคัญสําหรับการจัดสรรทรัพยากร
การเงินโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ, และตารางที่เสนอเพื่อ
รวบกระชับขอมติและขอเสนอแนะในประเด็นเชิงกลยุทธ
ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานสอดคลองตามโปรแกรมงาน
พหุวรรษของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (MYPOW–2010)

คณะทํางานฯ (WGRI) ไดรองขอใหเลขาธิการอนุ
สัญญาฯ  :

จัดทํา ดํารงรักษา และเผยแพรผานทางเว็บไซต
ของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับรายการคาใชจายมาตรฐานที่
คาดไวสําหรับงานท่ีจะเกิดจากขอมติท่ีกําลังอยูในระหวาง
การเจรจาตอรอง

เสนอรางขอมติที่รวบกระชับแลวสําหรับใน
ประเด็นที่เสนอใหมีการหารืออยางลึกซึ้งของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชมุสมยัท่ี 8 เก่ียวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในพื้นท่ีแหงแลงและพื้นท่ีก่ึงชื้น, มาตรา 8(j),
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI), การใหการศึกษา
และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA),
รายงานแหงชาติ, ความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ และการ
ปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ

รวบกระชับระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีอยู ,  แผน
ปฏิบัติงานของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ที่เสนอในเอกสารแนบทาย I และขอเสนอแนะของคณะ
ทํางานฯ (WGRI)

จัดเตรียมทางเ ลือกมากมายสําหรับปรับ
โครงสรางกําหนดการประชุม ของอนุสัญญาฯ รวมถึงนัยยะ
ของการเปลี่ยนแปลงความถี่ของการประชุมสามัญ เพื่อ
การพิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 8

คณะทํางานฯ (WGRI) ยังไดเชิญใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ รายงานผลจากการประชุม ณ กรุงปารีส ให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 รับทราบ
และเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  พิจารณา :
ปรับปรุงการจัดประชุมของคณะทํางานแบบไมจํากัดจํานวน
ผู เขารวมประชุม (OEWGs), จัดประชุมคณะทํางานฯ
(WGRI) อีกครั้ง กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยท่ี  9 โดยข้ึนอยู กับทรัพยากรการเงินท่ีหามาได ,
ระเบียบวิธีการสําหรับตัดสินใจ เพื่อใหตกลงกันไดในเรื่อง
กฎการออกเสียง อยางเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได, และให
ทุนสนับสนุนการมีสวนรวมของผูแทนจากประเทศกําลัง
พัฒนา หรือประเทศท่ีกําลังอยูในระหวางการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ อยางนอยประเทศละ 2 คน ในการประชุม
สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ และคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ

เกี่ยวกับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คณะทํางานฯ
(WGRI) เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองขอมติ :

ตัดสินใจใหดํารงกําหนดระยะเวลาของการ
ประชุมสมัยสามัญไวดังเดิม จนถึงป ค.ศ. 2010
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รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ, โดยหารือกับ
สภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศเจาภาพ, จัดทํา
รูปแบบสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เกื้อกูลตอการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และทําใหเกิดการสนับสนุน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอราง
ขอมติที่ไดรวบกระชับแลวในประเด็นหัวขอสาระสําคัญ
ท่ีถูกกําหนดใหทบทวนอยางลึกซ้ึง เชนเดียวกับกลไกการเงิน
และทรัพยากรการเงินเพิ่มเติม เพื่อการพิจารณาของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 และใหจํานวนและ
ความยาวของเอกสารที่เตรียมสําหรับการดังกลาวเหลือ
นอยที่สุด

รองขออีกใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ลดการ
ซ้ําซอนระหวางรางขอมติใหเหลือนอยที่สุด

เกี่ ย วกับคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) คณะทํางานฯ (WGRI) เสนอแนะใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ รับรองขอมติ :

รองขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ดําเนินการเพื่อใหหลักประกันวา : การวิเคราะห
ประเมินดําเนินไปโดยมีวัตถุประสงคและไดรับมอบอํานาจ,
มีเวลาที่เพียงพอที่จะพิจารณาผลที่ไดจากการวิเคราะห
ประเมิน, มีขอกําหนดการดําเนินงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs) อยางชัดเจน ระบุหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และผลท่ีคาดหวัง,
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ ควรจํากัดอยูที่การใหคําปรึกษาและการวิเคราะห
ประเมินทางวิทยาศาสตรและวิชาการเทานั้น และ
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการจะปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย

รองขอใหภาคอีนสุญัญาฯ จดัลาํดบัความสําคัญ
ในการเสนอนามผูเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตรและวิชาการ
ที่ เหมาะสม เพื่อเขารวมในคณะเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญ
วิชาการ (AHTEGs) และในกระบวนการวิเคราะหประเมิน
อื่นๆ, ตัดสินใจใหยกเลิกการเก็บรักษาและใชทะเบียน
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่มีอยู และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ
แตงตั้งหนวยประสานงานกลางของคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA focal points)

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทําและ
ดํารงรักษารายการประชุมที่จะมีขึ้นของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs) คณะผูเช่ียวชาญ และ

ประเมนิกระบวนการทีต่องการใหภาคอีนสุญัญาฯ จาํแนกระบุ
ผูเช่ียวชาญเขารวม และเวียนแจงแกหนวยประสานงานกลาง
แหงชาต ิ (NFPs), หลงัจากการประชมุสมชัชาภาคอีนสัุญญาฯ
และคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) แตละสมัย

ตัดสินใจใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ, โดยปรึกษา
หารือกับสภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA
Bureau), คัดเลือกผู เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการที่ภาคีอนุสัญญาฯ เสนอ  สําหรับการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ  (AHTEGs)

รับทราบวาหนวยประสานงานกลางของ
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA focal point)
อาจทํางานดังตอไปน้ี : จัดทําความเช่ือมโยง และเอ้ืออํานวย
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) กับหนวยงานและผูเชี่ยวชาญ
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค, ตอบสนอง
ตอคํารองขอจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ในเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร วิชาการและ
เทคโนโลยี, และติดตอส่ือสารและดําเนินงานรวมกับหนวย
ประสานงานกลางของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA focal points) ของประเทศอื่นๆ และทํางานรวม
กับหนวยประสานงานระดับอื่นของอนุสัญญาฯ

สวนในประเดน็อืน่ๆ คณะทาํงานฯ (WGRI) เสนอแนะ
ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองขอมติให  :

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดํารงรักษา
รายการคํารองขอขอมูลขาวสาร รายงาน มุมมอง และการ
รวบรวมอ่ืนๆ ท่ีเสนอในการประชุมคณะทํางานแบบไมจํากัด
จํานวนผูเขารวมประชุม (OEWGs) เพื่อใหภาคีอนุสัญญาฯ
รับทราบถึงภาพรวมของขอเสนอแนะท้ังหมดตอเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ สําหรับงานระหวางสมัยตอไป โดยใสวงเล็บ
ขอกําหนดที่รองขอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหจัดหาขอมูล
เกี่ยวกับประมาณการคาใชจาย กรอบระยะเวลา และความ
ซ้ําซอนกับกิจกรรมที่มีอยู

รับทราบวา หนวยประสานงานกลางแหงชาติ
(NFPs) มีหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับ : รับทราบและเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ, ใหหลักประกันวาภาคี
อนุสัญญาฯ มีผูแทนเขารวมในการประชุมของอนุสัญญาฯ
ทุกคร้ัง, จําแนกระบุผูเช่ียวชาญเพ่ือเขารวมในคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (ATHEGs) และกระบวนการอื่นของ
อนุสัญญาฯ, ตอบสนองตอคํารองขออื่นของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ และสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ, ดําเนินงาน
รวมกับหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (NFPs) ของ
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ประเทศอื่นๆ, และประสานงาน สงเสริม และเอื้ออํานวย
การดําเนินงานในชาติ

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล, สถาบัน
การเงินและองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ และใน
ภูมิภาค จัดสรรเงินทุนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของหนวย
ประสานงานกลางแหงชาติ (NFPs)

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ จําแนกระบุหนวย
ประสานงานกลางและสถาบันที่จะเอ้ืออํานวยการเตรียม
จัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และการดําเนินงานภาย
ใตอนุสัญญาฯ

มมีตใิหทาํการวเิคราะหชองวางในการดาํเนนิงาน
ดวยมุมมองเพื่อ : จําแนกระบุเครื่องมือที่มีอยู ซึ่งอาจ
สนับสนุนหรือมีอิทธิพลสะทอนถึงการพิจารณาความ
หลากหลายทางชีวภาพ, และจําแนกระบุความตองการ
เครื่องมือใหมๆ ซึ่งจะตองจัดทําขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ : จัดเตรียมการ
ที่จําเปน  ใหมีการประชุมเตรียมการในระดับภูมิภาค
อยางนอยหนึ่งครั้ง ในแตละภูมิภาค กอนการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทรัพยากรการเงิน
ที่หามาได, และจําแนกระบุแนวทางและวิธีการในการ
สงเสริมอยางเขมแข็งมากขึ้น ใหองคการและสถาบัน
ระหวางประเทศใชแนวทางและเคร่ืองมือของอนุสัญญาฯ

การทบทวนกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานฯ (WGRI)

หารือถึงขอสังเกตจากเลขาธิการอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/
WG–RI/1/4 and UNEP/CBD/WG–RI/1/INF/11 and
Corr.1) ผูแทนสหภาพยุโรปสนับสนุนให “มุงเนนผูใชเปน
หลัก” ในการทบทวนอยางลึกซ้ึงโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 10  ผูแทนประเทศโคลอมเบียกลาววา
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ควรพัฒนาศักยภาพ
สําหรับความรวมมือทางวิทยาศาสตร  และสนับสนุน
สมรรถนะและการถายทอดเทคโนโลยีของประเทศกําลัง
พัฒนา  และแนะนําใหเพิ่มขอความอางถึงความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี ที่เก่ียวของกับการขอสิทธิบัตร
และการเชื่อมโยงระหวางกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) กับหนวยงานจําแนกสิทธิบัตรระหวางประเทศ
(International Patent Classifition) ขององคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO) ผูแทนประเทศเอลซัลวาดอร
แยงวากลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ใหหลักประกัน
วามีความรวมมือทางวิชาการ การเกษตร และวิทยาศาสตร
เพื่อเอื้ออํานวยตอการถายทอดเทคโนโลยี  ผูแทนประเทศ

เม็กซิโกเสนอแนะใหแผนกลยุทธของกลไกเผยแพรขอมูล
ขาวสารขยายเวลาจากป ค.ศ. 2009 ออกไปจนถึงป ค.ศ.
2010

ผูแทนประเทศจีนเรียกรองใหที่ประชุมสนใจสงเสริม
กลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ในระดับชาติ ผูแทน
ประเทศแทนซาเนีย สนับสนุนโดยมาลี เนนถึงความสําคัญ
ที่ตองใหการสนับสนุนทางการเงินแกกลไกเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM) ระดับชาติ เพื่อใหความมั่นใจวามีการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมถึงระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
ดวย ผูแทนประเทศเซนตลูเซียเนนใหเสริมความแข็งแกรง
แกหนวยประสานงานกลางกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM focal points) รวมถึงผานเครือขายระดับภูมิภาค
เพื่อสนองความตองการของประเทศกําลังพัฒนาในการ
อนุวัติอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะสําหรับการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน

ในวันพุธท่ี  7 กันยายน  คณะทํางานยอยที่  1
พิจารณาเอกสารจากการประชุมที่ไดแกไขแลว ซึ่งตาง
เห็นชอบโดยมีขอแกไขเล็กนอย

ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย : ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L.2) คณะทํางานฯ (WGRI)
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณารางแผนกลยุทธการ
ดําเนินงานกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM Strategic
Plan) เพื่อเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 8 และเสนอแนะวาใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติ
ใหมีการทบทวนอยางลึกซ้ึงโดยมุงเนนผูใชเปนหลัก และการ
วิเคราะหประเมินกลไก สําหรับใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 10

การทบทวนกลไกทางการเงินและทรัพยากร
การเงิน
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 1

(SWG–I) หารือถึงบันทึกของเลขาธิการอนุสัญญาฯ วาดวย
การทบทวนทรัพยากรการเงินและกลไกการเงิน (UNEP/
CBD/WG–RI/1/5) ผูแทนประเทศนิวซีแลนด สนับสนุนโดย
แคนาดา เปร ูและอืน่ๆ คานการพจิารณาเปาหมายเชงิปรมิาณ
สําหรับการเตรียมการจัดสรรความชวยเหลือทางการเงิน
ภายนอก ซ่ึงประเทศพัฒนาแลว ใหแกกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศออสเตรเลีย
คิวบา  และอื่นๆ  คานการกระตุนภาคีอนุสัญญาฯ  ให
ดําเนินงานตามเปาประสงคเรื่องความย่ังยืนทางการเงิน
ของโปรแกรมงานวาดวยพื้นท่ีคุมครอง ในขณะท่ีผูแทน
ประเทศโคลอมเบียเนนความตองการทุนที่ เหมาะสม
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สําหรับพ้ืนคุมครอง และสําหรับวัตถุประสงคที่สองและที่
สามของอนุสัญญาฯ

ผูแทนประเทศแคนาดาและมาเลเซีย เห็นชอบใหมี
การทบทวนอยางลึกซึ้งในเรื่องทรัพยากรการเงินและกลไก
การเงินในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 9
และผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศคิวบาและเปรูสนับสนุนขอ
เสนอแนะที่ระบุวาภาคีอนุสัญญาฯ ควรกําหนดลําดับความ
สําคัญของการขอทุนสนับสนุนของตนเอง  ผูแทนสหภาพ
ยุโรปกระตุนใหประเทศกําลังพัฒนาผสานประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพ เขาสูกลยุทธการพัฒนาเพื่อเขาถึง
กองทุนความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา

ผูแทนประเทศคิ ริบาตแนะนําวา สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ควรรองขอใหกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ทบทวนระเบียบวิธีการสําหรับการ
เบิกจายเงินทุน และเรียกรัองใหประเทศผูบริจาคกลาวถึง
การดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ ในรอบใหมของการสนับสนุนทุน
ผูแทนประเทศโคลอมเบียแสดงความวิตกเกี่ยวกับประเทศ
กําลังพัฒนาระดับกลาง จะเขาถึงทุนของกองทุนส่ิงแวด
ลอมโลก (GEF) ผูแทนประเทศนอรเวยเนนถึงการสงเสริม
ความรวมมือกับกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) เพื่อใหคํา
แนะนําที่ปฏิบัติได และผูแทนประทศสวิตเซอรแลนดขอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 พิจารณา
ปรับปรุงคําแนะแนวทางสําหรับกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ใหทันสมัย ผูแทนประเทศอียิปตรองขอใหกิจกรรม
ของกองทนุสิง่แวดลอมโลก (GEF) เนนทีก่ารอนวุตัอนสุญัญาฯ
ในชาติ มากกวาการเสริมสรางสมรรรถนะ ผูแทนประเทศ
แอลจีเรีย กลาววาทรัพยากรการเงินและกลไกการเงินควร
ไดรับการพิจารณาใหเปนวาระถาวรสําหรับการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

ในวนัพธุที ่7 กนัยายน คณะทาํงานยอยที ่1 (SWG–I)
พิจารณาเอกสารที่ประธานยกรางอยางไมเปนทางการ
เรื่องการทบทวนทรัพยากรการเงินและกลไกการเงิน ในขอ
เสนอแนะไดเชิญใหประเทศกําลังพัฒนา ใหความสําคัญ
แกความหลากหลายทางชีวภาพในแผนแหงชาติ ผูแทน
กลุมประเทศแอฟริกัน ประเทศบราซิล กรานาดา และ
แคนาดาเห็นวาควรพูดถึง “การริเร่ิม” กลยุทธเพื่อลดความ
ยากจนมากกวา “เอกสาร” ผูแทนประเทศจีนแนะใหตัดท้ิง
ขอเสนอแนะนี้ โดยพิจารณาวาเปนการช้ีแนะมากเกินไป

ผูแทนประเทศจีนกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศ
พัฒนาแลว และผูบริจาคอื่นๆ เพิ่มความชวยเหลือสําหรับ
กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) รอบท่ีสาม ผูแทนประเทศ
แอนติกัวและบารบูดาแสดงความวิตกเกี่ยวกับขอความ
ระบุถึงความชวยเหลือการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA)
และแนะใหทําความกระจางวาการใหทุนควรมุงตรงไปยัง
วัตถุประสงคสามประการของอนุสัญญาฯ

ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอใหจัดทํากลยุทธ
สําหรับการขับเคลื่อนทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรม
อนุวัตอนุสัญญาฯ  โดยข้ึนอยูกับผลจากการพิจารณา
ทบทวนอยางลึกซึ้งเก่ียวกับทรัพยากรการเงินและกลไกการ
เงินของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9
ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOC) กับสถาบันการเงินและ
หนวยงานเพื่อการพัฒนา เมื่อไดรับการรองขอ

ผูแทนประเทศจีนเสนอใหตัดท้ิงขอความเกี่ยวกับ
พันธสัญญาจากการประชุมสุดยอดผู นํากลุมประเทศ
อุตสาหกรรมแปดประเทศ ณ เมืองกลีเนียเกิล ประเทศ
สก็อตแลนด (2005 G–8 Gleneagles Summit) ที่ใหเพิ่ม
ความชวยเหลือ และมติของคณะทํางานวาดวยสถิติของ
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) ท่ีใหรวบรวมขอมูลความชวยเหลือท่ีมุงเปาหมาย
ไปยังวัตถุประสงคของอนุสัญญาริโอ ผูแทนประเทศบราซิล
ขอใหตัดทิ้งขอเสนอแนะที่ใหพยายามเพิ่มประสิทธิผลของ
ทรัพยากรการเงิน โดยการผนึกกําลังกันระหวางอนุสัญญา
ริโอ และกลาววาการหารือของกลไกการเงินและความรวม
มือระหวางอนุสัญญาเหลานี้ควรแยกจากกัน แตไดรับการ
คานโดยผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดและนอรเวย

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) พิจารณาเอกสารการประชุมท่ีไดแกไขแลว โดย
หารือเนนในเรื่องระเบียบวิธีการเบิกจายเงินของกองทุน
ส่ิงแวดลอมโลก (GEF) คณะทํางานรวมกับกองทุน
ส่ิงแวดลอมโลก  การผนึกกําลังระหวางอนุสัญญาฯ  และ
ลําดับความสําคัญหรือความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับชาติ

ในประเด็นการทําใหระเบียบวิธีการเบิกจาย
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไมซับซอน ผูแทน
ประเทศแคนาดา เปรู และอื่นๆ ไมรับขอความที่กลาวถึง
การสนับสนุนการดําเนินงานเฉพาะพื้นท่ีคุมครองเทานั้น
แตผูแทนประเทศเอลซัลวาดอรและคิรีบาตกลาวคาน
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ผูเขารวมประชุมเห็นชอบที่จะใชภาษาที่ประนีประนอม
กวานั้น โดยผูแทนสหภาพยุโรปเสนอวาใหกลาวถึงการ
ดําเนินงานพื้นที่คุมครองเปนตัวอยาง

ในประเด็นการดํ า เนินงานร วมกับกองทุน
สิ่ งแวดลอมโลก (GEF)  ผูแทนประเทศแคนาดา
เสนอแนะอีกวาใหเพิ่มการเจรจาวาดวยหนทางที่จะจัดทํา
และดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลมากขึ้นตามคําแนะแนว
ทางจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และรายงานผลของการ
เจรจาตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
ผูแทนประเทศปากีสถาน สนับสนุนโดยโคลอมเบีย
เสนอแนะวาประธานกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ควร
ไดรับเชิญใหมาชี้แจงรายละเอียดกรอบการดําเนินงาน
จัดสรรทรัพยากรของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)

ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิผลของทรัพยากร
การเงิน ผานการรวมพลังระหวางอนุสัญญาริโอ
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบวา การพัฒนาการรวมพลังน้ี
ควรจะจัดเปนประเด็นที่มีความสําคัญลําดับตน ในการ
อนุวัตการของภาคีอนุสัญญาฯ  และใหอยูในขอบเขตของ
แตละอนุสัญญา

ในประเดน็การตัดสินใจกําหนดวาจะใชทรัพยากร
การเงนิอยางไรเพือ่ใหสนองตอลาํดบัความสาํคญัในชาติ
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศ
บราซิลสนับสนุนโดยมองโกเลีย เสนอใหระบุวาทรัพยากร
เหลานี้มาจากกลไกการเงิน หรือความชวยเหลือการพัฒนา
อยางเปนทางการ (ODA) ผูแทนประเทศจีนตั้งขอสังเกตวา
ขอความกลาวถึงการใหทุนสนับสนุนกลุมประเทศแอฟริกัน
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรม (G–8) ในอารัมภบท ไม
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ในวันศุกร ท่ี 9 กันยายน  คณะทํางานยอยท่ี 1
(SWG–I)  เห็นชอบกับรางขอเสนอแนะวาดวยทรัพยากร
การเงินและกลไกการเงิน (UNEP/CBD/WG–RI/1/L.9) โดย
มีขอแกไขเล็กนอย

ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย  : ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L.9) คณะทํางานฯ (WGRI)
เสนอวาใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

กระตุนประเทศที่พัฒนาแลวและผูบริจาค ให
เพิ่มความชวยเหลือตอกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)

พิจารณาความยั่งยืนของสถานะการเงิน ใน
การดําเนินความกาวหนาของโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ

ตรวจสอบกรอบการดาํเนนิงานจดัสรรทรพัยากร
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)

ตัดสินใจใหดําเนินการทบทวนอยางลึกซึ้ง ใน
เรื่องทรัพยากรการเงินของกลไกการเงิน ในการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 9 (COP–9) เพื่อ : จําแนก
ระบุโอกาสท่ีจะทําใหความหลากหลายทางชีวภาพเปน
เรื่องสําคัญในความชวยเหลือการพัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) แสวงหาทางเลือกสําหรับการท่ีกลไกการเงิน
จะเสริมสรางความรวมมือระหวางอนุสัญญาริโอไดอยางไร
และจัดทํากลยุทธสําหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร

พิจารณาทําความกระจางเกี่ยวกับเกณฑที่ภาคี
อนุสัญญาฯ สมควรไดรับเลือกใหเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรการเงิน  ผานกลไกการเงิน

ตัดสินใจวาทรัพยากรการเงิน และกลไก
การเงินจะยังคงเปนวาระถาวรสําหรับการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ

เชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ ใหจัดเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนเรื่องที่สําคัญมากในระบบการ
วางแผนพัฒนา

สนับสนุนใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทํา
บันทึกความรวมมือ (MOC) กับสถาบันการเงินและหนวย
งานพัฒนาระหวางประเทศ ตามคํารองขอ

คณะทํางานฯ (WGRI) รองขออีกใหเลขาธิการอนุ
สัญญาฯ ดําเนินงานรวมกับกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
เพื่อจัดทําคําแนะนําตอกลไกการเงิน แลวดําเนินงานและ
ปรับปรุงใหกระชับ และรายงานตอสมัชชาภาคีฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8 และเชิญใหประธานกองทุนสิ่งแวดลอม
โลกใหรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานจัดสรร
ทรัพยากรกองทุน ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยท่ี 8

การทบทวนการริเริ่มทั่วโลกวาดวยการ
ติดตอส่ือสาร การใหการศีกษา และการ
เสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
ในวันพุธท่ี  7 กันยายน  คณะทํางานยอยที่  1

(SWG–I) พิจารณาบันทึกของเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เก่ียวกับการพิจารณาทบทวนการริเริ่มท่ัวโลกวาดวยการ
ติดตอส่ือสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความ
ตระหนักแกสาธารณชน (UNEP/CBD/WG–RI/1/6 and
UNEP/CBD/WG–RI/1/INF/10) ผูแทนประเทศแคนาดา
สวิตเซอรแลนด และกลุมประเทศแอฟริกัน สนับสนุนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกการดําเนินงานการติดตอสื่อ
สาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแก
สาธารณชน (CEPA) โดยผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันเนน
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ถึงการดําเนินงานในระดับชาติ รวมถึงกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM) และกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(NBSAPs) ผูแทนประเทศเกรนาดาเสนอขอความอางถึง
กิจกรรมดังกลาว ในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค
และผูแทนประเทศแคนาดาเนนถึงระดับชุมชนพื้นเมือง
และทองถ่ิน รวมท้ังเปาหมายป ค.ศ. 2010 และเปาประสงค
การพัฒนาแหงสหัสวรรรษ (MDGs)

ผูแทนประเทศโคลอมเบียและอารเจนตินา ตั้งขอ
สังเกตวาการดําเนินงานเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร การให
การศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA) ถูกจํากัดเนื่องจากเงินทุนไมเพียงพอ โดยผูแทน
ประเทศโคลอมเบียสรุปวา ขาดกิจกรรมเกี่ยวกับการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนในขอมติเรื่องดังกลาว ผูแทน
ประเทศแคนาดาเสนอใหตัดทิ้งขอความที่อางถึงการใหทุน
สนับสนุนกิจกรรมที่มีลําดับความสําคัญสูงในเรื่องน้ีจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก แตผูแทนประเทศแอนติกัวและ
บารบูดา, บูรกินาฟาโซ และเคนยาคัดคาน ผูแทนจากกอง
ทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ทําความกระจางวาโครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่จะได้รับทุนสนับสนุน ต้อง-
รวมถึงกลยุทธในการติดตอสื่อสารดวย

ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนด เสนอแนะใหเพิ่ม
รายนามของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไวในกลุมเปาหมาย
ของกจิกรรมนี ้แตผูแทนประเทศแอนตกัิวและบารบูดาคัดคาน
ผูแทนประเทศเฮติรองขอใหเพิ่มรายนามของผูบริจาค
ผูแทนประเทศคิริบาตรองขอใหระบุถึงกิจกรรมเฉพาะสําหรับ
กลุมเปาหมายแตละกลุม ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนด
และเฮติรองขอใหมีขอความที่ระบุวาการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ เปนหนึ่งในเงื่อนไขที่สําคัญยิ่ง
สําหรับการพัฒนาอยางย่ังยืน และการขจัดปญหาความ
ยากจน  และผูแทนประเทศเฮติรองขอใหจัดลําดับความ
สําคัญใหแกการขจัดปญหาความยากจน

ผูแทนสหภาพยุโรป และประเทศเซนตลเูซีย เสนอแนะ
ใหทําการประสานกิจกรรมการติดตอสื่อสาร การใหการ
ศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA) ระหวางอนุสัญญาตางๆ ที่เ ก่ียวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
สวนผูแทนประเทศบราซิลขอใหที่ประชุมพิจารณาถึง
บทบาทหนาที่และขอบเขตของอนุสัญญาตางๆ ซึ่งมีความ
แตกตางกัน ผูแทนประเทศเซนตลูเซียเนนถึงกลยุทธในการ
ติดตอสื่อสารที่มีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูแทนประเทศแอนติกัวและบารบูดา รองขอใหเพิ่มความ

แข็งแกรงใหแกกลุมพันธมิตรท่ีมีอยูและใหจัดต้ังอยาง
เปนทางการ ผูแทนประเทศบราซิลเนนถึงการเผยแพร
แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ประสบผลสําเร็จใหมากกวาใหความ
รู และผูแทนประเทศเคนยา เสนอแนะใหทําการเผยแพรถึง
วิธีปฏิบัติที่ดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดแกไข
แลว ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอแนะใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เปดโอกาสใหภาคีอนุสัญญาฯ ใหมุมมองและ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานในการติดตอสื่อสาร
การใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแก
สาธารณชน (CEPA) กอนที่จะเสนอแผนดังกลาวใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 พิจารณาทบทวน
อยางลกึซึง้และรบัรองตอไป รวมถงึเชญิใหกองทนุสิง่แวดลอม
โลก (GEF) และภาคีอนุสัญญาฯ จัดสรรทรัพยากรการเงิน
ที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่มีลําดับความ
สําคัญ  ซึ่งบรรจุในกลยุทธและแผนปฏิบั ติการความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs) และอางถึง
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) ไว
เปนหน่ึงในโครงการริ เริ่มระดับโลกท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานดังกลาว (CEPA)

ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอแนะใหเพิ่มกิจกรรมที่นา
จะมีลําดับความสําคัญสูง และจัดทํารายการของกิจกรรม
ดังกลาวในโปรแกรมงานวาดวยการติดตอส่ือสาร การให
การศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA) โดยเปนรายการแบบคัดสรรแลว (short list) ซึ่ง
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบ ผูเขารวมประชุมยังไดเห็นชอบให
ดําเนินการเพ่ือใหหลักประกันในความรวมมือ และหลีกเล่ียง
การดําเนินงานที่ซ้ําซอนกันกับอนุสัญญาริโอฉบับอื่นๆ
ตามท่ีผูแทนประเทศบราซิลและสหภาพยุโรปเสนอ และ
เห็นชอบใหอางถึงความจําเปนท่ีตองดําเนินงานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา และ
การเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)
ตามที่ผูแทนประเทศเซนตลูเซียรองขอ

ในวันศุกร ท่ี  9 กันยายน  คณะทํางานยอยที่  1
(SWG–I) เห็นชอบในรางขอเสนอแนะเก่ียวกับการติดตอ
ส่ือสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน (CEPA) โดยไมมีการแกไข
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ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย  :  ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L.4) คณะทํางานฯ (WGRI)
ไดรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ศึกษาความตองการ
แผนปฏิบัติเพื่อการมีรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน
และจัดทํารายการกิจกรรมเพิ่มเติมที่นาจะมีลําดับความ
สําคัญสูง สําหรับการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและ
การเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA) และ
แผนการดําเนินงานที่เก่ียวของ เพื่อเสนอใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 พิจารณา

คณะทาํงานฯ ไดเสนอแนะใหสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 รับรองขอมติ เพื่อ:

รับรองแผนการดําเนินงานในกิจกรรมที่จําแนก
แลววามีลําดับความสําคัญสูง

เชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และ
ภาคีอนุสัญญาฯ ใหจัดสรรเกื้อกูลทรัพยากรการเงินท่ี
จําเปนตอการดําเนินกิจกรรมที่มีลําดับความสําคัญดัง
จําแนกโดยโปรแกรมการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา
และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)
ในระดับชาติในการสนับสนุนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(NBSAPs)

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ประสาน
ความรวมมือกับสํานักเลขาธิการของอนุสัญญาอื่นๆ และ
ศึกษาความเชื่อมโยงกับโครงการริเร่ิมระดับโลกวาดวยการ
ติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความ
ตระหนักแกสาธารณชน (CEPA) อ่ืนๆ ที่มีอยู

ความรวมมือ
ในวันที่อังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานยอยท่ี 2

(SWG–II)  พจิารณารับทราบบันทกึจากเลขาธกิารอนสุญัญาฯ
เกี่ยวกับความรวมมือของอนุสัญญาฯ กับอนุสัญญาและ
องคกรอื่นๆ รวมถึงขอเสนอแนะวาดวยการจัดตั้งพันธมิตร
ทั่วโลกสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ (UNEP/CBD/
WG–WRI/1/7 and Add.1–3 and UNEP/CBD/WG–WRI/
1/INF/7) ผูแทนประเทศโคลอมเบียและคิวบาเนนความ
จําเปนที่ตองมีความรวมมือระหวางอนุสัญญาฯ กับองคการ
การคาโลก (WTO) และความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ผูแทนประเทศไทย และผูแทนมูลนิธิเทบเทบบา (Tebtebba
Foundation) สนับสนุนใหเสริมสรางความแข็งแกรงแก
ความรวมมือกับความตกลงวาดวยสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน
องคการทรัพยสินทางแหงปญญา (WIPO) และองคการ
การคาโลก (WTO) เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชน
พื้นเมือง ในกระบวนการที่โอกาสเขารวมมีจํากัด

ผูแทนประเทศไทย สนับสนุนโดยไลบีเรีย แนะนําให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ผูกพันอยางเขมแข็งมากขึ้นกับ
พันธมิตรระดับภูมิภาคและองคกรตางๆ ผูแทนประเทศ
นอรเวยเนนวาความรวมมือระหวางอนุสัญญา ควรให
สถาบันวิทยาศาสตรและวิชาการมีสวนรวม เชนเดียวกับ
ฝายเลขาธิการของอนุสัญญาอื่นๆ ผูแทนประเทศแคนาดา
สนับสนุนใหรวมถึงชุมชนพื้นเมือง องคกรพัฒนาเอกชน
และกลุมทํางานวิจัยในกลุมประสานระหวางอนุสัญญา
ตางๆ ดวย ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเนนวาขอเสนอสําหรับ
ความรวมมือควรดําเนินเปนกรณีๆ ไปโดยมีคําส่ังมอบ
หมายชัดเจน  และมีแนวทางตามท่ีภาคีอนุสัญญาฯ เสนอ

ผูแทนประเทศมาเลเซียเนนวา ยังคงขาดการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีสอง และสาม ของอนุสัญญาฯ
ซึ่งผูแทนประเทศคิวบาและโคลอมเบียสนับสนุน โดยใหมี
กลุมประสานงานวาดวยการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนดวย
ผูแทนประเทศคิวบาเสนอวาใหจัดทําแผนปฏิบัติการพิเศษ
เฉพาะสําหรับความรวมมือกับอนุสัญญาอื่น เมื่อไดมี
บันทึกความเขาใจสําหรับความรวมมือแลว ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดปรารถนาใหมีการหารือถึงขอเสนอเพื่อจัดตั้ง
กลุมประสานงานวาดวยชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน เมื่อภาคี
อนุสัญญาฯ พิจารณารายงานของคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญ
วาดวยชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน  ผูแทนประเทศกานา
ยกยองความรวมมือระหวางอนุสัญญาฯ กับอนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่
ใกลสูญพันธุ (CITES) (UNEP/CBD/WG–RI/1/INF/9)
ท่ีแสดงถึงการสนับสนุนใหจัดทําวิสัยทัศนทางกลยุทธ
ของอนุสัญญาไซเตสสู เปาหมายป ค.ศ. 2010 ผูแทน
ประเทศไทยยินดีใหมีความรวมมือกับอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ แตต้ังขอสังเกตวา ผลท่ีไดจาก
ความเปนพันธมิตรเหลานี้ยังไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
แตอยางใดตอการจัดทํานโยบาย ผูแทนประเทศแคนาดา
เสนอวา ใหองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) เขาเปนสมาชิกของกลุมประสานงานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Liaison Group) ดวย

สําหรับเรื่องพันธมิตรทั่วโลกสําหรับความหลาก
หลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศนอรเวย เตือนใหระวัง
การสรางองคกรขึ้นมาใหม ซึ่งผูแทนสหภาพยุโรปกลาว
สนับสนุน พรอมท้ังเสนอใหมีกลไกท่ียืดหยุนและทําโดย
สมัครใจ  ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอแนะตอไปใหสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ศึกษาวาจะจัดสรรอยางไรที่จะให
บริการแกพันธมิตรได โดยท่ีอนุสัญญาฯ ไมจําเปนตองเขาไป
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บริหารจัดการเอง และวาเอกสารแนบทายของขอเสนอแนะ
ควรรวมถึงรายนามสมาชิกที่อาจไดรับเชิญ รวมถึงเวทีหารือ
วาดวยปาไมแหงสหประชาชาติ (UN Forum on Forests)
คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (CSD)
องคการการคาโลก (WTO) ผูแทนประเทศแคนาดาเนนวา
หากจะมีกลไกระหวางประเทศใดๆ ก็ควรมีผลชัดเจนตอ
การดําเนินงานในประเทศ และเสนอใหองคกรท่ีมีความ
ชํานาญดานความรวมมือทางวิชาการเขามารวมดวย เพื่อ
สนับสนุนการจัดทําและดําเนินงานตามกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ (NBSAPs) นอกจากนั้นยังเนนอีกวาจําเปน
ตองมีความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธระหวางพันธมิตร
ท ั ่วโลกสำหร ับความหลากหลายทางช ีวภาพกับภาคี
อนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และหนวยงานอื่นๆ
ในอนุสัญญาฯ  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดตั้งขอสังเกตวา
จําเปนที่จะตองพูดถึงนัยยะทางการเงิน และกิจกรรม
เพิ่มเติมสําหรับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กอนท่ีจะ
เริ่มตนการดําเนินงานพันธมิตร ผูแทนกองทุนทั่วโลกเพื่อ
ธรรมชาติ (Worldwide Fund for Nature) ใหความสําคัญ
วาควรกําหนดวัตถุประสงคในเชิงของผลสัมฤทธิ์เฉพาะ
ที่ได ผูแทนมูลนิธิเทบเทบบา (Tebtebba Foundation)
ขอใหมีมากกวาหนึ่งองคกรของชนพื้นเมืองที่ไดเขารวมใน
พันธมิตร ทั้งนี้เพื่อใหมีมุมมองที่หลากหลาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานท่ี 2
(SWG–II)  พิจารณาเอกสารการประชุมที่แกไขแลว วาดวย
ความรวมมือกับอนุสัญญา องคกรและการริเร่ิมอ่ืนๆ เก่ียวกับ
เรื่องพันธมิตรทั่วโลกสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
ผูแทนประเทศแคนาดา สนับสนุนโดยหลายประเทศ เสนอ
วาเลขาธิการอนุสัญญาควรหารือกับองคกรที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดทําขอเสนอ (proposal) สําหรับการเปนพันธมิตร
และเนนวาควรเปน : กระบวนการจากลางสูบน ที่พันธมิตร
ตองการใหเปนไปเชนนั้น เอ้ืออํานวยแกกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAP)
เอื้ออํานวยการจัดทําเครือขายในประเด็นตางๆ และทําโดย
สมัครใจ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบเก่ียวกับความจําเปนท่ี
ตองมีกรอบหยืดหยุน พรอมดวยทางเลือกมากมาย ดังเชน
พันธมิตรทั่วโลกสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

ผูเขารวมประชุมไดเห็นชอบใหตัดท้ิงเอกสารแนบทาย
ที่บรรจุขอกําหนด (terms of reterence) สําหรับพันธมิตร
ทั่วโลกสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ และรายการ
สมาชิก โดยตั้งขอสังเกตวาเปนการกําหนดกอนเวลา
อันควร วางเง่ือนไขมากเกินไป  และสนับสนุนแนวทางจาก
บนสูลาง

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนโดยผูแทนจาก
หลายประเทศ คานการนําเสนอตอที่ประชุมคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ สมัยท่ี 11 (SBSTTA–11) ใหจัดตั้ง
กลุมประสานงานวาดวยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และ
เห็นวานาจะปรับปรุงความรวมมือในงานของอนุสัญญาฯ
ท่ีเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานมากกวา

ในประเด็นการประสานงานกับอนุสัญญาอ่ืน
ผูแทนประเทศโคลอมเบียขอใหพูดถึงกลไกที่วางลําดับ
ความสําคัญเรื่องทรัพยากรการเงิน และบุคลากรท่ีตองการ
ผูแทนประเทศบราซิลคานการจัดทําโปรแกรมงานรวม
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับเนื้อหาที่ประนีประนอมกัน
แลวขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ประสานกับอนุสัญญาอื่น
“โดยมีมุมมองเพื่อใหอนุสัญญาฯ อนุวัตการอยางกาวหนา
ตามมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ โดยรวมถึงความเปนไดที่
จะจัดทําโปรแกรมรวม”

ในประเด็นความรวมมือระหวางอนุสัญญาฯ กับ
องคการการคาโลก (WTO)  ผูแทนประเทศอารเจนตินา,
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดคานวาบันทึกความรวมมือ
ควรสงเสริมทั้งสามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ซึ่งผูแทน
ประเทศออสเตรเลียแสดงความเปนกังวลถึงความเปนไปได
ที่จะพยายามทํา ดังนั้น ผูแทนสหภาพยุโรปและโคลอมเบีย
กลาวคาน โดยต้ังขอสังเกตวามีความจําเปนตองมีความ
รวมมือที่แข็งขันกวาเดิมกับองคการการคาโลก (WTO)
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ประสานงานกับองคการการคาโลก (WTO) โดยมีมุมมอง
ที่จะจําแนกระบุทางเลือกสําหรับดําเนินงานรวมกันอยาง
ใกลชิด รวมทั้งการจัดทําบันทึกความรวมมือ เพื่อสงเสริม
ท้ังสามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ขอเสนอแนะข้ันสุดทาย  : ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/I/L) คณะทํางานฯ (WGRI) รองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณาหาวิธีการตอไปที่ปรับปรุง
ความรวมมือในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ในระดับ
โลก ระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยรวมถึงการสงเสริม
การใชประโยชนอยางยั่งยืน คณะทํางานฯ (WGRI) เสนอ
อีกดวยวาใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการปรึกษาหารือกับ
องคกรและการริเริ่มตางๆ ที่เกี่ยวของ และกับผูแทนชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น  เพื่อจัดทําขอเสนอ  (proposal)
เกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานที่ยืดหยุนระหวางภาคสวน
ที่เกี่ยวของทั้งหมด ดังเชน พันธมิตรทั่วโลกสําหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพ  สําหรับพิจารณาโดยสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8  ทั้งนี้มีขอสังเกตวาขอ
เสนอดังกลาวควร :
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เปนกระบวนการที่พันธมิตรขับเคลื่อนจาก
ลางสูบน

เอื้ออํานวยการดําเนินงานตามกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ (NBSAPs)

เอื้ออํานวยการจัดทําเครือขายพื้นฐานประเด็น
สําคัญและเปนมิตรโดยสมัครใจ

คณะทํางานฯ (WGRI) เสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ :

กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ ใหเอ้ืออํานวยความ
รวมมือระหวางองคกรระหวางประเทศ โดยประสานงานใน
เรื่องการดําเนินงานในระดับชาติระหวางอนุสัญญาตางๆ
และเวทีระหวางประเทศ

เชิญภาคีอนุสัญญาฯ ใหสงเสริมการประสาน
ระหวางหนวยประสานกลาง (NFPs) ของสามอนุสัญญา
ริโอ ดวยมุมมองที่จะใหบรรลุความสําเร็จในการผนึกกําลัง
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของหลายเร่ือง

พิจารณาการจัดตั้งกรอบดําเนินงานที่ปรับปรุง
ใหดีขึ้นแลวของงานวาดวยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

พิจารณาการจัดตั้งกรอบการดําเนินงานท่ี
ยืดหยุนระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน พันธมิตรทั่วโลก
สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ประสานกับ
อนุสัญญา องคกรและการริเริ่มอื่นๆ ที่อนุสัญญาฯ ได
ลงนามในบันทึกความรวมมือดวย เพ่ือดําเนินความกาวหนา
ในการอนุวัตอนุสัญญาฯ รวมถึงความเปนไปไดที่จะจัด
โปรแกรมงานรวมกัน

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ประสานงาน
กับสํานักเลขาธิการองคการการคาโลก (WTO) ในประเด็น
ที่เกี่ยวของ ดวยมุมมองที่จะจําแนกระบุทางเลือกสําหรับ
การดําเนินงานที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดทําบันทึก
ความร วมมือ เพื่ อส ง เสริมวัตถุประสงคทั้ งสามของ
อนุสัญญาฯ

การผูกพันกับภาคเอกชน
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 2

(SWG–II)  พิจารณาบันทึกโดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ
วาดวยวิถีทางและวิธีการผูกพันผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง
ภาคเอกชน ใหมีสวนรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/WG–RI/1/8 and UNEP/CBD/
WG–RI/1/INF/5) ผูแทนสหภาพยุโรปขอใหเพิ่มการเผยแพร
ความตระหนักสูประชาคมวิทยาศาสตรและธุรกิจ และ,
สนับสนุนโดยผูแทนประเทศแซมเบีย, ขอใหมีขอความ

กลาวถึงการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ในฐานะท่ีเปน
เครื่องมือเอื้ออํานวยการเก้ือกูลจากธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผูแทนประเทศคีริบาตขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
และคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) จัดหา
คําแนะแนวทางและความชวยเหลือแกภาคีอนุสัญญาฯ
เพื่อผูกพันภาคเอกชน ในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
ในระดับชาติ

ผูแทนหอการคาระหวางประเทศไดจัดทํารายการ
ขอเสนอแนะเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางระเบียบวิธีการเพื่อ
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น รวมถึง : มาตรฐาน
การใชคําศัพท “ภาคเอกชน” แทนท่ีจะใช “อุตสาหกรรม”,
อํานวยความสะดวกแกผูแทนเอกชนที่หลากหลาย, และ
เอกสารส่ิงพิมพและการบังคับใชกฎเก่ียวกับผูเขารวมประชุม
ในฐานะผูสังเกตการณ เขาขอใหเพิ่มความพยายามเพื่อให
ความรูตอไปแกภาคเอกชนเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ เพื่อจัดหา
ศูนยกลางการติดตอกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และ
ตอบสนองตอคํารองขอที่เกี่ยวของสําหรับขอมูลขาวสาร
ทางวิชาการ, กรณีศึกษาและการจัดสงรายงาน ผูแทน
สหภาพสากลแหงการอนุรักษ (IUCN) ขอใหรําลึกถึง
ขอเสนอแนะวาดวยการผูกพันกับภาคเอกชน ในการประชุม
อุทยานโลก (World Parks Congress) เมื่อป ค.ศ. 2004
และเสนอตัวที่จะแบงปนประสบการณที่เกี่ยวของใหกับ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  นาย Rio Tinto ขอให
รับทราบวาบริษัทในอุตสาหกรรมเหมืองกําลังจัดทําการถือ
ปฏิบั ติ ท่ี ดีตอความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอมกับ
พันธมิตรองคกรพัฒนาเอกชน และขอสนับสนุน ใหมีการ
ผูกพันมากขึ้นกับภาคเอกชนในอนุสัญญาฯ  ผูแทนประเทศ
แคนาดาและกานาสนับสนุนแบบจําลองการประเมิน
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการตัดสินใจ
ใดๆ ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือสําหรับผูกพันภาคเอกชน ใน
ขณะท่ีผูแทนสหพันธรัฐรัสเซียต้ังขอสังเกตวาแบบจําลอง
ดังกลาว ตองการการศึกษาตอไป

ในวันพุธท่ี  7 กันยายน  คณะทํางานยอยที่  2
(SWG–II) พิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว
วาดวยการผูกพันกับภาคเอกชน โดยหารือเนนท่ีเครื่องมือ
สําหรับวิเคราะหประเมินคุณคาของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, การชดเชยตอความหลากหลายทางชีวภาพ, และ
การถายทอดเทคโนโลยี

ผูเขารวมประชุมตกลงที่จะรวมเครื่องมือสําหรับการ
วิเคราะหประเมินคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพเปน
งานตอไปท่ีสามารถจัดทําโดยธุรกิจ สําหรับกําหนดเวลาที่
จะรองขอใหภาคเอกชนเตรียมพันธสัญญาโดยความสมัคร
ใจท่ีจะเก้ือกูลตอเปาหมายป ค.ศ. 2010 นั้น เดิมคาดวาจะ
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ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 เปนผู
รองขอ แตผู เขารวมประชุมตกลงที่จะตัดทิ้งขอความที่
รวมถึง สมัยใดสมัยหนึ่งโดยเฉพาะ

ผูแทนสหภาพยุโรป สนับสนุนโดยประเทศบราซิล
พอใจใหการชดเชยตอความหลากหลายทางชีวภาพเปน
เครื่องมือที่อาจเอื้ออํานวยธุรกิจใหเกื้อกูลชวยเหลือการ
ดําเนินงานอนุสัญญาฯ แมวาทราบวาประเด็นนี้กําลังอยูใน
ระหวางการเจรจาตอรองในอีกเวทีหนึ่ง ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดกลาววาการรวมเรื่องนี้เขาไปดวยนับวากอน
เวลาอันสมควร ผูแทนสหพันธรัฐรัสเซียไดแสดงความวิตก
หวงใยวาการชดเชยจะยิ่งทําใหภาคเอกชนทําความเสีย
หาย แลวชดเชยดวยการจายคาเสียหาย ผูแทนประเทศ
บราซิลและแคนาดาเสนอ และผูเขารวมประชุมเห็นชอบวา
การเกื้อกูลของภาคเอกชนควรไดรับการเอื้ออํานวย
โดยงานตอไปท่ีจะจัดทําคําแนะแนวทางสําหรับการชดเชย
ตอความหลากหลายทางชีวภาพที่นาจะเปนไปได โดย
สอดคลองกับอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศจีนเสนอวาให
คณะผูเชี่ยวชาญวาดวยการถายทอดเทคโนโลยีหารือเรื่อง
บทบาทของภาคเอกชน คณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II)
เห็นชอบกับเอกสารการประชุมตามที่ไดแกไข

ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย  : ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L. 3) คณะทํางานฯ ระบุใหสงเสริม
การผูกพันภาคเอกชนในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
ไดแก : ผลกระทบหลักของธุรกิจตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, อิทธิพลของธุรกิจตอรัฐบาลและตอความเห็นจาก
สาธารณชน, และความรู ทรัพยากรวิชาการ, งานวิจัยและ
ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารของธุรกิจ

คณะทํางานฯ (WGRI) รับทราบถึงเครื่องมือและ
กลไกที่อาจจะใชเอื้ออํานวยการชวยเหลือเกื้อกูลจากธุรกิจ
และอุตสาหกรรม รวมถึง : ระบบเอกสารรับรองบนพื้นฐาน
ของพฤติกรรมตอความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท,
มาตรฐานที่เห็นชอบระหวางประเทศวาดวยกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ, คําแนะนํา
แนวทางและเครื่องมือเพื่อชวยบริษัทในการดําเนินงาน
ตามวิธีปฏิบัติที่ดี, แนวทางสําหรับสอดแทรกประเด็นท่ี
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม, และพันธมิตรภาคเอกชน–ราชการ

คณะทํางานฯ (WGRI) ยังรับทราบอีกวาการเกื้อกูล
จากธุรกิจและอุตสาหกรรม อาจเอื้ออํานวยโดยงานตอไป
ภายใตอนุสัญญาฯ โดยจัดทํา : แนวทางของภาคเอกชนตอ
อนุสัญญาฯ, เคร่ืองมือสําหรับวิเคราะหประเมินคุณคาของ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใหบริการจากระบบ
นิเวศ สําหรับการผสานเขาสูการตัดสินใจ, คําแนะแนวทาง
สําหรับการชดเชยตอความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจ
เปนไปได โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ,
และคําแนะแนวทางวาดวยการผสานความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาสูมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบเอกสาร
รับรอง

คณะทํางานฯ (WGRI)  เสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ

กระตุนหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (NFPs)
ผูกพันบริษัทในการจัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการ
(NBSAPs) กระตุนใหรับรองการปฏิบัติท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

กระตุนหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (NFPs)
ใหรวมผูแทนภาคเอกชนเขาในคณะผูแทนแหงชาติที่
เขารวมประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร (SBSTTA)
และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และเสนอขอใหเขารวมประชุม
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEGs)

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
ขอมูลขาวสารวาดวยกรณีธุรกิจสําหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ, และรวมภาคเอกชนใหเปนกลุมเปาหมายใน
การติดตอส่ือสาร การใหการศึกษา และการสงเสริมความ
ตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)

ตดัสนิใจใหพจิารณาโดยสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 9 ตอไป ถึงวิถีทางและวิธีการสงเสริม
การผูกพันกับธุรกิจ โดยเนนบทบาทของอนุสัญญาฯ ในการ
เอื้ออํานวยการผูกพันดังกลาว

กรอบการดําเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานและทบทวนโปรแกรมงาน
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 2

(SWG–II) พิจารณาบันทึกของเลขาธิการอนุสัญญาฯ
วาดวยกรอบการดําเนินงานสําหรับติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินและทบทวนโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ และการ
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายป ค.ศ. 2010 และสําหรับ
ทบทวนโปรแกรมงานหัวขอสาระสําคัญ(UNEP/CBD/WG–
RI/1/9 and UNEP/CBD/WG–RI/INF/1)

เกี่ ยวกับกรอบการดําเนินงานเพื่อติดตาม
ตรวจสอบ ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศโคลอมเบีย และ
บราซิลคานการตัดทิ้ง จุดเนนที่ 7 ของเปาหมายป ค.ศ.
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2010 การขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินและวิชาการ ผูแทน
ประเทศแคนาดาเสนอใหรวมกลไกการรายงานแหงชาติและ
แหงโลกเขาไวในการจัดทํากรอบการดําเนินงานดวย ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียเสนอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ในการประชุมสมัยที่ 11 ทําการทบทวนกรอบ
การดําเนินงานดังกลาวใหแลวเสร็จ

เกี่ยวกับแนวทางที่เสนอสําหรับการพิจารณา
การทบทวนโปรแกรมงาน ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอให
มุงความสนใจไปยังองคประกอบที่มีประสิทธิผลมากและ
นอยที่สุดในแตละโปรแกรมงาน และเตือนใหระวังการ
เจรจาตอรองโปรแกรมงานซํ้าซอนอีกระหวางการทบทวน
ซึ่งผูแทนประเทศแคนาดาสนับสนุนความเห็นดังกลาว
และเสนอวาการทบทวนควรเปนไปเฉพาะเพื่อปรับปรุง
ความรูทางวิชาการใหทันสมัย

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่เสนอสําหรับเปาประสงค
และวัตถุประสงคของแผนกลยุทธ ผูแทนสหภาพยุโรป
สนับสนุนโดยผูแทนประเทศจีน แคนาดาและนอรเวย
เสนอใหพิจารณาแกไข และขอใหแตละเปาประสงคมี
อยางมากที่สุดสองดัชนีเทานั้น องคการอนุรักษธรรมชาติ
(The Nature Conservancy) และพันธมิตรมาตรการ
การอนุรักษ (Conservation Measures Partnership)
กระตุนเตือนใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาผสานดัชนีชี้วัด
ที่มีอยูปจจุบันเขาสูกรอบการดําเนินงานที่วัดความมีชีวิต
ชีวาของระบบนิเวศ (ecological viability) การคุกคามและ
การคุมครองสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับชาติ ภูมิภาคและท่ัวโลก และเสนอแนะใหวัดเปาหมาย
ทัว่โลกผานการวเิคราะหระหวางประเทศ  ประธานคณะทาํงาน
ยอย (SWG–II) นาย Shikongo จัดตั้งกลุมเพื่อนประธาน
ซึ่งหารือกันในเย็นวันอังคารเร่ืองดัชนีช้ีวัด โดยคณะทํางาน
ยอย (SWG–II) ไดเห็นชอบวางานที่ยังตองทําตอไปเปน
ของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ หรือคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

ในวันพุธที่  7 กันยายน  คณะทํางานยอยท่ี  2
(SWG–II) พิจารณาเอกสารที่ประชุมที่ไดแกไขแลว สําหรับ
การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และ
ความสําเร็จตามเปาหมายและทบทวนโปรแกรมงาน
ผูเขารวมประชุมไดตอรองถึงความจําเปนที่ตองสนองคําสั่ง
มอบหมายของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ที่ใหทบทวนและปรับปรุงแกไขกรอบการดําเนินงาน  ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียเนนวาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ทบทวนดัชนีชี้วัด แตไมไดทบทวนเปาประสงค
และเปาหมายของกรอบการดําเนินงาน จึงเสนอใหรองขอ

คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ใหดําเนินการ
ทบทวนใหแลวเสร็จ  ผูเขารวมประชุมวิตกวาการรองขอตอ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  (SBSTTA) นั้นเกิน
บทบาทหนาที่ที่คณะทํางานฯ (WGRI) ไดรับมอบหมาย
จึงเห็นชอบใหคณะทํางานฯ สนับสนุนคณะที่ปรึกษาทาง
วทิยาศาสตรฯ (SBSTTA) ใหดาํเนนิงานตามทีไ่ดรบัมอบหมาย

ผูเขารวมประชุมไดเจรจาตอรองถึงความจําเปน
ที่จะตองทํางานตอไป เกี่ยวกับรายงานดัชนีชี้วัดสําหรับ
เปาประสงคและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธที่รวมรวบ
โดยกลุมเพื่อนประธาน ในวันอังคารท่ี 6 กันยายน ผูแทน
สหภาพยุโรป (EU) สนับสนุนโดยประเทศโคลอมเบียและ
แคนาดาเสนอใหขอรองตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหจัดทํา
รายงานตอไป และขอใหคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEGs) วาดวยมาตรา 8(j) และสมัชชาภาคี
พิธีสารคารตาเฮนาชวยทบทวนดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับ
ชนพื้นเมือง และการอนุวัตพิธีสารตามลําดับ ผูแทนสหภาพ
ยุโรปยังเสนอแนะอีกวา ใหรองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวาดัชนีที่เสนอมานั้น มีขอมูลที่
หาไดอยูหรอืไม และนําไปใชประโยชนไดหรอืไม กอนเสนอตอ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 ผูแทน
ประเทศนิวซีแลนดเตือนใหระวังวามอบภาระหนักมากเกิน
ไป แกเลขาธิการอนุสัญญาฯ สําหรับเตรียมงานประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 และเรียกรองใหเพิ่มเติม
ถอยคําที่ยอมใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดลําดับ
ความสําคัญของงานตางๆ ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอให
“เชิญ” ดีกวา “รองขอ” เลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหจัดทํา
รายงาน ผูแทนประเทศอารเจนตินาและนิวซีแลนดต้ังขอ
สังเกตวาไมมีคําสั่งมอบหมายสําหรับคณะทํางานฯ (WGRI)
ใหรองขอตอหนวยอื่นของอนุสัญญาฯ ใหดําเนินงานใน
เรื่องนี้ โดยท่ีสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดเสนอใหอางถึง
ความตองการใหจัดทําดัชนีชี้วัดวาดวยชนพื้นเมือง และ
ผูแทนประเทศกานาตั้งขอสังเกตวา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
และสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เปนสองหนวยงานท่ีไมข้ึนตอกัน
มีสมาชิกตางกัน ดังนั้นจึงเสนอใหตัดทิ้งขอความที่เกี่ยวกับ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ออกจากดัชนีชี้วัดที่เสนอ

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 2
(SWG–II) พิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว และ
ไดหารือ เกี่ ยวกับร างแนวทางแนบทาย เพื่ อทบทวน
โปรแกรมงาน ผูแทนประเทศกานาตั้งขอสังเกตวามีความ
จําเปนตองประเมินวิเคราะหวาโปรแกรมงานเพียงพอหรือ
ไมที่จะแกไขปญหาทาทายหลักๆ และไดเสนอใหระบุถึง
เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) และแผน
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การดําเนินงานโจฮนเนสเบิรก (JPOI) ผูแทนประเทศ
แคนาดาเสนอข้ันตอนที่จะตองดําเนินงานเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงโปรแกรมงานใหทันสมัย ใหพิจารณา แตไมใชจัด
ลําดับความสําคัญของนัยยะทางการเงินของกิจกรรมตางๆ
หลังจากการแกไขเล็กนอยแลว  ผูเขารวมประชุมเห็นชอบ
กับเอกสารดังกลาว

ขอเสนอแนะขั้นสุดทาย : ในขอเสนอแนะวาดวย
กรอบการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมาย และทบทวนโปรแกรมงาน (UNEP/CBD/WG–
RI/1/L.7)  คณะทํางานฯ (WGRI) เสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ :

ตัดสินใจวางแนวตารางสําหรับรวบขอมติ
ที่ เกี่ยวกับโปรแกรมงานสําหรับการทบทวนอยางลึกซึ้ง
เขาดวยกัน

ตัดสินใจใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 9 พิจารณากระบวนการสําหรับแกไขและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธใหทันสมัย ดวยมุมมองที่จะรับรอง
แผนกลยทุธทีป่รับแลว ในการประชุมสมัชชาภาคอีนสัุญญาฯ
สมัยที่ 10

รับทราบวากําลังมอบหมายตอคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ใหทบทวนและหากจําเปน
ปรับเปาประสงคและเปาหมาย และกระตุนใหคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สนองตอคําสั่งอยางเขมแข็ง
คณะทํางานฯ (WGRI) เชิญใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ หารือ
กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 กับ
สมาชิกของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG)
วาดวยดชันสีาํหรับวเิคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมาย
ค.ศ. 2010 เพ่ือจัดทํารายการดัชนีที่เสนอมา

ขอเสนอแนะ รวมถึงสามเอกสารแนบทาย :
เอกสารแนบทาย I ดัชนีช้ีวัดเก่ียวกับเปาประสงค ป ค.ศ.
2010 และเปาหมาย ดังระบุในขอเสนอแนะ X/5, ของคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เอกสารแนบทาย II
และรางแนวทางสาํหรบัทบทวนโปรแกรมงานของอนสัุญญาฯ,
เอกสารแนบทาย III ประกอบดวย รางแนวทางสําหรับ
กระบวนการทบทวน และหากจําเปน แกไขโปรแกรมงาน
และปรับใหทันสมัย

การรายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัต
อนุสัญญาฯ
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 2

(SWG–II) พจิารณาบนัทกึของเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เก่ียวกบั
วิถีทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนการรายงานแหงชาติ
โดยเชื่อมโยงรูปแบบใหใกลเคียงเปาหมาย ป ค.ศ. 2010
และเปาประสงคและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธ โดย
เพิ่มการปฏิบัติตามขอกําหนดของการรายงาน และ
เอื้ออํานวยใหเกิดความผสานสอดคลองกับกระบวนการ
รายงานของอนุสัญญา ท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (UNEP/CBD/WG–RI/1/10 and UNEP/CBD/
WG–RI/1/INF/6)

ผูแทนจากบางประเทศ เนนถึงความตองการใหการ
รายงาน เปลี่ยนจากกลาวถึงกิจกรรม มาเปนผลที่ได และ
ทําใหรูปแบบของการรายงานงายข้ึน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
ลําดับแรก ผูแทนประเทศออสเตรเลียกระตุนใหสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหภาคีอนุสัญญาฯ มีสวนรวมอยาง
เต็มที่ในการจัดทํารูปแบบใหมสําหรับการรายงานแหงชาติ
ผูแทนประเทศไทย และเลบานอน พอใจใหเอื้ออํานวยการ
จัดสงรายงานทันเวลาผานความชวยเหลือทางวิชาการ
ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศเลบานอนและประเทศอื่นๆ
รองขอใหกลุมประสานงานความหลากหลายทางชีวภาพ
พิจารณาถึงการผสานการรายงานของอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ใหสอดคลองกัน ผูแทน
สหภาพยุโรปสนับสนุนโดยประเทศโคลอมเบีย แคนาดา
และเปรู คัดคานขอความเกี่ยวกับกลไก โดยสมัครใจใหมี
ผูเชี่ยวชาญทบทวนการรายงานแหงชาติ ผูแทนประเทศเปรู
และสหพันธรัฐรัสเซียคัดคานขอเสนอท่ีใหจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อจัดทํารายงานแหงชาติ

ในวันพุธท่ี  7 กันยายน  คณะทํางานยอยที่  2
(SWG–II) พิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว
เก่ียวกับการรายงานแหงชาติ (UNEP/CBD/WG–RI/
SWG.2/CRP.2) โดยหารือมุงที่รางแนวทางในการจัดทํา
รายงานแหงชาติ ฉบับที่สี่ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาค และวิถีทางอื่น เพื่อเอื้ออํานวยตอรายงานแหงชาติ

เกีย่วกบัรางแนวทางในการจดัทาํรายงานแหงชาติ
ฉบับที่สี่ ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอแนะใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดทํารางแนวทางใหเสร็จภายในเดือนมกราคม
ค.ศ. 2006 สําหรับการพิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 เพื่อใหภาคีอนุสัญญาฯ มีเวลาพอ
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ที่จะพิจารณากอนการประชุมดังกลาว ประธานคณะทํางาน
ยอยท่ี 2 (SWG–II) นาย Shikongo ไดต้ังกลุมเพ่ือนประธาน
ซึ่งพบกันในค่ําวันพุธที่ 7 กันยายน เพื่อหารือเกี่ยวกับ
องคประกอบบางสวนที่จะตองคํานึงถึงในการจัดทําแนวทาง
ซึ่งระบุไวเปนเอกสารแนบทายของขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
เพื่อเอื้ออํานวยการเตรียมรายงานแหงชาติ ผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนโดยผูแทนประเทศบราซิล
เนนวา คณะทํางานฯ (WGRI) ไมไดรับมอบหมายหนาที่ให
จัดทําขอกําหนดดานงบประมาณ และเสนอใหคณะทํางานฯ
(WGRI) เสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใหพิจารณา
การประชุมดังกลาว ผูแทนประเทศบราซิลเสนอวา
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวควรใหมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณจากการดําเนินงานตามกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติการ (NBSAPs) วิเคราะหประเมินอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และเอื้ออํานวยตอการเตรียม
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ (NBSAPs) ซ่ึงผูแทนประเทศ
แคนาดาสนับสนุนประเด็นหลังนี้

ผูแทนประเทศบราซิล สนับสนุนโดยผูแทนสหภาพ
ยโุรป เสนอแนะใหการทบทวนการดาํเนนิงานตามอนสุญัญาฯ
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 10 อยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ไดจากรายงานแหงชาติ ฉบับที่สาม
และสี่ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหกลุมประสานงานความ
หลากหลายทางชีวภาพ จัดทําขอเสนอวาดวยการผสาน
การรายงาน ซึ่งผูแทนประเทศนอรเวยรองขอใหศูนยติดตาม
ตรวจสอบการอนุรักษแหงโลก (UNEP–WCMC) มีสวนรวม
ในการดําเนินงานน้ีดวย ผูแทนประเทศนิวซีแลนด สนับสนุน
โดยนอรเวย เสนอแนะใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รายงาน
ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในเรื่องทางเลือกเพื่อเอื้ออํานวย
การสงรายงานแหงชาติใหทันเวลา รวมถึงความเปนไปได
และคาใชจายที่ใหความชวยเหลือทางวิชาการ

ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) รับทราบถึง
ความรับผิดชอบที่ตองทําใหคําแนะแนวทางของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ปฏิบัติงานได จึงเสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) แสวงหา
และจัดตั้งกลไกที่ฉับไวสําหรับเตรียมกองทุนใหพรอมเพื่อ
จัดทํารายงานแหงชาติ ในอนาคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน คณะทํางานยอยที่ 2
(SWG–II) พิจารณาเอกสารการประชุม ที่ไดแกไขแลว
(UNEP/CBD/WG–RI/SWG.2/CRP.2/Rev.1) ผูแทน
ประเทศนอรเวยคัดคานการรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
รายงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ วาดวยความเปนไปได

และคาใชจายของการจัดหาความชวยเหลือทางวิชาการใน
การจัดสงรายงาน

เกี่ยวกับตารางที่ เปนเอกสารแนบทายของ
รายงานเสริม วาดวยโปรแกรมงานสาระสําคัญ ผูแทน
ประเทศกานารองขอใหรับทราบถึงรายงานวาดวยประเด็น
ท่ีเกี่ยวของกับหลายเรื่องดวย  เกี่ยวกับหลักการและ
องคประกอบที่ตองพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
สําหรับรายงานแหงชาติ ฉบับที่สี่  ผูแทนประเทศ
บราซิลคานขอเสนอแนะที่ใหรายงานแหงชาติ เอื้ออํานวย
ตอการปรองดองของอนุสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและกระบวนการอื่น โดยรายงานใน
รูปแบบการรายงานรวม (joint reporting module) ผูแทน
ประเทศแคนาดาในนามกลุมเพื่อนประธาน สวิตเซอรแลนด
และผูแทนสหภาพยุโรป กลาวยืนยันใหลดภาระในการ
รายงานทั้งหมดลง โดยมีขอมูลขาวสารที่สนองตอบตอ
ขอกําหนดการรายงานทั้งหลาย ผูเขารวมประชุมตกลงให
ใชถอยคําที่ประนีประนอม วารายงานแหงชาติ ควรเอื้อ
อํานวยใหการรายงานมีความผสานสอดคลองกัน “หาก
เปนไปได”

ขอเสนอแนะข้ันสุดทาย  : ในขอเสนอแนะ
(UNEP/CBD/WG–RI/1/L.6) คณะทํางานฯ (WGRI)
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

ยนืยนัถงึความจาํเปนทีต่องลดภาระการรายงาน
ของภาคีอนุสัญญาฯ และตระหนักถึงความตองการใหปรับ
รูปแบบการรายงานแหงชาติ ใหเขากับกรอบการดําเนินงาน
สําหรับประเมินการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และความ
กาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ. 2010

มีมติใหภาคีอนุสัญญาฯ จัดสงรายงานแหงชาติ
ฉบับที่สี่ ภายใน 30 มีนาคม ค.ศ. 2009 และรายงาน
ดังกลาวควรเปนแบบมุ งผลสัมฤทธิ์  รวมท้ังมุ ง เนนที่
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และการปฏิบัติการ
ในชาติเพื่อบรรลุเปาหมายป  ค.ศ. 2010 และเปาประสงค
ของแผนกลยุทธ

เสนอแนะวา การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาค และ/หรือ ระดับอนุภาค สามารถเอื้ออํานวยตอการ
เตรียมกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ (NBSAPs) และการ
แลกเปล่ียนประสบการณวาดวยอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ และรองขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยท่ี 8 พิจารณาถึงทรัพยากรสําหรับการ
จัดประชุมดังกลาว
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มีมติใหภาคีอนุสัญญาฯ  ไดรับเชิญใหสง
รายงานเสริมวาดวยโปรแกรมงานสาระสําคัญ ตามเวลา
เพื่อการทบทวนอยางลึกซ้ึง ตามโปรแกรมงานพหุวรรษของ
สมัชชาภาคีจนถึงป ค.ศ. 2010 (MYPOW–2010)

ยินดีตอนรับ, ผานกลุมประสานงานความ
หลากหลายทางชีวภาพ, การริเริ่มของอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อแจงกันและกันให
ทราบถึงสาระที่เสนอในการรายงานแหงชาติ, จัดทํา web
portal เชื่อมโยงรายงานทั้งหลาย และแนวทางสําหรับ
แตละอนุสัญญา และจัดทํารูปแบบการรายงานรวม สําหรับ
หัวขอเฉพาะ

สนับสนุนใหกลุมประสานงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหพิจารณาตอไป ถึงความสอดคลองระหวาง
รายงานแหงชาติ และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ผสานการ
รายงานระหวางอนุสัญญาที่เก่ียวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คณะทํางานฯ (WGRI) ยังไดรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดทํารางแนวทางสําหรับรายงานแหงชาติ
ฉบับที่สี่  ใหเสร็จภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2006  เพื่อ
ใหไดรับมติจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
ที่  8 และเพื่อจําแนกวิถีทางและวิธีการเพิ่มเติมเพื่อ
เอื้ออํานวยการจัดสงรายงานแหงชาติ ใหทันเวลา

ขอเสนอแนะ : รวมถึงสองเอกสารแนบทาย
วาดวยกําหนดการของรายงานเสริมวาดวยโปรแกรมงาน
หัวขอ สาระสําคัญ และหลักการ และองคประกอบที่
เสนอแนะใหคํานึงถึงในการจัดทําแนวทางสําหรับรายงาน
แหงชาติ ฉบับที่สี่

พิธีปดการประชุม
ในเชาวันศุกรที่ 9 กันยายน ประธานคณะทํางานฯ

(WGRI) นาย Ramatha กลาวเปดการประชุมรวม ประธาน
คณะทํางานยอยท่ี 2 (SWG–II) นาย Shikongo นําเสนอ
รายงานของคณะทํางานยอยท่ี 2 (UNEP/CBD/WG–RI/1/
L.1/Add.2) ซึ่งที่ประชุมรับรองโดยไมมีขอแกไข ประธาน
คณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I) นาย Jebb นําเสนอรายงาน
ของคณะทํางานยอยท่ี 1 (UNEP/CBD/WG–RI/L.1/
Add.1) ซึ่งท่ีประชุมรับรองโดยมีการแกไขเล็กนอย

นาย Matamoros ผูบันทึกรายงานการประชุม
นําเสนอรายงานการประชุม (UNEP/CBD/WG–RI/1/L.1)
โดยมีเอกสารแนบทายบรรจุถอยแถลงของประธานสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 6  นาย Hoogeveen
ที่มีตอที่ประชุมรวมในวันจันทร   ผู เขาประชุมรับรอง
รายงานโดยมีการแกไขเล็กนอย ดวยรับทราบถึงการคาน
ของผูแทนประเทศอัลจีเรีย ท่ีไมใหนําถอยแถลงดังกลาว
รวมไวในเอกสารแนบทาย

ผูแทนประเทศแทนซาเนียในนามกลุมประเทศแอ
ฟริกัน ชื่นชมผลท่ีไดจากการประชุมคณะทํางานฯ (WGRI)
และการเกื้อกูลอยางมีสาระเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปา
หมายป ค.ศ. 2010  สรุปความสําคัญเกี่ยวกับการแกไข
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ (NBSAPs), การสนับสนุน
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) แหงชาติ, การท
บทวนทรัพยากรการเงิน การติดตอส่ือสาร การใหการ
ศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
(CEPA), และการรายงานแหงชาติ  ผูแทนประเทศคิวบา
ในนามกลุมประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน กลา
ววา การเห็นพองตองกันของท่ีประชุม มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอกาวของอนุสัญญาฯ จากการจัดทํานโยบายไปสูการ
ดําเนินงาน โดยเนนถึงความสําคัญของการบรรลุสามวัตถุ
ประสงคของอนุสัญญาฯ ผูแทนสหพันธรัฐรัสเซีย ในนาม
กลุมประเทศยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง ยกยองความมี
น้ําใจดีเลิศในการรวมมือกันระหวางผูเขารวมประชุม และ
แสดงการสนับสนุนใหคณะทํางานฯ (WGRI) ดําเนินงาน
ตอเนื่องเปนงานถาวร
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ผูแทนประเทศคิริบาต ในนามกลุมประเทศเอเชีย
และแปซิฟก  ยืนยันถึงบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการบรรลุความสําเร็จตามสามวัตถุประสงคทั้งของ
อนุสัญญาฯ และชื่นชมขอเสนอแนะเก่ียวกับกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ (NBSAPs) แนวทางมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะ, สนับสนุนตอหนวยประสานงานกลาง
แหงชาติ (NFPs) และลดจํานวนการประชุมระหวางสมัย
เพื่อใหมีทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานในชาติ ผูแทน
สหภาพยุโรปช่ืนชมการงานท่ีมีประสิทธิผลของคณะทํางานฯ
(WGRI) และรวมวาประเด็นหลักสําหรับอนาคตของ
อนุสัญญาฯ คือมุงเนนที่การดําเนินงานในชาติ รวมถึงพื้นที่
คุมครอง และการรวบกระชับกระบวนการของอนุสัญญาฯ
เขาดวยกัน ผูแทนประเทศจีนสรุปถึงความสําคัญของ
ขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ (WGRI) สําหรับเสริมสราง
การดําเนินงาน และเนนความตองการที่จะจัดลําดับความ
สําคัญของการใชทรัพยากรที่มีจํากัดสําหรับดําเนินงานใน
ชาติ และที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของกลไกการเงิน  ผูแทน
ประเทศบราซิลรายงานถึงการเตรียมการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8

เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Hamdallah Zedan
แสดงความยินดีตอผูเขารวมประชุมในความกาวหนาที่
บรรลุ เชนเดียวกับสําหรับคําแนะแนวทางที่เกิดจากการ
หารือเกี่ยวกับแนวการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และ
แผนกลยุทธ และการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010
ประธาน นาย Ramatha กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม
สําหรับผลการประชุมที่ดีเลิศ และกลาวปดการประชุม
คณะทํางานฯ เมื่อเวลา 13.47 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.327 IISD 12 September 2005
: www.iisd.ca/biodiv/wgri/
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ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับ

การเจรจาตอรองภายใตการดูแลของโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) โดยไดเปดใหมีการลงนาม
ในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และในที่สุดมีผลบังคับใชใน
วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993  ปจจุบันมีภาคี 188 ประเทศ

อนุสัญญาฯ  มีวัตถุประสงค เพื่ออนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางย่ังยืน และแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม

การจัดตั้งและการจัดการพื้นที่คุมครอง พรอมกับ
การอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการฟนฟู
ระบบนิเวศในพื้นที่บกและทะเลที่อยูใกลกัน เปนหัวใจของ
มาตรา 8 ของอนุสัญญาฯ : การอนุรักษในแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ

ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาสาระสําคัญดังตอไปนี้
ทางเลือกสําหรับความรวมมือเพื่อจัดต้ังพื้นท่ี

คุมครองทางทะเล (MPAs) นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ
การจัดทําคูมือตอไปสําหรับจําแนก กําหนด

จัดการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินระบบพื้นท่ีคุมครอง
แหงชาติและระดับภูมิภาค

ทางเลือกสําหรับขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน
อยางพอเพียงและทันการณ สําหรับอนุวัตโปรแกรมงาน
โดยประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยูในระหวางการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ

กระบวนการสําหรับพิจารณาทบทวนการอนุวัต
โปรแกรมงาน

การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่สอง กําหนดมีขึ้นใน
ระหวางวันที่ 5–9 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล
เพื่อเสนอข้อเสนอและต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8 ระหวางวันที่ 20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006
ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

ก ารประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยพ้ืนท่ีคุมครอง
ครั้งที่ 1

(The First Meeting of the Ad–Hoc Open–ended
Working Group on Protected Areas)
13–17 มิถุนายน ค.ศ. 2005  ณ เมืองมองเตคาตินี  ประเทศอิตาลี

การประชุมครั้งแรกของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยพื้นท่ีคุมครอง (Ad–Hoc Open–ended Working Group on
Protected Areas PAs) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เริ่มข้ึนในวันท่ี 13 มิถุนายน และจบลง
ในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ เมืองมองเตคาตินี ประเทศอิตาลี คณะทํางานฯ ไดรับการจัดต้ังขึ้นโดยสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7  เพื่อใหการสนับสนุนและทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงานพื้นท่ีคุมครอง ซึ่ง
รับรองโดยขอมติ VII/28 วัตถุประสงคของโปรแกรมงานนี้คือ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและดํารงรักษาระบบพื้นที่คุมครองใน
ระดับชาติและภูมิภาคที่ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผล และเปนตัวแทนของระบบนิเวศ ในป ค.ศ. 2010 สําหรับพื้นที่
คุมครองบนบก และป ค.ศ. 2012 สําหรับพื้นที่คุมครองทางทะเล ทั้งนี้โดยเชื่อมโยงกับเครือขายทั่วโลก เพื่อสนองตอสาม
วัตถุประสงคของอนุสัญญา และเปาหมายการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญภายในป
ค.ศ. 2010
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The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่2 และ
ที่ 3 (COP–2 and 3)  ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 และ ณ กรุงบัวโนสไอเรส
ประเทศอารเจนตินา เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996
ตามลําดับ  ผูเขารวมประชุมไดพิจารณา มาตรา 8 และเนน
ความรวมมือระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ และความ
สําคัญของการเผยแพรประสบการณที่เก่ียวของ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4
(COP–4)  ณ กรุงบราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย เมื่อ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 ผูเขารวมประชุมมีมติให
พิจารณาพื้นที่คุมครองใหเปนหนึ่งในหัวขอสาระสําคัญ
สามหัวขอ  สําหรับการประชุมสมัยที่  7 สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ไดกระตุนใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ พัฒนา
ความสัมพันธกับกระบวนการอ่ืน ดวยมุมมองที่จะดูแลให
เกิดปฏิบัติการจัดการที่ดีในหลายพื้นที่ที่เก่ียวของกับพื้นที่
คุมครอง รวมถึงแนวทางสูระบบนิเวศและชีวภูมิภาค ใน
การจัดการพ้ืนที่คุมครองและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน กลไกเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย และพื้นที่คุมครองขามพรมแดน
สมัชชาภาคีไดจัดตั้งคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ
(AHTEG) วาดวยพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง ซึ่ง
เรื่องพื้นที่คุมครองเปนหนึ่ งในองคประกอบหลักของ
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และชายฝง และโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหลงน้ําในแผนดิน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ในเดือน
เมษายน ค.ศ. 2002 ผูเขารวมประชุมรับรองโปรแกรมงาน
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมที่ไดรับการ
ขยายแลว โปรแกรมงานนี้บรรจุกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวของ
กับพ้ืนที่คุมครอง และเรียกรองใหมีการดําเนินงานโดยใช
บทบาทและความมีประสิทธิผลของพื้นที่คุมครอง ดูแล
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผูเขารวมประชุมไดรับรอง
กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช ซ่ึงระบุวาภายในป
ค.ศ. 2010 : อนุรักษอยางนอย 10% ของแตละนิเวศ
ภมูภิาคของโลกอยางมปีระสทิธผิล โดยมนียัยะ ใหเพิม่ตัวแทน
ของแตละนิเวศภูมิภาคในพื้นที่คุมครอง และเพิ่มความมี
ประสิทธิผลของพ้ืนที่คุมครอง, และใหหลักประกันวามี
การคุมครอง 50% ของพื้นที่ที่สําคัญที่สุดสําหรับความ
หลากหลายของพรรณพืช โดยผานมาตรการอนุรักษที่มี
ประสิทธิผล รวมถึงพื้นที่คุมครองดวย ที่ประชุมไดจัดตั้ง
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยพื้นที่คุมครอง

(AHTEG on PAs) เพ่ือเตรียมการพิจารณาประเด็นท่ีจะเสนอ
ท่ีประชุมสมัยท่ี 7

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 8 (SBSTTA–8) ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบใหมีขอเสนอแนะวาดวยพื้นท่ีคุมครองทางทะเล
และชายฝง บนพืน้ฐานของงานของคณะเฉพาะกจิผูเชีย่วชาญ
วิชาการว าด วยพื้ น ท่ี คุ มครองทางทะเลและชายฝ ง
(AHTEG on PAs)

การประชุมระหวางสมัยวาดวยโปรแกรมงาน
พหุวรรษ (MYPOW)  ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 ท่ีประชุมรองขอให
คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยพื้นที่คุมครอง,
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 9
และสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่ 7 พจิารณา
ผลท่ีไดจากการประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนา
อยางยั่งยืน  (WSSD) ที่มีขึ้น  ณ  นครโจฮนเนสเบิรก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 ซึ่ง
ขอใหมีการสนับสนุนการริเริ่มสําหรับพื้นที่วิกฤตทางความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่อื่นที่จําเปนสําหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพ และขอใหมีการสงเสริมการจัดทํา
เครือขายและพื้นที่เชื่อมตอระบบนิเวศ ที่ในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค ดังระบุในแผนดําเนินการโจฮนเนสเบิรก
(JPOI) วรรค 44 (g)

การประชุมอุทยานโลกสมัยที่ 5 ของสหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) : การประชุมนี้มีขึ้น ณ
เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต เมื่อเดือนกันยายน
ค.ศ. 2003 เรียกรองใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง
โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครองที่ เขมแข็ง  รวมถึง
เปาหมายและตารางเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง และจัดวางวิธีการ
ที่มีประสิทธิผลที่จะติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กลุมประสานงานที่เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได
จัดประชุมขึ้น ไดจําแนกประเด็นสําคัญที่จะนําเสนอตอ
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ตอไป

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัยที่ 9 (SBSTTA–9) : ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ท่ีประชุมได
พิจารณาบนพื้นฐานของงานท่ีคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการวาดวยพื้นท่ีคุมครองไดทํามา ในฐานะท่ีเปนหัวขอ
สาระสําคัญเพื่อการพิจารณาอยางลึกซึ้ง  และเสนอ
โปรแกรมงานท่ีไดพิจารณาแกไขแลว สําหรับสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP 7) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. 2004 ผูเขารวมประชุมไดรับรองโปรแกรมงาน
วาดวยพ้ืนที่คุมครอง โปรแกรมงานนี้ประกอบดวยสี่หัวขอ
หลักที่เชื่อมโยงกัน ไดแก : ปฏิบัติการโดยตรงสําหรับการ
วางแผน การคัดเลือก การจัดตั้ง การเสริมสรางความแข็ง
แกรง และการจัดการระบบพื้นที่คุมครองและที่ตั้ง, การดูแล
การมีสวนรวม ความเทาเทียม และการแบงปนผลประโยชน,
กิจกรรม และมาตรฐาน, การศึกษาวิเคราะห และการติดตาม
ตรวจสอบ  ผูเขารวมประชุมไดมีมติใหจัดตั้งคณะเฉพาะกิจ
วาดวยพื้นที่คุมครอง และประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ แตละสมัย จนถึงป ค.ศ. 2010

รายงานการประชุม
ในวนัจนัทรที ่13 มถินุายน ค.ศ. 2005 นายกเทศมนตรี

เมืองมองเตคาตินี นาย Eltore Severi ไดกลาวตอนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และให้ข้อสังเกตถึงคุณประโยชน์ของ-
พื้นที่คุมครองที่มีตอการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หลังจากนั้น รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมและอาณาเขต นาย Altero Matteoli ไดกลาว
โดยสรปุถงึความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และระบบพื้นที่คุมครองแลวดึงความสนใจ
ไปที่เขตรักษาพันธุสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเลระหวาง
ประเทศ (International Ligurian Sea Cetacean Sanctuary)
ที่จัดสรางขึ้นโดยประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส โมนาโก ซึ่งรวม
พ้ืนที่ทะเลหลวงเขาไปดวย

อธิบดีกรมคุมครองธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพื้นที่ของประเทศอิตาลี นาย
Aldo Cosentino ตั้งขอสังเกตวาไมมีเครื่องมือระหวาง
ประเทศที่จะแกไขผลกระทบทางลบจากกิจกรรมมนุษยตอ
ทะเลหลวง ดังน้ันจึงกระตุนเตือนรัฐบาลประเทศตางๆ ให
หาทางแกไขปญหาเพื่อจัดตั้งพื้นที่คุมครองในทะเลหลวง
เขากลาววาพืน้ทีคุ่มครองทีจ่ดัการโดยประเทศอติาลจีะมุงเนน
การสงเสริมมรดกทางประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรม
และใหหลักประกันวามีการพัฒนาบุคลากรพรอมไปกับการ
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ประธานคณะทาํงานฯ นาย Letchumanan Ramatha
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเทศมาเลเซีย กลาวในนามของประธานสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7  นาย Sothinathan
Sinna Goundar รัฐมนตรีชวยของกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเทศมาเลเซีย เรียกรองให
เพิ่มเนื้อที่ครอบคลุมโดยพื้นที่คุมครอง  และสรุปให
สนับสนุนชุมชนทองถ่ิน จัดหาเงินทุนในระยะยาวสําหรับ
การดําเนินงานพื้นท่ีคุมครอง และผสานพื้นท่ีคุมครองเขาสู
ภูมิทัศนบนบกและในทะเลท่ีกวางขึ้น เพื่อดําเนินงานตาม
โปรแกรมงาน

เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Hamdallah Zedan
วางกรอบปญหาทาทาย สําหรับบรรลุเปาหมายป ค.ศ.
2010 เพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลง
อยางมีนัยสําคัญ รวมถึงการเพิ่มเนื้อที่ครอบคลุมโดยพื้นที่
คุมครอง, การจัดหาพื้นที่เปนตัวแทนของระบบนิเวศ, และ
การจัดการระบบพื้นท่ีคุมครองท่ีมีอยูในปจจุบัน

ผูแทนองคการการศึกษา  วิทยาศาสตร  และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) กลาววาการ
คุมครองแหลงธรรมชาติภายใตอนุสัญญามรดกโลก มี
จุดมุงหมายที่การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่นั้น และการดําเนินงานตามเปาประสงคการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (MDGs)  ผูแทนอนุสัญญาวาดวยการ
อนุรักษชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น  (CMS) ได เนนถึง
พันธสัญญาของตนในฐานะพันธมิตร ในการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมงานวาดวยพื้นท่ีคุมครอง เพื่อชวยเหลือภาคี
อนุสัญญาฯ ในการจัดต้ังเครือขายพื้นท่ีคุมครองระดับ
ภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพ

ผูแทนประเทศกานา ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน
กลาวใหความสําคัญวาจําเปนที่จะตองมี : ความตกลง
วาดวยทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติม และการ
จัดตั้งกองทุนทรัสตพิเศษสําหรับพื้นที่คุมครอง (PAs),
การเชื่อมโยงการจัดการพื้นที่คุมครองสูการดําเนินงานตาม
เปาประสงคการพฒันาแหงสหัสวรรษ (MDGs), ความรวมมอื
อยางมีประสิทธิผลสําหรับจัดตั้งพื้นที่คุมครองระดับภูมิภาค,
และการเพิ่มเนื้อที่ครอบคลุมโดยพื้นที่คุมครองอยางทันที
โดยเฉพาะพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) ผูแทนประเทศ
ปานามาในนามกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ใหขอสังเกตถึงความสําคัญของทรัพยากรการเงินอยาง
เพียงพอ และการมีสวนรวมของประชาชน สังคม และ
ชุมชน ในการบรรลุถึงความยั่งยืนของพื้นท่ีคุมครอง ผูแทน
ประเทศเนเธอรแลนด ในนามสหภาพยุโรป, ประเทศ
บัลแกเรีย และโรมาเนีย พึงพอใจแนวทางจากลางสูบน
และแนวทางการมีสวนรวมในการคัดเลือกและจัดการพื้นที่
คุมครอง และยังไดสรุปถึงความสําคัญของ : การหามการ
ประมงแบบทําลาย, การเสริมสรางความแข็งแกรงแกองคกร
ท่ีจัดการการประมงในภูมิภาค (RFMOs) และจัดต้ังองคการ
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ใหม, และจัดทําความตกลงดําเนินงานตามอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS)

การประชุมหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมือง
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) แสดงความ
ผิดหวังที่เอกสารภูมิหลังนี้ไมสะทอนขอมติของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7 ที่ใหชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่นมีสวนรวมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผล และยอมรับ
นับถือในสิทธิของชุมชนดังกลาว ในการจัดตั้ง จัดการ และ
ติดตามตรวจสอบพื้นที่คุมครอง ผูแทนกองทุนสัตวปาโลก–
มาเลเซีย (WWF–Malaysia) ในนามขององคกรพัฒนา
เอกชน ใหความสําคัญและการเก้ือกูลของพื้นที่คุมครอง
ตอการบรรลุความสําเร็จตามเปาประสงคการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDGs), การจัดทําตารางเมทริกซเพื่อประเมิน
เชื่อมโยงกับตารางเวลาของโปรแกรมงาน, การประยุกตใช
เครื่องมือที่มีอยู และผลของการใชเคร่ืองมือโดยประเทศ
กําลังพัฒนา, การจําแนกพื้นที่ทะเลหลวงที่จําเปนตอง
คุมครองเรงดวน, และการปรับปรุงความรูเร่ืองความหลาก
หลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นอกเหนือเขตอํานาจ
แหงชาติ

ผูเขารวมประชุมรับรองวาระการประชุม (UNEP/
CBD/WG–PA/1/1) และการจดัการดาํเนนิงาน (UNEP/CBD/
WG–PA/1/1/Add.1) โดยไมแกไข ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ
ผูแทนประเทศไทย ซ่ึงทําหนาที่แทนกรรมการสภาสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ (COP Bureau) ไดรับเลือกใหเปนผูบันทึก
การประชุม ผูเขารวมประชุมไดเลือก นาง Karen Brown
ประเทศแคนาดา และ นาย Orlando Rey Santos ประเทศ
คิวบา เปนประธานคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) และ
คณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) ตามลําดับ

ประธานคณะกรรมาธิการโลกวาดวยพื้นที่คุมครอง
ของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) นาย Nik
Lopoukhine และผูอํานวยการพื้นที่คุมครองของประเทศ
เปรู นาย Carlos Salinas ไดกลาวเปนเกียรติในพิธีเปด
โดยนาย Carlos Salinas พูดถึงประเด็นหลักในการดําเนิน
งานตามโปรแกรมงาน เนนความจําเปนที่ตองแสดงใหเห็น
ชัดเจนวาพื้นที่คุมครองไดเก้ือกูลตอความเปนอยูของมนุษย
อยางไร รวมถึงความสํานึกถึงคุณคาของการใหบริการโดย
ระบบนิเวศ และเชื่อมโยงพื้นที่คุมครองกับเปาประสงคการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)  นาย Salinas ไดแจงวา
ประเทศเปรู ไดกําหนดพื้นที่ 17.7 ลานเฮกแตร ใหเปนพื้นที่
คุมครอง และกลาววาอนุสัญญาฯ เปนเครื่องมือที่ดีที่ผสาน
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเขากับการบรรเทา

ความยากจน และเนนความสําคัญของการจัดหาทุน
สําหรับพื้นที่คุมครองใหทันเวลาและใหเพียงพอ

หลังจากพิธีเปดการประชุม ท่ีประชุมไดแบงเปน
สองคณะทํางานยอย และไดประชุมรวมอีกครั้งในวันศุกรที่
17 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ในพิธีปดการประชุม คณะทํางาน
ยอยที ่1 (SWG–I) จะหารอืถงึ : ทางเลอืกสาํหรบัความรวมมอื
ในการจัดต้ังพื้นท่ีคุมครองทางทะเล (MPAs) นอกเหนือเขต
อํานาจแหงชาติ, คูมือสําหรับจําแนก กําหนด จัดการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินระบบพ้ืนท่ีคุมครองระดับชาติ
และระดับภูมิภาค ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน คณะทํางาน
ยอยที่ 1 (SWG–I) ไดจัดต้ังกลุมประสานงาน และไดหารือ
ถึงเกณฑการจําแนกพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs)
คณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–I I) พิจารณาทางเลือกสําหรับ
ขบัเคลือ่นทนุ และกระบวนการสาํหรบัทบทวนการดาํเนนิงาน
ตามโปรแกรมงาน ในวันศุกรที่ 17 มิถุนายน คณะทํางาน
ยอยไดเห็นชอบกับรายงานที่ไดแกไขแลว และพิธีปดมีขึ้น
ในบายวันศุกรเพื่อรับรองขอเสนอแนะและรายงานการ
ประชุม

คณะทํางานยอยที่ 1

พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลนอกเขตอํานาจแหงชาติ :
ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน  นาง Jacqueline Alder

จากโครงการ Sea Around Us ไดนําเสนอเอกสารขอมูล
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทางทะเล
นอกเขตอํานาจแหงชาติ (UNEP/CBD/WG–PA/1/INF/1)
จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภัยคุกคามและการกระจาย
ของชนิดพันธุจากแผนท่ี  นาง Alder สรุปวาพื้นท่ีหลักที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงไดแก บริเวณอินโด–แปซิฟก,
มหาสมุทรข้ัวโลกใต, ภูเขาใตทะเลและเขตไหลทวีปใน
มหาสมุทรแอตแลนติก และภูเขาใตทะเลที่ติดตอกับเขต
แนวปะการังน้ําเย็น  นาง Lee Kimball จากสหภาพสากล
วาดวยการอนุรักษ (IUCN) นําเสนอระบอบกฎหมายของ
พ้ืนท่ีทางทะเลนอกเขตอํานาจแหงชาติ และทางเลือกสําหรับ
ความรวมมือระหวางประเทศในการจัดตั้งพื้นที่คุมครอง
ทางทะเล (MPAs) (UNEP/CBD/WG–PA/1/INF/2) และ
สรุปถึงอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทาง
ทะเล (UNCLOS) วาเปนกรอบการดําเนินงานกฎหมาย
ระหวางประเทศสําหรับการปกครองดูแลมหาสมุทร และ
กลไกทางกฎหมายอีกมากท่ีสนับสนุนการคุมครองทรัพยากร
ทางทะเลนอกเขตอํานาจแหงชาติ
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สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสาร
ภูมิหลัง (UNEP/CBD/WG–PA/1/2 and UNEP/CBD/WG–
PA/1/INF/1, 2, 3) ผูแทนจากหลายประเทศกลาวสนับสนุน :
ความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร และบทบาทของอนุสัญญาฯ
ในการปรับปรุงขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตร, แนวทาง
การระมัดระวังลวงหนา และแนวทางสูระบบนิเวศ เชน
เดียวกับแนวทางแบบผสมผสาน, และการใชเครื่องมือทาง
กฎหมายที่มีอยู

ผูแทนสหภาพยุโรป นําเสนอการตอบสนองระยะส้ัน
และระยะกลาง ในการสงวนรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลที่นอกเขตอํานาจแหงชาติ และเนนถึง
บทบาทของอนุสัญญาฯ ในการนําเสนอระเบียบวิชาการ
และเกณฑสําหรับพื้นที่คุมครองในทะเลหลวง และการจัด
ทําทะเบียนพ้ืนที่ทางทะเลที่จําเปนตองไดรับการคุมครอง
และสนับสนุนการจัดทําความตกลงในการดําเนินงานภายใต
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล
ผูแทนกรีนพีซเห็นดวย  ผูแทนประเทศแคนาดาระบุวา
สมัชชาแหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) เปน
เวทีเบื้องตนที่จะหารือในแงมุมการปกครองดูแลระหวาง
ประเทศ ผูแทนประเทศนอรเวยเนนถึง ซ่ึงสนับสนุนโดย
ผูแทนประเทศไอซแลนด สรุปวา : ใหระบุพื้นที่คุมครองทาง
ทะเลและวางเปาหมาย, เนนการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมมี
การรายงาน และไมมีการควบคุม (IUU), ตรวจตราเฝาระวัง
และควบคุม และติดธงประเทศที่รับผิดชอบ และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรการจัดการประมงในระดับภูมิภาค
(RFMOs) ผูแทนประเทศโคลอมเบียกลาววาประเด็น
ดังกลาวควรมีการหารือภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS)  และเสนอแนะใหใช
แนวทางตามลําดับขั้นตอนในการจัดตั้งพื้นที่คุมครองทาง
ทะเล (MPAs), สนับสนุนโดยผูแทนประเทศคิวบา ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียสนับสนุนการจัดทําเกณฑในการ
จําแนกระบุพื้นที่และวัตถุประสงค

ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน นาง Brown ประธาน
คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) เสนอแนะใหจัดตั้งกลุม
ประสานงานข้ึน เพ่ือพิจารณาเกณฑสําหรับจําแนกระบุพ้ืนท่ี
ไดรับการยอมรับจากระหวางประเทศ กลุมประสานงาน
หารือกันในบายวันอังคารเพ่ือพิจารณา : ขอเสนอของผูแทน
สหภาพยุโรปที่ทํารายการเกณฑทางนิเวศวิทยา และการ
พิจารณาในทางปฏิบัติ, ขอเสนอของผูแทนประเทศแคนาดา
เนนการจําแนกระบุพื้นที่ที่ออนไหวทางนิเวศวิทยาและ
ชีวภาพ, และเกณฑที่อื่นๆ รวมทั้งเกณฑที่จัดเตรียมโดย
องคการกิจการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) และสหภาพ

สากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ผูเขารวมประชุมไดจัดตั้ง
กลุมเพื่อนประธาน ซึ่งตกลงเห็นชอบกับขอเสนอของผูแทน
ประเทศแคนาดาท่ีจะเปนเจาภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหวางผูเชี่ยวชาญวิชาการ เพื่อทบทวนวิธีการและเกณฑ
สําหรับจําแนกพื้นที่ทางทะเลที่ตองการการคุมครอง ดวย
มุมมองที่จะจัดทําเกณฑซึ่งเปนที่ยอมรับระหวางประเทศ
และเครงครัดถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร ในการจําแนก
ระบุพื้นท่ีคุมครองในเขตทะเลหลวงท่ีมีศักยภาพ ผูเขารวม
ประชุมไดหารือกันวาควรจะเนนที่ประเด็นทางวิทยาศาสตร
เพียงอยางเดียว หรือจะพิจารณาเกณฑในการคัดเลือกจาก
ประเด็นอื่นๆ ดวย

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมไดหารือ
โดยอาศัยเน้ือหาจากเอกสารท่ีแกไขแลว ซึ่งมีรางขอเสนอ
แนะ การถกเถียงเนนที่ :

ขอความอางถึงประเด็นที่มีความจําเปนเรงดวน
ซึ่งไดจําแนกระบุไวในการจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเล

ขอความที่รองขอใหขยายความฐานขอมูลที่
เปนแผนท่ี, บรรยายเน้ือหา และควรจะเนนในประเด็นพื้นที่
ทางทะเลท่ีอยูนอกเขตอํานาจแหงชาติหรือไม

ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพื้นที่คุมครอง
ทางทะเล (MPAs) แหงชาติ กับท่ีอยูนอกเหนือเขตอํานาจ
แหงชาติ

การมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
ในการจัดตั้งและการจัดการพื้นที่คุมครองที่อยูนอกเขต
อํานาจแหงชาติ

สถานภาพของเอกสารวาดวยการจัดทําเกณฑ
สําหรับจัดต้ังพื้นท่ีคุมครอง (PAs) ในเขตทะเลหลวง ดัง
อางถึงในเอกสารการประชุม

เปาหมายในการจัดตั้งพื้นที่คุมครอง (PAs)
ในเขตทะเลหลวงใหได 5–10 แหง ภายในป ค.ศ. 2008

ขอความทีก่ระตุนใหภาคอีนสุญัญาฯ ดาํเนนิการ
จัดต้ังพื้นท่ีคุมครองทางทะเล (MPAs) ท้ังในระดับประเทศ
และระดบัภมูภิาค โดยถอืเปนประเดน็ทีม่คีวามจาํเปนเรงดวน

ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหอางถึงขอความที่ไดรับ
การรับรองจากสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA) ซึ่งยืน
ยันใหอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทาง
ทะเล (UNCLOS) จัดทํากรอบการดําเนินงานทางกฎหมาย
ที่ระบุถึงกิจกรรมทั้งหมดที่ตองดําเนินการทั้งในมหาสมุทร
และทะเล ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับขอเสนอแนะโดย
ผูแทนประเทศแคนาดาที่ใหรับทราบถึงความจําเปนที่ตอง
ปรับปรุงการประสานงาน และการผสานการดําเนินงาน
ระหวางภาคสวนตางๆ ในระหวางการหารือเรื่องชองวางใน
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กรอบกฎหมายระหวางประเทศที่มีอยู ผูแทนประเทศ
นอรเวยเนนถึงความจําเปนที่ตองมุงเนนที่การดําเนินงาน
และการบังคับใชพันธสัญญาที่มีอยู

ในการประชุมตอนค่ํา ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอราง
ขอกําหนดการดําเนินงานของคณะกรรมการเจรจาตอรอง
ระหวางประเทศ เกี่ยวกับความตกลงวาดวยการดําเนินงาน
ภายใตอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทาง
ทะเล (UNCLOS) ซึ่งกลาวถึง : การอนุรักษระบบนิเวศและ
ชนิดพันธุนอกเขตอํานาจแหงชาติ, กิจกรรมของมนุษย
รวมถึงวิธีการประมงแบบทําลาย, การจัดทําเครือขายพื้นที่
คุมครองทางทะเลในระดับโลก, และการประสานความรวม
มือกับความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

นอกจากนั้นยังตั้งขอสังเกตวา จําเปนตองหารือ
ประเด็นการสํารวจตรวจคนทางชีวภาพในระดับระหวาง
ประเทศ ผูแทนประเทศนอรเวย, ออสเตรเลีย, ไอซแลนด,
และญี่ปุนคัดคานความคิดเรื่องความตกลงวาดวยการ
ดําเนินงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ที่ประชุมหารือถึง
เอกสารการประชุมท่ีแกไขแลว วาดวยการเสนอใหจัดประชุม
คณะผู เชี่ยวชาญวาดวยเกณฑ ผูแทนประเทศนอรเวย
เสนอใหประเทศแคนาดาจัดการประชุม นอกงานของ
อนุสัญญาฯ การหารือในประเด็นนี้ยังไมสามารถตกลงกัน
ได และผูเขารวมประชุมไดหารือถึงทางเลือกของความ
รวมมือวาดวยพื้นท่ีคุมครองในทะเลหลวง บนพื้นฐานของ
เอกสารการประชุมที่แกไขแลว ผูเขารวมประชุมถกเถียงถึง
ชองวางของขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจสังคม รวมถึงจาก
ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน เชนเดียวกันขอเสนอของผูแทน
ประเทศออสเตรเลียที่ใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินความ
พยายามที่จะจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) นอก
เขตอํานาจแหงชาติ เปนพื้นที่นํารอง ภายในป ค.ศ. 2008
เพ่ือเก้ือกูลตอการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2012 ก็ไมสามารถ
ตกลงกันได วรรคอื่นคงอยูในวงเล็บทั้งหมดหรือบางสวน :
เครื่องมือทางกฎหมายในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ที่เกี่ยวของ, ชองวางในกรอบการดําเนินงานทางกฎหมาย
ระหวางประเทศที่มีอยู, การขาดพันธสัญญาที่จะดําเนินงาน
และบังคับใชความตกลงที่มีอยู, และบทบาทของพื้นที่
คุมครองทางทะเล (MPAs) ที่อยูนอกเขตอํานาจแหงชาติ
ในการเกื้อหนุนการประสานงานระหวางระบอบเฉพาะเรื่อง
ตางๆ ที่มีอยู

ผูเขารวมประชุมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับภาษา
ท่ีรองขอใหขยายฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ เปนแผนที่ ,  และแกไขความรวมมือภายในกรอบการ

ดําเนินงานทางกฎหมายท่ีมีอยู และระหวางหนวยงาน
ตางๆ ผู เขารวมประชุมตัดสินใจใหปรับโครงสรางและ
ยกรางขอเสนอแนะใหม เพื่อจําแนกระบุทางเลือกสําหรับ
ความรวมมือ ตามขอเสนอของผูแทนประเทศแคนาดา

ในเชาวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน ท่ีประชุมคณะทํางาน
ยอยที่ 1 (SWG–I) ไดหารือในประเด็นที่มีแนวโนมวาจะ
ตกลงกันได โดยเขาใจวาประเด็นท่ีมีความเห็นโตแยงอยาง
มาก โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับทางเลือกในการรวมมือเพื่อ
จัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) นอกเหนือเขต
อํานาจแหงชาติ ยังคงอยูในวงเล็บ

ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับภาษาท่ีประนีประนอม
เกี่ยวกับ :

การคนพบจากการศึกษาเบื้องตนทางวิทยา–
ศาสตร และคํารองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ สังเคราะห
ขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตร

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน
พื้นเมืองและทองถ่ิน ในการจําแนกและการจัดการพื้นที่
คุมครองทางทะเล (MPAs)

การรวบรวมเกณฑทางนิเวศวทิยาท่ีมอียู สําหรบั
จําแนกระบุพื้นท่ี และระบบการจําแนกชีวภูมิศาสตร โดย
เลขาธิการอนุสัญญาฯ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของผูเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร ซึ่งประเทศแคนาดาเปน
เจาภาพ เพื่อจัดทําเกณฑและระบบการจําแนกประเภท
ดังกลาว ผลจากการดําเนินงานดังกลาวจะเสนอตอภาคี
อนุสัญญาฯ ลวงหนา กอนการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่
2 (WG–PA2)

เครื่องมือทางกฎหมายในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกที่ เกี่ยวของ ,  นอกเหนือจากอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS), ซึ่ง
ประกอบเปนกรอบการดําเนินงานทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ

การขาดการดําเนินงานและการบังคับใช
กรอบการดําเนินงานทางกฎหมายระหวางประเทศ โดย
เฉพาะของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทางทะเล
นอกเขตอํานาจรัฐ

ความรวมมือและการประสานการดําเนินงาน
ระหวางเวทีการเจรจาหารือตางๆ

ปฏิบัติการของภาคีอนุสัญญาฯ มุงสูการจัดตั้ง
พื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค

งานเพื่อจัดทําและดําเนินมาตรการเพื่อตอ
ตานการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมมีการรายงาน และไมมี
การควบคุม (IUU)
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คํารองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดสงผล
การดําเนินงานของคณะทํางานฯ (WG–PA) ใหแกคณะทํา
งานเฉพาะกิจอยางไมเปนทางการที่จัดตั้งขึ้นภายใตวรรค
73 ของขอมติ 59/24 ของสมัชชาแหงสหประชาชาติ
มหาสมุทรและกฎหมายทางทะเล

ผูเขารวมประชุมถกเถียงกันถึงขอเสนอที่ใหภาคี
อนุสัญญาฯ ดําเนินความพยายามในการจัดต้ังพ้ืนท่ีคุมครอง
ทางทะเล (MPAs) บางในภูมิภาค โดยเปนกรณีไป, อันเปน
การเกื้อกูลตอการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2012 ผูแทน
สหภาพยุโรปรองขอใหจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเลขึ้นใน
ทะเลหลวง ภายในป ค.ศ. 2008 ผูแทนประเทศอารเจนตินา
กลาวสรุปวายังขาดเกณฑ และกรอบการดําเนินงานทาง
กฎหมายสําหรับพื้นที่คุมครองทางทะเลซึ่งจะจัดต้ังในทะเล
หลวง แตผูแทนสหภาพยุโรปใหความสําคัญแกเกณฑ
ภายใตอนุสัญญาวาดวยทะเลภูมิภาคและการจัดพื้นท่ี
คุมครองในทะเลหลวง โดยองคกรการจัดการประมงในระดับ
ภูมิภาค (RFMOs) ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหยกเลิก
ขอเสนอดังกลาว เนื่องจากไมสามารถเห็นพองตองกัน

เนื้อหาที่ยังคงอยูในวงเล็บ :
ขอความเก่ียวกับอนสุญัญาวาดวยการดําเนินงาน

ตามอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทาง
ทะเล (UNCLOS) ซึ่งผูแทนสหภาพยุโรปสนับสนุน แต
ผูแทนประเทศแคนาดาและออสเตรเลียตองการใหเปน
เพียงทางเลือกหนึ่ง สวนผูแทนจากกลุมประเทศลาติน
อเมริกาและแคริบเบียน ยืนยันใหเปนขอเสนอแนะ ขณะที่
ผูแทนประเทศนอรเวย, ไอซแลนดและญี่ปุนคัดคานไมใหมี
ขอความอางอิงถึงเรื่องนี้

ทางเลือกหนึ่งเก่ียวกับความรวมมือใหดําเนิน
ความกาวหนาในการจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs)
นอกเขตอํานาจแหงชาติ โดยที่ผูแทนสหภาพยุโรปเรียกรอง
ใหมีความกาวหนาในระยะแรกๆ สวนผูแทนประเทศ
นอรเวยคัดคานการอางถึงพื้นที่คุมครองทางทะเลที่อยูนอก
เขตอํานาจแหงชาติ

ทางเลือกที่เรียกรองการดําเนินงานตามความ
ตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยปริมาณสํารองของสัตวน้ํา
(UN Fish Stocks Agreement–FSA)

ทางเลือกหนึ่งที่ระบุถึงการกําหนดเขตพื้นท่ี
ทางทะเลที่ออนไหวเปนพิเศษ (Particularly Sensitive
Sea–PSSA) ภายใตองคการกิจการทางทะเลระหวาง
ประเทศ (IMO)

ที่ประชุมรวมในพิธีปด ผูแทนประเทศนอรเวยและ
ไอซแลนด รองขออีกใหตัดทิ้งวรรคที่อยูในวงเล็บ วาดวย

การทบทวนและการวิ เคราะหประเมินพฤติกรรมของ
องคการ การจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ในการ
ดําเนินงานตามความตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยปรมิาณ
สํารองของสัตวนํ้า (FSA) และวาดวยการพิจารณาที่จะ
ขยายการกําหนดเขตพื้นท่ีทางทะเลท่ีมีความออนไหวเปน
พิเศษ (PSSA) ใหครอบคลุมพื้นท่ีทางทะเลท่ีอยูนอกเขต
อํานาจแหงชาติ และขอใหบันทึกการขอสงวนสิทธิของตน
ผูแทนกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเสนอให
เสนอเนื้อหาที่มีอยูในวงเล็บตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยท่ี 8 ผูแทนสหภาพยุโรปสนับสนุนโดย
ประเทศคาเมอรูน, ไซบีเรีย และอ่ืนๆ, รองขอใหเสนอเน้ือหา
ตอที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งตอไป ผูเขารวมประชุมได
ตกลงกันโดยประนีประนอมวาจะเสนอเนื้อหาตอที่ประชุม
คณะทํางานฯ (WG–PA) ครั้งตอไป และรับรองเอกสาร
ขั้นสุดทายโดยไมแกไข และยังคงมีวงเล็บ โดยเขาใจวา ซึ่ง
อาจใชเวลาครึ่งวันในการแกไขเน้ือหาในวงเล็บในการ
ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 (WG–PA 2)

ผลการประชุมขั้นสุดทาย : ในเอกสารข้ันสุดทาย
(UNEP/CBD/WG–PA/1/L.6) คณะทํางานฯ : รองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ นําสงผลการดําเนินงานของคณะ
ทํางานฯ ใหแกคณะทํางานอยางไมเปนทางการของสมัชชา
แหงสหประชาชาติ, เชิญชวนใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
รวบรวมและสังเคราะหเกณฑรายการทางนิเวศวิทยาที่มีอยู
สาํหรบัจาํแนกระบแุหลงทีน่าจะคุมครอง และระบบการจําแนก
ทางชีวภูมิศาสตรบนพื้นฐานของขอมูลท่ีไดรับ, แสดงความ
ชื่นชมตอรัฐบาลประเทศแคนาดา สําหรับการริเริ่มที่จะจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการของผูเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร เพื่อ
ทบทวนและวิเคราะหประเมินเกณฑทางนิเวศวิทยาและ
ระบบการจําแนกประเภททางชีวภูมิศาสตร ที่มีอยู และเพื่อ
รเิริม่จดัทาํเกณฑการจาํแนกแหลงทีเ่ครงครดัทางวทิยาศาสตร,
และเชิญชวนใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ สงผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกลาวใหแกภาคีอนุสัญญาฯ กอนที่การ
ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 (WG–PA 2) จะมีขึ้น

คณะทํางานฯ (WG–PA 1) ไดเสนอแนะตอสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ :

รับทราบการศึกษาทางวิทยาศาสตรและ
กฎหมายที่เตรียมไว

รับทราบวาควรจัดต้ังพื้นท่ีคุมครองทางทะเล
(MPAs) ท่ีอยูนอกเขตอํานาจแหงชาติ ในบริบทของกฎหมาย
ระหวางประเทศ รวมถึงอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทางทะเล (UNCLOS) และในบริบทของขอมูล
ขาวสารทางวิทยาศาสตรที่หาไดมากที่สุด, แนวทางการ
ปองกันลวงหนา, และแนวทางสูระบบนิเวศ
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ตระหนักวา อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ไดจัดทํากรอบการ
ดําเนินงานทางกฎหมายสําหรับกิจกรรมทุกประเภทใน
ทะเลและมหาสมุทร

ตระหนักวาพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs)
จะชวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและใช
ประโยชนอยางยั่งยืนนอกเขตอํานาจแหงชาติ บรรลุความ
สําเร็จ และวาทําการประเมินประโยชนของพื้นที่ดังกลาว
โดยเกี่ยวของกับเคร่ืองมืออ่ืนที่มีอยู

รับทราบการคนพบจากการศึกษาทางวิทยา–
ศาสตรเบื้องตน

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงาน
รวมกับสถาบันที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะห, โดยมีคณะกรรม
การทบทวน, การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่หาไดงายที่สุด
เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่มีลําดับความสําคัญสูง

ตระหนักวา ขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตร
ท่ีหาไดงายที่สุด ระบุวา ภูเขาใตทะเลและแนวปะการัง
น้ําเย็น ตกอยูภายใตการคุกคามอยางรุนแรง, และกระตุน
ใหภาคีอนุสัญญาฯ  รวมมือกันปฏิบัติการเรงดวนเพื่อ
คุมครองภูเขาใตทะเลและแนวปะการังที่อยูภายใตการ
คุกคามโดยตรงที่สุด, และใหหลักประกันวากิจกรรมใด
ภายในเขตอํานาจแหงชาติของตนหรือใตการควบคุม
ของตน จะไมสรางความเสียหายตอระบบนิเวศดังกลาว

รองขอใหองคกรที่เกี่ยวของ ดําเนินงานรวมกัน
ในการจัดหาขอมูลที่ยังขาดอยู ดังระบุไวในการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร และอ่ืนๆ รวมถึงการกระจายของชนิดพันธุ
ทะเลที่ไดรับการคุกคามในทะเล, ภูเขาใตทะเล และแนว
ปะการังน้ําเย็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจ–สังคม
นั้น ขอความที่อางถึงขอมูลขาวสารจากชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่นยังคงอยูในวงเล็บ

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ แสวงหาทาง
เลือกสําหรับฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
รูปแบบแผนที่ เพื่อใหรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพื้นที่
ทางทะเล และขอมูลเก่ียวกับระบบพื้นที่คุมครองที่มีอยู
ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค

เห็นชอบวาการจําแนกระบุและการจัดการ
พื้นที่คุมครองจะไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียและชุมชน, หากจําเปนและเหมาะสม

ตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่คุมครอง
ทางทะเล (MPAs) ในระดับชาติ และระดับภูมิภาค ในฐานะ
ที่เป็นเครื ่องมือสำคัญในการคุ้มครองความหลากหลาย-
ทางชีวภาพ และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ, ตามความ

เหมาะสม, ดําเนินความดําเนินปฏิบัติการใหการจัดต้ัง
พื้นท่ีคุมครองทางทะเล เปนของท่ีมีลําดับความสําคัญสูง
ซึ่งขอความนี้คงอยูในวงเล็บ

รับทราบถึง : ผลประโยชนของเกณฑทาง
นิเวศวิทยาในการจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs)
นอกเขตอํานาจแหงชาติ, โอกาสในการสงเสริมการจัดตั้ง
พื้นที่คุมครองทางทะเลนอกเขตอํานาจแหงชาติ ในกรอบ
การดําเนินงานทางกฎหมายท่ีมีอยู, ความจําเปนท่ีตอง
ประสานงานระหวางภาคสวน และการผสานการอนุรักษ
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ-
อยางยั่งยืน  ในพื้นท่ีทางทะเลท่ีอยูนอกเหนือขอบเขต
อํานาจแหงชาติ, และการขาดการดําเนินงาน การปฏิบัติ
ตาม และการบังคับใชกรอบการดําเนินงานทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานสูความ
รวมมือและการประสานงานระหวางเวทีตางๆ เพื่อจัดตั้ง
พื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) โดยสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ และดําเนินงานเพื่อจัดทํามาตรการตอ
ตานการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมมีการรายงาน และ
ไมมีการควบคุม (IUU)

อีกหน่ึงวรรคท่ีมีขอความอยูในวงเล็บจําแนกทาง
เลือกสำหรับความร่วมมือจัดตั ้งพื ้นที ่คุ ้มครองทางทะเล
(MPAs) หรือพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) นอกเหนือ
เขตอํานาจแหงชาติ ทางเลือกท่ีไมไดอยูในวงเล็บ รวมถึง :
ความรวมมือระหวางภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อใหหลักประกันวา
องคการที่เกี่ยวของสงเสริมสมรรถนะของตนเพื่อดําเนินงาน
ตามเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
และมาตรการตามขอมติ 59/25 วรรค 66 ของสมัชชาแหง
สหประชาชาติ (UNGA) เพื่อปฏิบัติการเรงดวน และ
พิจารณาเปนกรณีๆ ไป บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และ
ใชแนวทางระมัดระวังลวงหนา การหามการประมงแบบ
ทําลาย รวมถึงการใชอวนลากในทะเลลึก

ขอความอื่นๆ ที่คงอยูในวงเล็บ กลาวถึง : ความ
รวมมือบนพื้นฐานของกรอบกฎหมายท่ีมีอยู เพื่อดําเนิน
ความกาวหนาหรือกาวหนาแตเริ่มแรก ในการจัดตั้งพื้นที่
คุมครองทางทะเล (MPAs) หรือ พื้นท่ีคุมครองทางทะเลที่
อยูนอกเขตอํานาจแหงชาติ, การจัดตั้งองคกรการจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และเสริมสรางอํานาจใน
การอนุรักษ, ปฏิบัติการขององคกรการจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMOs) โดยสอดคลองกับความตกลงแหง
สหประชาชาติวาดวยปริมาณสํารองของสัตวนํ้า (FSA)
และขอถอืปฏบิติัวาดวยการทําประมงอยางมคีวามรบัผิดชอบ
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ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO),
การทบทวน และการวิเคราะหประเมินพฤติกรรมขององคกร
การจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ในการดําเนินงาน
ตามความตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยปริมาณสํารอง
ของสัตวน้ํา (FSA), การพิจารณาโดยสมาชิกองคการ
กิจการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ที่ใหขยายการ
กําหนดพ้ืนที่ทางทะเลที่มีความออนไหวเปนพิเศษ (PSSA)
เพื่อไปยังพื้นที่ทะเลที่อยูนอกเขตอํานาจแหงชาติ, การใช
ความตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยปริมาณสํารองของ
สัตวน้ําควบคุมปริมาณสํารองของสัตวน้ํา (FSA) กับการ
ควบคุมปริมาณสํารองของสัตวน้ําในทะเลหลวง, และการ
จัดทําและรับรองความตกลงวาดวยการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล
(UNCLOS)

นอกจากนี้ มีขอเสนอแนะที่คงอยูในวงเล็บ ซึ่งรอง
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกับองคกรอื่นๆ
เพื่อเอื้ออํานวยในการจัดทํากรอบการดําเนินงานในการ
จัดการมหาสมุทรแบบผสมผสาน และเชิญชวนใหภาคี
อนุสัญญาฯ เสนอการจัดทําและการรับรองความตกลง
วาดวยการดําเนินงานตามอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS)

คูมือ :
ในวันอังคารที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน

ที่ประชุมคณะทํางานกลุมยอยที่ 1 (SWG–I) ไดพิจารณา
ประเด็นการจัดทําคูมือในการจําแนกระบุ, การกําหนด,
การจัดการ, การติดตามตรวจสอบ และการวิเคราะห
ประเมินระบบพื้นที่คุมครองในระดับชาติและระดับภูมิภาค

โดยในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารขอมูล (UNEP/CBD/WG–
PA/1/4) ผูแทนจากหลายประเทศใหความเห็นวาชุดคูมือ
ควรจะ : เสนอแนวทางตามความสมคัรใจ ซึง่ภาคอีนสัุญญาฯ
อาจนาํไปจดัทาํไดภายหลงั, มลีกัษณะเปนมติร มุงสูปฏบิตักิาร
ขบัเคลือ่นโดยความตองการ และปรบัใชไดตามความตองการ
ของภาคีอนุสัญญาฯ และสถานการณพิเศษเฉพาะ โดย
สอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ, และข้ึนอยูกับผูใช
วาจะใหไดประสิทธิผลเพียงใด

ผูแทนจากหลายประเทศพึงพอใจในแนวทางในระดับ
ภูมิภาค และสรุปถึงคูมือในระดับภูมิภาคที่มีอยู รวมทั้ง
คูมือที่จัดทําขึ้นภายใตอนุสัญญาคารตาเฮนาวาดวยการ
คุมครองและพฒันาสิง่แวดลอมทางทะเลในภูมิภาคแครบิเบยีน
และโครงการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแถบขั้วโลกของสภาอารกติก (Arctic Council)  ผูแทน

จากหลายประเทศกําลังพัฒนากลาวเนนถึงความตองการ
ใหมีการฝกอบรม, การเสริมสรางสมรรถนะ, กลไกการตอบ
สนอง และการติดตามตรวจสอบการใชคูมือ ผานกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)

ผูเขารวมประชุมตั้งขอสังเกตถึงชองวางอีกมากใน
คูมือที่มีอยู รวมถึงการคุมครองแหลงทะเล, การวางแผน
การเงิน และการประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจของบริการที่
ไดจากระบบนิเวศ ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของ
ชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
เรียกรองใหสนับสนุนชนพื้นเมืองในการจัดทําคูมือของ
ตนเอง โดยเนนคุณคาทางชีววัฒนธรรม (biocultural)
ทางจิตวิญญาณ และอื่นๆ

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมได
หารือตอถึงเนื้อหาในเอกสารที่แกไขแลว ผูแทนประเทศ
แคนาดารองขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยท่ี 8 พิจารณาขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ (WG–PA
1)  ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนขอเรียกรองของ
ผูแทนประเทศเอกัวดอร ที่ใหเพิ่มขอความเกี่ยวกับการแลก
เปล่ียนประสบการณและบทเรียนท่ีไดรับ ผูเขารวมประชุม
จําแนกชองวางเพิ่มเติมในคูมือที่มีอยู รวมถึง :

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตวปา
การปกครองดูแล และการมีสวนรวม
พื้นท่ีอนุรักษของชุมชน
มาตรการบรรเทาผลกระทบและปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การผสานพื้นที่คุมครองเขาสูภูมิทัศนบนบก

และในทะเลที่กวางขวางขึ้น และสูภาคสวนตางๆ
การใหการยอมรับนับถือในสิทธิของชุมชน

พื้นเมืองและทองถิ่น
คุณคาทางวัฒนธรรม และทางจิตวิญญาณ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม
ผูเขารวมประชุมหารือถึงรูปแบบและเนื้อหาของ

การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยคูมือ โดยตกลงวาควร
มุงเนนการใชและการพัฒนาคูมือท่ีมีอยูตอไป ผูเขารวม
ประชุมตกลงกันวาดวยคําจํากัดความของคูมือ คณะทํางาน
ยอยที่ 1 (SWG–I) รับรองเอกสารการประชุมตามท่ีไดแกไข

ในระหวางการประชุมรวมในพิธีปด ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียคานการรวมขอเสนอแนะของผูแทนประเทศ
อินเดีย เกี่ยวกับปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตวปา ไวใน
รายการชองวาง ขอความดังกลาวจึงอยูในวงเล็บ  ที่ประชุม
รวมรับรองขอเสนอแนะที่อยูในวงเล็บ
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ผลการประชุมขั้นสุดทาย : ในเอกสารขั้นสุดทาย
(UNEP/CBD/WG–PA/1/L.2) คณะทํางานฯ (WG–PA 1)
ตระหนักวา คูมือเปนเครื่องมือชุดหนึ่งที่เอื้ออํานวยการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบตามโปรแกรมงานวาดวยพื้นที่
คุมครอง โดยสอดคลองกับแนวทางสูระบบนิเวศ และ
อาจเอื้ออํานวยการจําแนกเกณฑสําหรับพื้นที่คุมครอง
คณะทํางานฯ ยังตระหนักวา : คูมือใหคําแนะแนวทางรวม
การจัดทําและเผยแพรคูมือควรขับเคลื่อนดวยอุปสงค ควร
เปนมิตรตอผูใช ปรับเปลี่ยนได เขาใจไดงาย มุงเนนการ
ปฏิบัติการและตอบสนองตอความตองการของภาคี
อนุสัญญาฯ รวมถึงในระดับทองถิ่น ผู เขารวมประชุม
เห็นชอบวาควรเนนการนําไปประยุกตใชไดจริง, การมีผล
บังคับใชตามกฏหมาย และการเสริมสรางสมรรถนะ

เอกสารขั้นสุดทายไดใหรายการ 18 ชองวางในคูมือ
ที่มีอยู รวมถึง : ระบบนิเวศทางทะเล, และแหลงน้ําในแผน
ดิน, และพ้ืนที่แหงแลงและกึ่งแหงแลง, การวางแผนการ
จัดการและการเงิน, การเชื่อมโยงระหวางพื้นที่คุมครองกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงเปาประสงคการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDGs), การมีสวนรวมของสังคมและการ
จัดการรวมในพ้ืนที่คุมครอง, และการยอมรับนับถือในสิทธิ
ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ขอความที่อางถึงปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสัตวปานั้นยังคงอยูในวงเล็บ

คณะทํางานฯ (WG–PA 1) ไดเชิญชวนใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ :

ปรับรายการของคูมือใหทันสมัย และเสริมสราง
ดวยขอมูลที่เกี่ยวกับการมีผลบังคับใชตามกฏหมายและ
การประยุกตใชคูมือดังกลาว

รองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ และอ่ืนๆ เสนอขอมูล
เพื่อใชปรับปรุงรายการคูมือ รวมถึงในภาษาอื่น

ดําเนินกลไกที่ ใหการมีสวนรวมของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น ในการจัดทํารายการคูมือ

เผยแพรขอมูลที่มีอยู ผานทางกลไกการเผย
แพรขอมูลขาวสาร (CHM)

จัดทํารายการผูเชี่ยวชาญ
คณะทํางานฯ (WG–PA 1) เสนอแนะใหสมัชชาภาคี

อนสุญัญาฯ : เชญิชวนใหรฐับาลใชคูมอื, ตามความเหมาะสม,
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และองคกร สนับสนุน “โปรแกรม
ใหความรูเรื่องคูมือ” (“Tools Outreach Programme”)
และการประชุมเชิงปฏิบัติการและ/หรือการฝกอบรม ทั้งใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค, และกระตุนการจัดสรรทุน
สําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เนนการใชและการ
พัฒนาคูมือตอไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการรวมใน
พื้นที่คุมครอง และพื้นที่อนุรักษของชุมชน

คณะทํางานยอยที่ 2

ทางเลือกสําหรับขับเคล่ือนทรัพยากรการเงิน :
ผู เขารวมประชุมหารือเรื่องทางเลือกสําหรับขับ

เคลื่อนทรัพยากรการเงินในวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี
ในวันจันทรท่ี 13 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมไดกลาว

แถลงการณสรปุถงึการใชทรพัยากรทีม่อียูอยางมปีระสทิธผิล,
การแสวงหาคุณคาทางการตลาดของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ, ความตองการทุนเพื่อดําเนินโปรแกรมการ
จัดการพื้นที่คุมครอง ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค,
การสอดแทรกงานของพื้นท่ีคุมครองเขาสูปฏิบัติการเพ่ือ
ตอสูความยากจน, กลยุทธท่ีพิเศษเฉพาะประเทศและ
ขับเคล่ือนจากอุปสงค, และการเพิ่มพันธมิตรภาคเอกชน

ในวันอังคารที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน
ผูเขารวมประชุมถกเถียงกันยาวนานถึงขอเสนอแนะที่เสนอ
โดยตรงตอภาคีอนุสัญญาฯ แทนที่จะเปนสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ผูเขารวมประชุมตกลงกันอยางประนีประนอม
วาใหเสนอเรื่องการเงินสําหรับองคประกอบท่ีมีอยูแลวใน
โปรแกรมงานเชนเดียวกับเรื่องดวน ตอภาคีอนุสัญญาฯ
และเร่ืองท่ีเหลือในเน้ือหาใหเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
หรือเลขาธิการอนุสัญญาฯ

ในวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมถกเถียง
ถึงขอเสนอแนะตอภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับทางเลือก
สําหรับดําเนินงานตามแผนการเงิน เพื่อใหมั่นใจวามีการ
สนับสนุนระบบพื้นที่คุมครองในระยะยาว  ผูเขารวมประชุม
ถกเถียงกันเรื่องภาษาเกี่ยวกับกลไกการใหทุนวาดวยการ
ทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีมีคาธรรมเนียมสูงท่ีรวม
พื้นที่คุมครองไวดวย โดยตกลงกันในขอความทั่วไปเกี่ยวกับ
กิจกรรมการคา

ผูแทนประเทศบราซิล นิวซีแลนด อารเจนตินา และ
ออสเตรเลีย คัดคานภาษาที่ใชในเรื่องการเปลี่ยนทิศทาง
การชดเชยที่บิดเบือนเพื่อสนับสนุนพื้นที่คุมครอง ในขณะที่
ผูแทนประเทศเม็กซิโก มาดากัสการ อินโดนีเซีย และอื่นๆ
พอใจใหยังคงไว ผูเขารวมประชุมหารือตอไปถึงวันพุธท่ี 15
มิถุนายน แตไมมีการเห็นพองตองกัน และเนื้อหายังอยูใน
วงเล็บ

ผูแทนประเทศเปรู โคตดิวัวร และบราซิล ขอใหจัด
ประชุมวาดวยพันธสัญญาทางการเงินในป ค.ศ. 2008 เพื่อ
แกไขปญหาความตองการเงินทุนสนับสนุนในระยะยาว
เพื่อดําเนินโปรแกรมงาน แตผูแทนประเทศนอรเวย สหภาพ
ยุโรป แคนาดา และเม็กซิโกคัดคาน  ผูเขารวมประชุมตกลง
ประนีประนอมในเนื้อหาเกี่ยวกับการริเริ่มใหมีการเจรจา
วาดวยการสนับสนุนทางการเงิน และตกลงใหในการ
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ประชุมคณะทํางานฯ คราวตอไปสักคร้ังหนึ่งเพื่อหารือเรื่อง
พันธสัญญาทางการเงิน

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย คานวรรคที่เชื่อมโยงการ
จดัสรรทนุใหพืน้ทีคุ่มครองกบักลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM)
ภายใตพิธีสารเกียวโต ในขณะที่ผูแทนประเทศนอรเวย,
สนับสนุนโดยประเทศอื่น, พอใจใหคงขอความไวเชนน้ัน
ผูแทนประเทศบราซิลและแคนาดา คานขอความอางถึง
การใหทุนสนับสนุน โครงการปลูกปาเดิมและปลูกปาใหม
ภายใตกลไกดังกลาว (CDM) ขอความในวรรคน้ีอยูในวงเล็บ

ในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่  15–16 มิถุนายน
ผู เขารวมประชุมหารือถึงขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เห็นชอบในเนื้อหาประนีประนอมตามที่ผูแทน
สหภาพยุโรปเสนอวาใหเชิญธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศและแหงภูมิภาค สอดแทรกเกณฑสําหรับการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ เขาสู
แนวทางสําหรับการตัดสินใจลงทุนที่นาจะมีนัยยะสําหรับ
ความยั่งยืนทางการเงิน สังคม และนิเวศของพื้นที่คุมครอง

ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของชุมชน
พ้ืนเมืองวาดวยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
สนับสนุนภาษาที่เชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
ทบทวนและแกไข, ตามความเหมาะสม, นโยบายพื้นท่ี
คุมครองที่เกี่ยวกับชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

หลังจากผูแทนประเทศออสเตรเลียไดคัดคานใน
ตอนแรก และไดมีการถกเถียงกันเปนเวลาสองวันจึงไดมี
การตกลงกันในเนื้อหาที่ประนีประนอม ใหกระตุนเตือน
ประเทศที่พัฒนาใหดําเนินงานตามข้ันตอนที่มีเหตุผล เพื่อ
ประเมินความชวยเหลือในการพัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) เพื่อจัดทําความชวยเหลือที่สนับสนุนพื้นท่ีคุมครอง
ไดดีกวาเดิม

ในวนัพธุที ่15 มถินุายน คณะทาํงานยอยที ่2 (SWG–II)
พิจารณาขอเสนอแนะตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด แสดงความกังวลวามี
การเพิ่มภาระในการรายงานมากขึ้น ตามที่ผูแทนสหภาพ
ยุโรปไดเสนอใหมีการพูดจาเกี่ยวกับการเงินที่สนับสนุน
โปรแกรมงาน โดยใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมตกลงขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รายงาน, “มากเทาที่เปนไปไดและ
ใชขอมูลขาวสารที่มีอยู”, วาดวยการติดตามการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการประชุมแตละคร้ัง

ในระหวางการประชุมรวมในพิธีปด ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย สนับสนุนโดยผูแทนประเทศอารเจนตินา
นิวซแีลนด บราซลิ และไอซแลนด คานการรบัรองขอเสนอแนะ
โดยระบวุาคณะทํางานฯ (WG–PA 1) ตองไมเสนอขอเสนอแนะ
ตอภาคีอนุสัญญาฯ  แตตองเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ผูแทนสหภาพยุโรปสนับสนุนการรับรองขอเสนอแนะ แยง
วาการเสนอขอเสนอแนะโดยตรงตอภาคีอนุสัญญาฯ เปน
มาตรฐานปฏิบัติสําหรับคณะทํางานระหวางสมัยอื่นๆ ของ
อนุสัญญาฯ อยูแลว

หลังจากการถกเถียงกันอยางไมเปนทางการยาวนาน
ท่ีประชุมรวมไดรับทราบถึงขอเสนอท่ีประนีประนอม เพื่อให
ยอมรับท้ังหมดโดยมีวงเล็บ 2 แหง ในเน้ือหาเกริ่นนํา ซึ่ง
แหงแรกเมื่อคณะทํางานฯ “เชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ” และ
อีกแหงเมื่อคณะทํางานฯ “เสนอแนะตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ใหเชิญภาคีอนุสัญญาฯ”

ผลการประชุมขั้นสุดทาย : ในรายงานขั้นสุดทาย
(UNEP/CBD/WGPA/1/L.4) คณะทํางานฯ เห็นชอบกับ
ทางเลือกสําหรับขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับดําเนิน
โปรแกรมงานโดยประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาลาหลัง (LDCs) และประเทศที่เปนเกาะขนาดเล็ก
(SIDS) และประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ (CEITs) ขอความเกริ่นนําและเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับ
การปรับทิศทางของการชดเชยท่ีบิดเบือน เพื่อสนับสนุน
พื้นที่คุมครองกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ยังคง
อยูในวงเล็บ

ภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับเชิญให :
จัดประชุมโตะกลมหารือเรื่องการสนับสนุน

ทางการเงินตอ พื้นท่ีคุมครองอยางเรงดวนในระดับชาติ
และ, หากเหมาะสม, ในระดับภูมิภาค โดยมีรัฐบาล
ผูบริจาคและผูรับเขารวมประชุม

เสนอเรื่องการใหทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
พื้นที่คุมครอง ในการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษเพื่อ
ทบทวน (Millenium Review Summit) ในเดือนกันยายน
ค.ศ. 2005

พิจารณากองทุนทรัสตระดับชาติ และกลไก
การใหทุนที่ผูกพันกับกิจกรรมเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเชื่อมโยง
กับพื้นที่คุมครอง และท่ีผูกพันกับการประเมินคุณคาการให
บริการของระบบนิเวศ สําหรับเปนหลักประกันการสนับสนุน
ทางการเงินในระยะยาว

จัดใหมีการเจรจาเกี่ยวกับการเงิน รวมถึงการ
ประชุมวาดวยการเงินในระยะยาว และ
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รับทราบความตองการที่วากิจกรรมทั้งหมดท่ี
ดําเนินโดยการมีสวนรวมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และโดยยอมรับนับถือสิทธิ
ของชุมชนนั้นอยางเต็มที่ ทั้งนี้โดยสอดคลองกับกฎหมาย
แหงชาติ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับการรองขอให :
เชญิหนวยงานดาํเนนิงานของกองทนุสิง่แวดลอม

โลก (GEF) ใหการสนับสนุนทางการเงินแกการประชุมโตะ
กลมเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนใหแกพื้นที่คุมครอง

เชิญชวนธนาคารเพื่อการพัฒนาใหสอดแทรก
เกณฑสําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และ/หรือการใชประโยชนอยางย่ังยืน ในแนวทางสําหรับ
โครงการลงทุน

เชิญชวนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ให
ดําเนินงานใหทุนที่จายไดเร็วและผอนปรน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมแรกเริ่มของโปรแกรมงาน และเพิ่มทุนใหแกพื้นท่ี
คุมครองในแผนงานลําดับที่สี่ของกองทุน (GEF–4)

กระตุนใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินข้ันตอน
อยางมีเหตุผล เพ่ือประเมิน, หากเปนไปไดในทางปฏิบัติ,
โปรแกรมความชวยเหลือการพัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงใหความชวยเหลือ
ดังกลาวสนับสนุนวัตถุประสงคของพื้นที่คุมครองดวย

กระตุนประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยู
ในระหวางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ใหประเมินลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนา และใหหลักประกันวาการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงาน มีความสําคัญสูง

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับการรองขอให :
สนับสนุนการเจรจาที่มีอยูแลวเก่ียวกับการให

ทุน โดยรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะนําเสนอตอการประชุมคณะทํางานฯ ทุกครั้ง
และเชิญใหประชาคมผูบริจาคเขารวมดวย

จัดใหมีเคร่ืองมือการสนับสนุนทุนสําหรับการ
อนุรักษและหาได โดยผานกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) และโดยวิธีอื่น

แสวงหาทางเลือกเดียวกับกลไกใหมๆ เพื่อ
พัฒนาพันธมิตรระหวางภาครัฐ–ภาคเอกชน เพื่อสงเสริม
การลงทุนของภาคเอกชนในโครงการท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีคุมครอง

การทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน :
ที่ประชุมคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) พิจารณา

กระบวนการสําหรับทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน
ในวันจันทรและวันพฤหัสบดี

ในบายวันจันทรที่ 13 มิถุนายน สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารวาดวยกระบวนการสําหรับ
ทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน (UNEP/CBD/
WG–PA/1/5) ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหจัดทําตาราง
เมทริกซ ที่ใชประเมิน รวมถึงเกณฑสําหรับการวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร, วัตถุดิบที่ตองการ, และแหลงขอมูลที่เปนไป
ได ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมือง
วาดวยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เรียกรอง
ใหชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นเขารวมในการรายงาน ผูแทน
ประเทศนิวซีแลนดแสดงความวิตกเก่ียวกับการท่ีมีขอมูล
ขาวสารจํากัดจากการรายงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน ผูเขารวมประชุม
พิจารณาเอกสารท่ีแกไขแลวเกี่ยวกับรางขอเสนอแนะ
ผูแทนประเทศแคนาดา นิวซีแลนด และออสเตรเลียรองขอ
ใหมีการพิจารณาตอไปถึงตารางเมทริกซ ท่ีใชประเมิน ใน
ขณะที่ผูแทนสหภาพยุโรป และประเทศเม็กซิโก ขอให
พิจารณาตารางดังกลาวใหจบในที่ประชุมนี้ หลังจากมีการ
หารืออยางยาวนาน ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหจัดทํา
ตารางเมทริกซ โดยใชเนื้อหาดังปรากฏในเอกสารแนบทาย
ของรางขอเสนอแนะ เพื่อพิจารณาโดยคณะทํางานฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2  (WG–PA 2) ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนด
คานวรรคใหมที่ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมความ
เห็นของภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับตารางเมทริกซที่แนบทาย
เพื่อพิจารณาตอไปในการประชุมครั้งที่สอง

สําหรับกําหนดการแนบทายสําหรับทบทวนการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ แตละครัง้ ผูเขารวมประชมุเห็นชอบกบัขอแนะนาํ
ของประธานคณะทํางานยอยท่ี 2 (SWG–II) นาย Santos
ใหใชระบบ “ลูกผสม” เกี่ยวกับกิจกรรมที่แนบทาย และ
ขอใหเพิ่มเกี่ยวกับองคประกอบหลักที่จะพิจารณาทบทวน
ตอไป  ผูแทนประเทศเปรู และเอกวาดอรแสดงความวิตก
เกี่ยวกับการขาดกรอบการติดตามตรวจสอบ ในกําหนด
การเพื่อพิจารณาทบทวนของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 8  ผูแทนกรีนพีซ สนับสนุนโดยผูแทน
องคกรเอกชนอื่นๆ แนะนําใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน
มีสวนรวมในการรายงาน

ในเรื่องการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการ
รายงาน ผูแทนประเทศออสเตรเลียและแคนาดารองขอให
ตัดขอความเกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุนการเงินพหุภาคี
โดยใหเหตุผลวาคณะทํางานฯ (WG–PA 1) ไมควรใหขอ
เสนอแนะตอหนวยงานดังกลาว ซึ่งผูเขารวมประชุมอื่นๆ
เห็นดวย ผู เขารวมประชุมเห็นพองที่จะจัดประชุมเชิง
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ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่สอง (WG–PA 2) ทั้งนี้หากเปน
ไปไดโดยมีทุนสนับสนุน

ระหวางการประชุมรวมในพิธีปด ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย สนับสนุนโดยผูแทนประเทศอารเจนตินา
นิวซีแลนด บราซิล และไอซแลนด คานการรับรองขอ
เสนอแนะ สวนผูแทนสหภาพยุโรปสนับสนุนการรับรองขอ
เสนอแนะ หลังจากการหารืออยางไมเปนทางการ ที่ประชุม
รับรองเนื้อหา โดยแกไขวาคณะทํางานฯ “เห็นชอบ” ไมใช
“มีขอมติ”

ผลการประชุมขั้นสุดทาย : เอกสารขั้นสุดทาย
(UNEP/CBD/WG–PA/I/L3) เสนอขอเสนอแนะและสาม
เอกสารแนบทาย เก่ียวกับ : กระบวนการ แนวทางและกลไก
สําหรับติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมงานฯ  ตารางเมทริกซที่ใชประเมิน  และ
กําหนดการสําหรับทบทวนการดําเนินงาน

คณะทํางานฯ (WG–PA 1) รับทราบกระบวนการที่
เสนอโดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดังในเอกสารแนบทาย I
ที่วางกระบวนการ, แนวทางและกลไกสําหรับติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมถึง

การแสวงหาขอมูลขาวสาร ผานรายงานจาก
ภาคีอนุสัญญาฯ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

วิเคราะหขอมูลขาวสาร
วิเคราะหระดับของการดําเนินงาน
วิเคราะหและทบทวนแกไข กระบวนการ

ทบทวนและ
วิเคราะหประสิทธิผลของโปรแกรมงาน และ

ความสําเร็จสูเปาหมาย ค.ศ. 2010
คณะทํางานฯ (WG–PA 1) เห็นชอบที่จะจัดทํา

ตารางเมทริกซที่ใชประเมิน รับทราบเอกสารแนบทาย II ซึ่ง
รวมเกณฑสําหรับวิเคราะหการดําเนินงาน ขอมูลขาวสาร
ที่ตองการสําหรับวิเคราะหการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน
แหลงขอมลูขาวสารทีเ่ปนไปได และคาํบรรยายความกาวหนา
และอุปสรรค สําหรับเพื่อพิจารณาในการประชุมสมัยท่ีสอง

คณะทํางานฯ (WG–PA 1) เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ
องคกรและชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ใหขอมูลขาวสาร
ท่ีตองการสําหรับการพิจารณาทบทวน  คณะทํางานฯ ขอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่น
และหนวยจัดหาทุนพหุภาคีจัดหาใหการสนับสนุนทางการ
เงินที่จําเปนแกประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหสามารถจัดทํา
รายงานท่ีระบุได  คณะทํางานฯ (WG–PA 1) ตกลงเห็นชอบ
วาเปนสิ่งสําคัญมากที่จะใชขอมูลจากรายงานระดับชาติ

และรายงานเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงาน รวมถึงหารือกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย

คณะทํางานฯ (WG–PA 1) รองขอตอเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ในการเตรียมการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่
สอง (WG–PA 2) ให : จัดทํากิจกรรมดังบรรยายในแนบทาย
ของกระบวนการ เพือ่ติดตามความกาวหนาในการดําเนนิงาน
ตามโปรแกรมงาน, รวบรวมความเห็นของภาคีอนุสัญญาฯ
องคกรและชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินเก่ียวกับตารางเมทริกซ
ที่ใชประเมินที่อยูในเอกสารแนบทาย II, สงหนังสือแจงขอ
ความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบหลักที่จะพิจารณาทบทวน
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8, และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาองคประกอบที่เปน
ไปไดกอนการทบทวน

พิธีปดการประชุม
ในตอนบาย 16.00 น. ของวันศุกรที่ 17 มิถุนายน

ประธานคณะทํางานฯ (WG–PA 1) นาย Ramatha ไดเร่ิมตน
การประชุมรวม โดยมีประธานคณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I)
นาง Brown เสนอรายงาน (UNEP/CBD/WG–PA/SWGI/L
1 and Add.1) เพื่อใหท่ีประชุมใหการรับรอง  ผูแทน
ประเทศนอรเวย สนับสนุนโดยประเทศไอซแลนด ใหบันทึก
ความเห็นวาการจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเลนอกเขต
อํานาจแหงชาติจะตองสอดคลองกับอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยกฏหมายทางทะเล (UNCLOS)  และ
เรียกรองใหเนนเครื่องมือทางกฏหมายที่มีอยูแลวมากกวา
จัดต้ังข้ึนมาใหม  ผู เขารวมประชุมรับรองรายงานของ
คณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I) โดยไมแกไข และโดยเขาใจ
วา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพื้นที่คุมครองทางทะเลนอกเหนือ
เขตอํานาจแหงชาติจะเสนอตอการประชุมครั้งท่ีสอง โดย
ที่ใชเวลาครึ่งวันแกปญหาเรื่องวงเล็บที่ติดคางอยู

ประธานคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) เสนอ
รายงาน (UNEP/CBD/WG–PA/SWG.2/L1) ผูแทนสหภาพ
ยุโรปแสดงความผิดหวังที่การประชุมสําเร็จไปเพียงเล็กนอย
ผูเขารวมประชุมรับรองรายงานโดยไมแกไข

หลังจากผูแทนประเทศออสเตรเลียกลาวสงวนสิทธิ
ท่ีจะรับรองขอเสนอแนะวาดวยการทบทวนการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมงาน และวาดวยทางเลือกสําหรับขับเคลื่อน
ทรพัยากรการเงนิ ซึง่สนบัสนนุโดยผูแทนประเทศอารเจนตนิา
นิวซีแลนด บราซิล และไอซแลนด การประชุมไดขยายเวลา
ออกไปอีกสามชั่วโมง เพื่อแกไขปญหาโดยหารืออยางไม
เปนทางการ



172การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

ในทีส่ดุประธานคณะทาํงานฯ ไดเสนอวาระการประชมุ
ครั้งที่สอง (UNEP/CBD/WG–PA/1/L 7) ที่อาจมีข้ึนในวันที่
5–9 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา ซึ่งที่ประชุมไดรับรองวาระโดยไมแกไข

ผูบันทึกการประชุม ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ เสนอ
รายงานการประชุม (UNEP/CBD/WG/I/L 1) และที่ประชุม
รับรองรายงานโดยแกไขเล็กนอย ประธาน นาย Ramatha
กลาววารายงานและขอเสนอแนะทั้งหมด จะไดรับการ
เสนอตอคณะทํางานฯ ในการประชุมคร้ังที่สอง (WG–PA
2) และตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอมและอาณาเขตของ
ประเทศอิตาลี นาย Altero matteoli  แสดงความยินดีตอ
คณะทํางานฯ (WG–PA 1) ที่ไดเจรจาตอรองและมีความ
กาวหนาในเรื่องการจัดทําคูมือ สําหรับจําแนกและจัดการ
ระบบพ้ืนที่คุมครอง รัฐมนตรีไดกระตุนผูเขารวมประชุมให
รองขอตอนายกรัฐมนตรีใหถายทอดขอเสนอแนะของ
การประชุมครั้งนี้ตอการประชุมสุดยอดกลุมผูนํา G–8
ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 ณ เมือง
Gleneagles สหราชอาณาจักร

ที่ประชุมรวมรับรองคําขอบคุณตอรัฐบาลและ
ประชาชนอิตาลี (UNEP/CBD/WG–PA/I/L5) ประธาน
คณะทํางานฯ เสนอใหรับรองสารจากคณะทํางานฯ ท่ีจะ
เสนอไปยังการประชุมสุดยอดกลุมผูนํา G–8 (UNEP/CBD/
WG–PA/I/L 8) โดยที่รัฐบาลอิตาลีจะสรุปสาระตามผลท่ีได
จากการประชุมคณะทํางานฯ  และเสนอในการประชุม G–8
เปนคําแถลงการณของตน ทั้งนี้จะเนนที่ความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนท่ีคุมครอง ในการบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(MDGs) และเรียกรองใหมีทรัพยากรการเงินที่เพียงพอ
สําหรับงานนี้  ผูแทนประเทศบราซิล เรียกรองใหพูดถึงการ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนดวย
และที่ประชุมรวมรับรองเอกสารโดยมีขอแกไขดังกลาว

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม-
ประชุมและเจาหนาที่ที่ไดทํางานหนักและอุทิศตัว ซึ่งงาน
ที่ไดรับจากคณะทํางานฯ เปนที่นาพึงพอใจ

ผูแทนประเทศพาเลา ในนามกลุมประเทศเอเชีย
และแปซิฟก แสดงความพอใจในผลการประชุม โดยต้ังขอ
สังเกตวาการบรรลุถึงวัตถุประสงคของโปรแกรมงานตองการ
ทรัพยากรการเงิน การเสริมสรางสมรรถนะ และการสราง

ความแข็งแรงใหแกสถาบัน ไดกระตุนเตือนประเทศที่พัฒนา
แลวและกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) ใหสนองตอบตอ
พันธสัญญาของตน

ผูแทนประเทศเนเธอรแลนด ในนามสหภาพยุโรป
กลาววา แมวาการประชุมครั้งนี้จะทําใหเกิดความกาวหนา
เปนอยางดีในการอนุวัตโปรแกรมงาน ความจริงท่ีวายังคง
มีวงเล็บอยูในคําเกริ่นนําของขอเสนอแนะวาดวยทรัพยากร
การเงินไดกอใหเกิดบางอยางที่อาจเปนอันตรายแกการ
ประชุมคณะทํางานระหวางสมัยอื่นๆ

ผูแทนประเทศกานา กลาวในนามกลุมประเทศ
แอฟริกัน ขอดึงความสนใจไปสูความตองการพื้นท่ีคุมครอง
บนบกในทวปีแอฟรกิาจาํนวน 1,200 แหง โดยตัง้ขอสงัเกตวา
ระดับทุนในปจจุบันยังไมเพียงพอ

ผูแทนประเทศปานามา ในนามกลุมลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน แสดงความหวังท่ีวาการประชุมคณะทํางาน
สมัยที่สองจะกลาวถึงลําดับความสําคัญในภูมิภาคไดดี
กวาน้ี

ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของชุมชน
พื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) แสดง
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตัดทิ้งขอความในเอกสาร
ตางๆ ท่ีกลาวถึงสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

ผูแทนกรีนพีซ  และองคการกองทุนสัตวปาโลก
(WWF) แถลงการณรวมในนามขององคกรพัฒนาเอกชน
แสดงความวิตกกังวลอยางลึกซึ้งวาภาคีอนุสัญญาฯ หลาย
ประเทศ ไมมีการปฏิบัติการอยางเรงดวน ตามเปาหมาย
ดังระบุในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 และ
บทบาทหนาที่ของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับทะเลหลวง  อาจ
ซ้ําซอนกับอนุสัญญาอื่น

ประธานคณะทํางานฯ นาย Ramatha  กลาวปด
การประชุมเวลา 22.00 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.326 IISD 20 June 2005
: www.iisd.ca/biodiv/wgpa/
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คณะทํางานฯ ไดรับมอบหมายโดยมติท่ีประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7  ใหพิจารณาเจรจาตอ
รองเรื่องระบอบระหวางประเทศเรื่องการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน ตามที่กําหนดองคประกอบไว
ในเอกสารแนบทายตามขอมติ VII/19 : การเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน การมอบหมายใหขยายความระบอบ
ระหวางประเทศดังกลาว สะทอนใหระลึกถึงแผนการ
ดําเนินงานโจฮนเนสเบิรก (Johannesburg Plan of
Implementation) ซ่ึงไดรับการรับรองในการประชุมสุดยอด
แหงโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (WSSD) ในป ค.ศ.
2002 ที่ให “เจรจาตอรองภายในกรอบงานของอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคํานึงถึงแนวทาง
บอนน, ระบอบระหวางประเทศเพื่อสนับสนุนและดูแลการ
แบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม ในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม” (วรรค 44(O))  ในการ
ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ (UN General Assembly)
สมัยที่ 57 ในป ค.ศ. 2002 ไดยืนยันพันธสัญญาดังกลาว
และเชิญใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานเร่ืองน้ีตอไป

คณะทํางานฯ ไดหารือ : ความหมายของคําท่ียัง
ไมได้ใหคําจํากัดความไวในอนุสัญญาฯ, แนวทางเพ่ิมเติม
ที่เสริมแนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน เชน เอกสารรับรองระหวางประเทศของตน
กําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย ของทรัพยากร
พันธุกรรม, มาตรการเพื่อรับรองการปฏิบัติตามการเห็นชอบ

ที่ไดแจงลวงหนา (prior informed consent) ของภาคี
อนุสัญญาฯ ที่จัดหาและใหทรัพยากรพันธุกรรม และของ
ชุมชนทองถ่ินท่ีจัดหาใหความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี ที่เกี่ยวเนื่อง และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(mutually agreed terms) สําหรับการใหอนุญาตเขาถึง,
และทางเลือกสําหรับดัชนีชี้วัดสําหรับการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน เพื่อใชในการประเมินความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ

การหารือในการประชุมครั้ งนี้มุงเนนเรื่องระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม และริเริ่มการเจรจาตอรองซ่ึงเปน
งานที่ยากลําบาก เน่ืองจากเน้ือหาซับซอนมาก ไดแก สิทธิ
ทรัพยสินทางปญญา, ความยุงยากในการพัฒนาวิสัยทัศน
รวมเก่ียวกับลักษณะของระบอบ หรือแมกระท่ังความจําเปน
ตองมีระบอบน้ี, และความไมชัดเจนในเรื่องกรอบการ
ดําเนินงานระหวางประเทศ ทําใหตองใชเวลาอีกนานในการ
ตกลงกันได อยางไรก็ตามการประชุมนี ้ถือไดวาประสบ
ความสําเร็จ ในการระดมความคิดเพื่อใหรวบรวมทาทีใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งตอไป ทางเลือกตางๆ ไดรับ
การจําแนกภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีนาจะเปน
ของระบอบ ในขณะที่องคประกอบที่นาจะมีของเนื้อหา
ถูกจัดเปนกลุมตามหัวขอเรื่อง เพื่อวางพื้นฐานสําหรับการ
วางโครงสรางอยางรอบคอบในอนาคต ตารางเมทริกซ

ก ารประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 3

(The Third Meeting of the Ad Hoc Open–ended
Working Group on Access and Benefit Sharing)

14–18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005  ณ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 3 ของสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีขึ้นระหวางวันที่ 14–18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 ที่ศูนยประชุมแหงสหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งได้จัดต่อจากการประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 10 (SBSTTA–10)  การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมประมาณ 500 คน เปนผูแทนจากรัฐบาล หนวยงานภายใต
องคการสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผูแทนจากชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม
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(matrix) ไดจําแนกและวิเคราะหชองวางในเครื่องมือ
ระหวางประเทศและระบุวิถีทางที่จะแกไขชองวางน้ัน
ในที่สุดที่ประชุมไดรองขอเปนพิเศษตอรัฐบาลตางๆ ให
สงความเห็นวาดวยตารางเมทริกซและระบอบระหวาง
ประเทศดังกลาวที่กวางขวางข้ึน  ซ่ึงหลายประเทศเห็น
วามีความสําคัญอยางย่ิงเพื่อทําความกระจางใหแกจุดยืน
และวางพ้ืนฐานใหแก การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4
(WG–ABS 4) ที่จะจัดขึ้นกอนการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ  ครั้งตอไปที่ประเทศบราซิลใน ค.ศ. 2006

ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ซึ่งไดรับการเจรจาตอรองภายใตการดูแลของโครงการ
สิง่แวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (United Nation Environment
Programme–UNEP) ไดถูกเปดใหมีการลงนามรับรอง ณ
การประชุมสุดยอดโลกที่ นครริโอ เดอ จาเนโร เมื่อเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม
ค.ศ. 1993 ปจจุบันมี 188 ภาคีอนุสัญญาฯ  อนุสัญญา
ความหลากหลายทางชวีภาพเปนความตกลงระหวางประเทศ
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน “การอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพ การใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชวีภาพอยางยัง่ยนื และการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม”
สําหรับกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศแลว ถือวา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
โดดเดน ที่ครอบคลุมระบบนิเวศ ชนิดพันธุและทรัพยากร
พันธุกรรมท้ังหมด  และตระหนักถึงหลักการอํานาจอธิปไตย
แหงชาติเหนือทรัพยากรธรรมชาติ

อนุสัญญาฯ มีขอกําหนดวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชนซึ่งกลาวถึงผูใชและผูใหทรัพยากร
พันธุกรรม ดังระบุในมาตรา 15 : การเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม, มาตรา 16.3 : การเขาถึงและถายทอดเทคโนโลยี
ในการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม, มาตรา 19.1 :
การมีสวนรวมในการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพวาดวยทรัพยากร
พันธุกรรม, มาตรา 19.2 : การเขาถึงผลลัพธและผลประโยชน
จากเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้มาตรา 8(j) ยังสนับสนุน
ใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมจากการใช
ประโยชนจากความรู การประดิษฐคิดคน และการถือ
ปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 2
(COP–2) : มีขึ้น ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ท่ีประชุมไดรองขอให
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานขยายความวิธีการ
สํารวจมาตรการท่ีภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานตาม มาตรา
15 และรวบรวมรายการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับคุณคาทาง
สังคมและเศรษฐกิจของทรัพยากรพันธุกรรม  นอกจากนี้
ไดรองขอใหมีการศึกษาเบื้องตนในเรื่องผลกระทบของ
สิทธิทรัพยสินทางปญญา (IPRs) ตอการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และ
การแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3
(COP–3) : มีขึ้น ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ท่ีประชุมไดรองขอให
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมขอสังเกตวาดวย
มาตรการทางกฎหมายการบริหารและนโยบายสําหรับ
กิจกรรม ครอบคลุมโดยมาตรา 15 บนพื้นฐานของขอมูล
ที่ไดรับจากรัฐบาลตางๆ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4
(COP–4) : มีขึ้น ณ กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย
เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับ
การแบงปนผลประโยชนรวมถึงมาตรการสนับสนุน และ
ทําความกาวหนาในการจัดสรรผลประโยชนจากเทคโนโลยี
ชีวภาพ ตามมาตรา 19   และรวบรวมความเห็นของภาคี
อนุสัญญาฯ ที่เสนอทางเลือกที่อาจเปนไปไดสําหรับจัดทํา
มาตรการแหงชาติเพื่อดําเนินงานตามมาตรา 15   สมัชชา
ภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่4 ไดตัง้คณะผูเชีย่วชาญ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนระหวาง
ประเทศ ประกอบดวยผูแทนจากภูมิภาคตางๆ อยางสมดุล
โดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคราชการ ชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น ใหมีหนาที่ในการสรางความเขาใจรวมกันใน
แนวคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาทางเลือก สําหรับเง่ือนไขท่ีไดรับ
การตกลงรวมกัน (MAT) ในการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน และมีมติใหการประชุมระหวางสมัยวาดวย
การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (ISOC) หารือเรื่องการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน เพื่อนําเสนอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 5

การประชุมระหวางสมัยวาดวยการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฯ (ISOC) : มีขึ้น ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1999 ไดมีการหารือเรื่อง
ขอตกลงการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เพื่อจัด
เตรียมคําแนะแนวทางเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 5 ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะสําหรับ
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การจัดเตรียมงาน, องคประกอบ, และวาระของคณะ
ผูเชี่ยวชาญวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และสําหรับงานในอนาคตที่จะจัดทําความพึงพอใจรวมกัน
ของความสมัพนัธระหวางทรพัยสนิทางปญญา และขอกาํหนด
ที่เกี่ยวของ ขอตกลงวาดวยสิทธิทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวของกับการคา  (TRIPs) ขององคการการคาโลก
(WTO) กับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมคณะผูเช่ียวชาญวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 1 (ABS EP–1) :
มี ขึ้ น ณ กรุงซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา เมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1999  การประชุมเนน : การจัดการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชนเพื่อวิทยาศาสตรและการคา,
วิธีปฏิบัติทางนโยบายการบริหารและกฎระเบียบระดับชาติ
และภูมิภาค, ระเบียบวิธีการในการควบคุมและมาตรการ
แรงจูงใจ, และการเพิ่มสมรรถนะ การหารือที่สําคัญ ไดแก
ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา การใช้และกำหนดเวลาความ-
ขอตกลงสัญญาการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ที่ประชุมไดเสนอขอเสนอแนะจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไดรวมบทสรุป
ทั่วไป ประเด็นเฉพาะเรื่องการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC), เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT), ความตอง
การขอมูลขาวสารและการเพิ่มสมรรถนะ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
(COP–5) : มีขึ้น ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2000  ที่ประชุมไดรับขอมติ V/26 ซึ่งให
จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) เพื่อใหจัดทําแนวทางวาดวย
การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC), เงื่อนไขที่ไดรับการ
ตกลงรวมกัน (MAT), บทบาท, ความรับผิดชอบและการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย, แงมุมของการอนุรักษใน
และนอกที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และการใชประโยชน
อยางยั่งยืน, กลไกการแบงปนผลประโยชน, การสงวนและ
ดํารงรักษาความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ที่ประชุมไดมีมติใหจัดประชุมคณะทํางานผู เชี่ยวชาญ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนอีก เพื่ อ
ดําเนินงานตอไปเกี่ยวกับประสบการณของผูใชและผูจัดหา
ให ในการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  ขอมติ V/26 ยังไดกลาวถึง
การเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมนอกถ่ินที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (ex situ) ที่ไดมากอนที่อนุสัญญาฯ จะบังคับใช
และสิทธิทรัพยสินทางปญญา และขอกําหนดที่เกี่ยวของ

ของความตกลงวาดวยสิทธิทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของ
กับการคา (TRIPs)

การประชุมคณะผูเชี่ยวชาญวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 2 (ABS EP–2) :
มี ขึ้ น ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2001 ท่ีประชุมจัดทํารายงานและสรุป :
ประสบการณของผูใชและผูจัดหาใหในกระบวนการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน, แนวทางสําหรับการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย, ทางเลือกเสริมเพื่อกลาวถึง
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในกรอบงานของ
อนุสัญญาฯ รวมถึงองคประกอบที่นาจะมีสําหรับแนวทาง
รายงานของคณะผูเชี่ยวชาญน้ีตอมาไดถูกนําเสนอต อ
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนในการประชุม ครั้งที่ 1

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 1 (WG–
ABS 1) : มีขึ้น ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมันนี เมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2001 คณะทํางานฯ ไดยกรางแนวทางบอนน
และ : จําแนกองคประกอบของแผนปฏิบั ติการเพิ่ม
สมรรถนะ, ขอใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เพิ่มสมรรถนะความเขาใจเรื่องการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน, และพิจารณาบทบาทของสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญาในการดําเนินงานขอตกลงการเขาถึงและการแบง
ปนผลประโยชน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6) :  มีขึ้ น ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด
เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ที่ประชุมไดรับรองขอมติ
VI/24 ที่กลาวถึง : แนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน, แนวทางอื่น รวมถึงการเพิ่ม
สมรรถนะ, บทบาทของสิทธิทรัพยสินทางปญญาในการ
ดําเนินงานตามขอตกลงการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน, ความสัมพันธกับความตกลงวาดวยสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา (TRIPS), ความ
รวมมือกับองคกรระหวางรัฐบาลที่เกี่ยวของ ขอมูลขาวสาร
ท่ีเกีย่วของกบัขอตกลงการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน,
การรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมนอกถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติที่กระทํากอนอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช และไมได
ถูกกลาวถึง โดยคณะกรรมาธิการวาดวยทรัพยากรพันธุกรรม
เพื่ออาหารและเกษตรขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO Commission on Genetic
Resources for Food and Agriculture)
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การประชุมระหวางสมัยวาดวยโปรแกรมงาน
พหุวรรษของอนุสัญญาฯ (MYPOW) : มีขึ้น ณ นคร
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003
ท่ีประชุมหารือเรื่องที่การประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวย
การพัฒนาอยางยั่งยืน (WSSD) ขอใหมีการเจรจาตอรอง,
ภายในกรอบการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ, ระบอบ
ระหวางประเทศเพ่ือการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และเสนอแนะใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) พิจารณา
กระบวนการ ลักษณะ ขอบเขต องคประกอบ และรูปแบบ
ของระบอบระหวางประเทศนี้ในการประชุมครั้งที่ 2 (WG–
ABS 2) โดยใชขอมูลที่เสนอจากรัฐบาลตางๆ

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 2 (WG–
ABS 2) : มีขึ้น ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อ
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 คณะทํางานฯ รับรองขอเสนอแนะ
วาดวย  : ประสบการณการนําแนวทางบอนนไปใช,
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน, การใชคําศัพท, แนวทางปฏิบัติอ่ืนสําหรับ
การดําเนินงานตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ ในเรื่องการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน, มาตรการปฏิบัติตาม
การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขท่ีไดรับ
การตกลงรวมกัน (MAT), และการเพิ่มสมรรถนะ ถึงแมวา
ที่ประชุมใชเวลามากในการถกเถียงกันถึงกระบวนการ
ลักษณะ ขอบเขต  องคประกอบ และรูปแบบของระบอบนี้
แตรางเนื้อหาของขอเสนอแนะที่นําเสนอไปยังสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7 ยังอยูในวงเล็บอีกมาก

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) : มีขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
มมีตริบัขอมต ิVII/19 ซึง่กลาวถงึแนวทางบอนน, การใชคาํศพัท
ความจําเปนที่ตองจัดทําคําจํากัดความและอภิธานศัพท,
แนวทางปฏิบัติอื่นๆ  ในการสนับสนุนแนวทางบอนน,
มาตรการที่สนับสนุนการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC) และเง่ือนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT),
การเพิม่สมรรถนะวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน,
การเจรจาตอรองของระบอบระหวางประเทศวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  ที่ประชุมมีมติรับแผน
ปฏิบัติการในการสรางเสริมสมรรถนะดังกลาว และตัดสินใจ
มอบหมายใหคณะทํางานฯ (WG–ABS) ดําเนินการเจรจา
ตอรองระบอบระหวางประเทศ และตกลงกันวาดวย
ขอกําหนดสําหรับการเจรจาตอรองดังกลาว รวมถึง

กระบวนการ ลักษณะ ขอบเขต และองคประกอบ สําหรับ
การพิจารณา  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดมอบหมายให
คณะทํางานมาตรา 8(j) (WG–8(j)) : จัดทําองคประกอบของ
ระบบพิเศษเฉพาะ (sui generis) ในการคุมครองความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี วิเคราะหประเมินบทบาท
ของการจดทะเบียนและฐานขอมูล, ทบทวนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับแนวทางบอนน, และใหขอเสนอแนะตอระบอบระหวาง
ประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

รายงานการประชุม
นาย Suboh Mohd Yassin รองปลดักระทรวงทรพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเทศมาเลเซีย ในฐานะผูแทน
ของนาย Sri Haji Adenan Haji Satem รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศมาเลเซีย
และประธานที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กล่าวเปด
การประชุมในวันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 โดยได
แสดงความขอบคุณตอประเทศไทยที่เปนเจาภาพจัดการ
ประชุมในสถานการณท่ียุงยากหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัย
สึนามิ และไดกลาววาการริเริ่มเจรจาตอรองเรื่องระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการใชประโยชน
ทรัพยากรพันธุกรรมน้ีเปนการเริ่มตนใหมท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

นายสุวิทย  คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ไดเลาประสบการณในพื้นที่ประสบคลื่นสึนามิ และเนน
ชัดเจนถึงความสําคัญในการทําใหเกิดความคืบหนาการ
เจรจาตอรองระบอบระหวางประเทศนี้

หลังจากพิธีเปดการประชุมอยางเปนทางการขางตน
นาย Hamdallah Zedan เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดชี้แจงวาระการประชุม เนน
ความจําเปนในการตอบสนองงานที่ไดรับมอบหมายจาก
การประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน
(WSSD) ในการเจรจาตอรองระบอบระหวางประเทศ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

นาย Nehemiah Rotich ผูแทนจากโครงการ
ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดใหขอสังเกต
เรื่องขอขัดแยงระหวางความตกลงวาดวยสิทธิทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา (TRIPS) ขององคการ
การคาโลก (WTO) กับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ควรไดรับการแกไข ซึ่งเห็นวาสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญา (IPRs) ท่ีประยุกตใชกับส่ิงท่ีมีชีวิตภายใตความ
ตกลงดังกลาวขัดแยงกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
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และยังไดเสริมวาระบอบทรัพยสินสวนบุคคล (private
property regime)  ที่จัดตั้งใตความตกลงนี้มีผลทางลบตอ
การดําเนินงานตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ วาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ผู เขารวมประชุมรับรองวาระการประชุม (UNEP/
CBD/WG–AS/3/1) โดยแกไขใหหารือชวงตนในเรื่อง
ระบอบระหวางประเทศในที่ประชุมรวม  และใหแบงการ
ประชุมเปนสองคณะทํางานยอย เพื่อพิจารณาวาระที่เสนอ
ที่ประชุมได เลือก  นายสุวิทย   คุณกิตติ  เปนประธาน
คณะทํางานฯ นาย Sem Taukondil Shikongo ประเทศ
นามิเบีย และนาย Geoff Burton ประเทศออสเตรเลีย
เปนประธานรวมของคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) และ
นาง Birthe Ivars ประเทศนอรเวย และนาย Orlando Rey
Santos ประเทศคิวบา เปนประธานรวมของคณะทํางาน
ยอยที่ 2 (SWG–II)

ผูแทนประเทศเนเธอรแลนดในนามสหภาพยุโรป
เสนอใหการหารือเนนที่การวิเคราะหชองวาง เพื่อทําความ
กระจางในวัตถุประสงคของระบอบ  และมาตรการเพื่อ
เอื้ออํานวยการเขาถึง และเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลง
ที่มา/ที่มาตามกฎหมาย ของทรัพยากรพันธุกรรม  ผูแทน
ประเทศอียิปต กลาวในนามกลุมประเทศแอฟริก ัน
ถึงความจําเปนที่จะตองถายทอดเทคโนโลยี  และจะตอง
ตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมือง ผูแทนประเทศเอกวาดอร
กลาวในนามกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
สวนผูแทนประเทศมองโกเลีย กลาวในนามกลุมประเทศ
เอเชียและแปซิฟก  เนนความสําคัญที่จะตองบรรลุความ
ตกลงเรื่องระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน   ผูแทนประเทศอินเดียในนาม
กลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (Like–
minded Megadiverse Countries–LMMC) ไดรายงาน
สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีและผูเชี่ยวชาญของกลุม
ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้

ผูแทนองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาติ
(FAO) ใหขอสังเกตถึงการเร่ิมบังคับใชลาสุดของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
และการเกษตร (ITPGR)  ผูแทนองคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก (WIPO)  รายงานถึงความกาวหนาในการ
ตอบสนองตอคํารองขอของสมัชชาภาคีอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับสิทธิทรัพยสินทางปญญา
(IPRs) และทรัพยากรพันธุกรรม  ผูแทนอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองสายพันธุพืชใหม (UPOV) เตือนวาระบอบ

การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนไมควรกีดขวางการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อผสมพันธุพืช  ผูแทนองคการ
การคาโลก (WTO) ดึงความสนใจไปสูมุมมองของประเทศ
ตอวิธีการที่จะแกไขปญหาระหวางความตกลงวาดวยสิทธิ
ทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กีย่วกบัการคา (TRIPS) กบัอนสุญัญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในประเด็น
ความสําคัญของการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)
และการแบงปนผลประโยชน ผูแทนมหาวิทยาลัยแหง
สหประชาชาติ (UNU) ไดเสนอแนวคิดเรื่อง การริเร่ิมทาง
การทูตชีวภาพ (biodiptomacy initiative)  ผูแทนจากการ
ประชุมระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เนนสิทธิของชนพื้นเมืองตอ
ความรู ท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากร
พันธุกรรมซึ่งเชื่อมโยงกัน   ผูแทนเครือขายโลกที่สาม
(Third World Network) เรียกรองใหมีขอกําหนดเรื่องการ
เปดเผยขอมูลที่สามารถบังคับใชไดตามกฎหมายและควร
จํากัดขอบเขตสิทธิบัตร  สภาหอการคาระหวางประเทศ
(International Chamber of Commerce) กลาววาค า
ภาคหลวงที่ไมสมจริงและขอกําหนดที่ไมชัดเจนในเรื่อง
ระบอบการเขาถึงระดับชาติ มักไมสนับสนุนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม

ตลอดสัปดาหของการประชุม ที่ประชุมรวมไดเริ่ม
บายวันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ ในวาระเรื่องระบอบระหวาง
ประเทศดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และ
กลับมาประชุมรวมกันในวันศุกรที่ 18  กุมภาพันธ  เพื่อรับ
ขอเสนอแนะและรายงานการประชุม สวนคณะทํางานยอย
ทั้งสองไดประชุมกันตั้งแตวันอังคารที่  15 กุมภาพันธ
ถึงเชาวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ  คณะทํางานยอยที่  1
(SWG–I) หารือเร่ืองระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน  สวนคณะทํางานยอยที่ 2
(SWG–II) หารือถึงการใชคําศัพท, แนวทางอื่นท่ีสนับสนุน
แนวทางบอนน, รวมทั้งเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลง
ท่ีมา/ท่ีมาตามกฎหมาย ของทรัพยากรพันธุกรรม, มาตรการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT), และ
ทางเลือกดัช นีชี ้วัดสําหรับการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน  กลุมเพื่อนประธานไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อ
ใหพิจารณาประเด็นท่ีโดดเดน รายงานการประชุมนี ้ได
สรุปการปรึกษาหารือ และขอเสนอแนะของแตละวาระ
การประชุม
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การรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง
บอนน
ในวันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ  ท่ีประชุมรวมไดรวมกัน

รับฟงการรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางบอนน
และความคืบหนาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เลขาธิการอนุสัญญาฯ
ไดกลาวแนะนํารายงานที่ เสนอโดยภาคีอนุสัญญาฯ
องคกรและผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ (UNEP/CBD/WG–
ABS/3INF/and/Add.1)

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย ดึงดูดความสนใจไปสู
ความตกลงระหวางรัฐบาลในการดําเนินงานตามแนวทาง
บอนน ในระดับมลรัฐแลว  ผูแทนประเทศจีนไดรายงาน
กิจกรรมเฉพาะนี้ในระดับชาติของตนและการพิจารณา
ทางเลือกสําหรับกฎระเบียบระดับชาติ  หลายประเทศใน
ยุโรปและสหภาพยุโรปไดรายงานกิจกรรมการดําเนินงาน
ในระดับชาติและภูมิภาค  และกลาววาแนวทางบอนน
ควรไดรับการพิจารณาใชเปนพื้นฐานในการจัดทําระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน ผูแทนประเทศนอรเวยสรุปถึงการแกไขใน
กฎหมายสิทธิ บัตรเพื่อใหหลักประกันวาสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ, รางกฎ
ระเบียบวาดวยการเขาถึง และการดูแลสารพันธุกรรม และ
การฝกอบรมสําหรับผู ใชทรัพยากรพันธุกรรมวาดวย
แนวทางบอนน  ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดเนนวาได
ดําเนินงานตามแนวทางบอนน และสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการ
เกษตร (ITPGR) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผูแทนประเทศแคนาดาไดรายงานถึงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเปนชุดตอเนื่อง และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีในเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และกลาววามาตรการระดับชาติและภูมิภาคเปนผูนําทางสู
การเจรจาตอรองวาเก่ียวกับมีองคประกอบในระบอบระหวาง
ประเทศ  ผูแทนประเทศญี่ปุนสรุปกิจกรรมระดับชาติและ
ภูมิภาคที่จะสงเสริมการเผยแพรแนวทางบอนน  ผูแทน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเลาประสบการณระดับชาติที่รวมวา
ความยืดหยุนของแนวทางนี้ และกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ
เปนขอสําคัญ

ผูแทนกลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง (LMMC) เนนวาแนวทางบอนนมิไดสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยใหมั่นใจวาสอดคลองกับการเห็นชอบที่ได
แจงลวงหนา (PIC) และการแบงปนผลประโยชน  ผูแทน
ประเทศบราซิลสรุปถึงกรอบการดําเนินงานทางกฎหมาย
ระดับชาติวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

และใหขอสังเกตวาแนวทางไมสามารถกีดกันผู ใ ช ที่ อยู
นอกเขตอํานาจแหงชาติ   ผูแทนประเทศแกมเบียรับรอง
ความมีประโยชนของแนวทางบอนน แตเนนวาไมอาจ
ปองกันการฝาฝนกฎหมายระดับชาติได

ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน
ในวนัจนัทรที ่14 กมุภาพนัธ ผูเขารวมประชมุ ไดเสนอ

ความเห็นตอรางระบอบระหวางประเทศในที่ประชุมรวม
ผูแทนประเทศยูกานดากลาวในนามประเทศกลุมแอฟริกัน
วา ระบอบควรผูกพันตามกฎหมาย  นอกจากนั้นแลว
ยังตอง : ทําใหมั่นใจวาปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC) ของประเทศตนกําเนิดและชุมชนของทองถ่ิน,
คํานึงถึงผลผลิตและอนุพันธุ (derivatives) ของทรัพยากร
พันธุกรรม และใหหลักประกันการเปดเผยแหลงที่มาของ
ทรัพยากรพันธุกรรม

ผูแทนกลุมประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง (LMMC) กลาววาระบอบน้ีรวมถึง : การเห็นชอบที่ได
แจงลวงหนา (PIC) ของประเทศที่เปนตนกําเนิด  และ
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) ระหวางประเทศ
ตนกําเนิดและผูใช,  และการเปดเผยแหลงท่ีมาของทรัพยากร
พันธุกรรมในการขอใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา (IPR)
รวมท้ังการลงโทษกรณีท่ีไมทําตาม

ผูแทนประเทศอารเจนตินาเนนความสําคัญของการ
ถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มสมรรถนะและการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน ผูแทนประเทศเม็กซิโกกลาววาระบอบ
ระหวางประเทศน้ีควรจะเสริม แตไมใชเขาแทนท่ี กฎระเบียบ
ในชาติ วาดวยการเขาถึง ผูแทนประเทศฟลิปปนส สรุปวา
อนุสัญญาฯ นี้เปนกรอบการดําเนินงานเบื้องตนที่จะแกไข
ประเด็นการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  และ
จําเปนตองแกไขขอขัดแยงระหวางความตกลงวาดวยสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา (TRIPS) กับ
อนุสัญญาฯ นี้

ผูแทนสหภาพยุโรปกลาววาระบอบระหวางประเทศ
ควรประกอบดวย  เครื่องมือสนับสนุนรวมกันมากมาย
รวมถึงท่ีมีใชอยูแลวดวย  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดกลาว
สนับสนุนใหทําความกระจางในกระบวนการเจรจาตอรอง
และเรียกรองรวมกับผูแทนประเทศออสเตรเลีย แคนาดา
สหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนด เพื่อใหหลักประกันแก
การมสีวนรวมของชมุชนพืน้เมอืง  ผูแทนสหภาพยโุรป แคนาดา
และสวิตเซอรแลนด เนนความจําเปนในการวิเคราะหความ
สัมพันธกับเครื่องมือและกระบวนการระหวางประเทศอื่นๆ
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ที่เกี่ยวของ  ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดใหความสําคัญ
แกการรวมมืออยางใกลชิดกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
(ITPGR) และองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)

คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) พิจารณาลักษณะ
(nature), ขอบเขต (scope), วัตถุประสงค (objectives)
และองคประกอบ (elements) ของระบอบระหวางประเทศ
ต้ังแตวันอังคารถึงวันศุกร ที ่15–18 กุมภาพันธ ในวันอังคาร
คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I)  พิจารณาภาพรวมของ
เครื่องมือระหวางประเทศที่มีอยูแลวและวิเคราะหชองวาง
(UNEP/CBD/WG–ABS/3/2) และมุมมองวาดวยระบอบ
ระหวางประเทศที่ภาคีอนุสัญญาฯ  และผูมีสวนไดสวนเสีย
นําเสนอมา (UNEP/CBD/WG–ABS/3/3)  ในวันพุธผูเขา
รวมประชมุไดหารอืพจิารณาเนือ้หาทีป่ระธานรวมไดจดัทาํขึน้
วันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมพิจารณาเอกสารการประชุม
ที่ไดแกไขแลว บนพื้นฐานของเนื้อหาที่ประธานรวมไดจัดทํา
ประกอบดวยขอเสนอแนะ และเอกสารแนบทายที่รวมถึง :
ลักษณะ ขอบเขต วัตถุประสงคที่นาจะมี องคประกอบ
ของระบอบ ซึ่งจัดกลุมตามหัวขอ, องคประกอบเพิ่มเติม,
และตารางเมทริกซสําหรับวิเคราะหชองวาง  ในวันศุกรที่
18 กุมภาพันธ  คณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–II) นําเสนอ
เอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว

ลักษณะ : ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ  ผูแทนกลุม
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)
กลุมประเทศแอฟริก ันและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
สนับสนุนใหระบอบระหวางประเทศมีผลผูกพันตามกฎหมาย
โดยผูแทนจากหลายประเทศตั้งขอสังเกตวา และระบอบนั้น
อาจมีสวนท่ีไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ผูแทนสหภาพยุโรป
แคนาดา ญีปุ่น และออสเตรเลยี ยงัคงมคีวามเหน็ใหเปดกวาง
และใหขอสังเกตวาการแบงปนผลประโยชนสามารถทําได
โดยหลายเครื่องมือในหลายระดับ ผูแทนประเทศพาเลาและ
สหพันธรัฐรัสเซียเห็นวา ควรจะพิจารณาเนื้อหาของระบอบ
กอนที่จะตัดสินวาลักษณะของระบอบควรเปนอยางไร

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ ผูเขารวมประชุม
ตกลงที่จะคงภาษาไวตามขอมติที่ VII/19  และใหขอสังเกต
วาระบอบระหวางประเทศสามารถประกอบดวยเครื่องมือ
หลายๆ ประเภท ภายใตหลักการ มาตรฐาน กฎขอบังคับ
และระเบียบวิธีการตัดสินใจชุดหนึ่ง  ซึ่งอาจผูกพันหรือ
ไมผูกพันตามกฎหมาย  หลังจากการหารือเปนเวลานาน
ผูเขารวมประชุมตกลงใหความเห็นของภาคีอนุสัญญาฯ
ไดรับการบันทึกในที่ประชุมซ่ึงเก่ียวกับใหเปดทางเลือกไว
และยืนยันวาจําเปนใหสวนสําคัญของระบอบมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย

ขอบเขต : ในวันอังคารท่ี 15 กุมภาพันธ  ผูแทน
สหภาพยุโรปเนนวาระบอบควรประกอบดวยเคร่ืองมือ
หลายประเภทที่หลายระดับ  ผูแทนประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศอื่นๆ สนับสนุนวาใหทําการวิเคราะหชองวางให
แลวเสร็จ  กอนการกําหนดขอบเขตของระบอบ

ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันและกลุมประเทศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) ไมเห็นดวยกับ
การวิเคราะหชองวาง เนนวาระบอบระหวางประเทศนี้
ตองผูกพันตามกฎหมาย และขอบเขตของระบอบได
กําหนดไวแลวในขอมติ VII/19 : การเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน  ผูแทนกลุมประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง (LMMC) กลาววาควรจะนําระบอบไปประยุกต
ใชกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
และเทาเทียม จากการใชประโยชนพันธุกรรมและอนุพันธุ
และการคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ท่ีเกี่ยวเน่ือง  ผูแทนประเทศเม็กซิโกเรียกรองใหระบอบอยู
บนพืน้ฐานของเอกสารรบัรองแหลงทีม่าตามกฎหมาย  ผูแทน
ประเทศนอรเวยเห็นวาระบอบควรครอบคลุมมาตรการ
ของประเทศผูใชดวย ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศ
ของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
เนนความสัมพันธระหวางการคุมครองความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี และความวิตกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ขอเสนอแนะอื่นๆ ของประเทศกําลังพัฒนารวมถึง :
กลาวถึงความสัมพันธของระบอบกับเครื่ องมือและ
กระบวนการระหวางประเทศอื่นๆ เชน สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการ
เกษตร (ITPGR), องค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การ-
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO), และครอบคลุมกิจกรรม
ทัง้หมด ทีน่าํไปสูการใชประโยชนเชงิพาณชิย และองคประกอบ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมดภายในขอบเขต
อํานาจแหงชาติ

ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุม
ไดหารือวาจะยังคงเน้ือหาไวเพียงท่ีอยูในขอมติ VII/19
หรือสะทอนทางเลือกอื่นที่เสนอโดยภาคีอนุสัญญาฯ ดวย
การพิจารณาตอรองมุ งไปท่ีขอความที่กลาวถึงการเปน
เครื่องมือที่ผูกพันตามกฎหมาย  โดยผูแทนกลุมประเทศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) ไดยืนยันใหคง
เน้ือหาน้ันไว  ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาสนับสนุนใหมี
ขอความกลาวถงึอนพุนัธุและผลผลติของทรพัยากรพนัธกุรรม
ดวย  ซึ่งผูแทนประเทศพัฒนาแลวไมเห็นดวย  หลังจากที่มี
การหารือกันในกลุมเพื่อนประธานรวม จึงไดตกลงใหแบง
เนื้อหาเปนสองสวนคงไวซึ่งภาษาตามขอบเขตจากขอมติ



180การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

VII/19 และเพ่ิมเติมทางเลือกท่ีเสนอใหมโดยภาคีอนุสัญญาฯ
ในเรื่องขอบเขตและวัตถุประสงคที่นาจะมี สําหรับพิจารณา
ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)

วัตถุประสงค : ในวันอังคารท่ี 15 กุมภาพันธ  ผูแทน
กลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)
กลาววาวตัถปุระสงคควร : ปองกนัการใชทรพัยากรพนัธกุรรม
และอนุพันธุอยางไมเหมาะสมและไมถูกตอง, ใหหลัก
ประกันวาผลประโยชนกลับไปสูประเทศตนกําเนิด, คุมครอง
สิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เหนือความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี, และบังคับใชกฎหมายภายใน
ประเทศ  ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันกลาววาระบอบควร
พิจารณาสิทธิและพันธะของทั้งผูใชและผูให เชนเดียวกัน
กับ ชุมชนพ้ืนเมืองและทองถิ่น

ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศแคนาดา เนน
ความจําเปนที่จะตองวิเคราะหชองวางและใชเครื่องมือ
อื่นๆ  ที่ เกี่ยวของกับการแบงปนผลประโยชน  ผู แทน
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศเนนวาการแบงปน
ผลประโยชนไมไดรับการกลาวถึงเพียงพอโดยเครื่องมือ
ระหวางประเทศตางๆ  ผูแทนประเทศแอฟริกาใตตั้ ง
ขอสังเกตวาเครื่องมือที่มีอยูแลวใหความสําคัญแกการแบง
ปนผลประโยชนนอยไป  ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาได
เสนอใหมีการปฏิบัติตามและการบังคับใชในระดับระหวาง
ประเทศ  ในการสนับสนุนกฎระเบียบในชาติ

ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ  ผูแทนจากหลายประเทศ
รองขอใหปรับรายการวัตถุประสงคที่อยูในเอกสารที่เตรียม
โดยประธานรวม ใหนอยลง  ผูแทนจากบางประเทศเสนอวา
วัตถุประสงคควรเกี่ยวของโดยตรงกับอนุสัญญาฯ  ในขณะ
ที่ผูแทนจากประเทศอื่นๆ กลาววาควรใหอยูภายในกรอบ
การดําเนินงานของอนุสัญญา และหนาที่ที่คณะทํางานฯ
(WG–ABS) ไดรับมอบหมาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ ผูแทนประเทศไทย
และผูแทนสหภาพยุโรปเสนอวา ระบอบระหวางประเทศ
ควรใหหลักประกันการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
อยางยุติธรรมและเทาเทียม จากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
แทนที่จะปองกันการใชอยางไมเหมาะสมและไมถูกตอง
ผูแทนประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรปเสนอใหตัดขอความ
ที่กลาวถึงอนุพันธุของทรัพยากรพันธุกรรม  ผูแทนประเทศ
กาบอนและเอกวาดอร เสนอวาระบอบตองใหความมั่นใจ
วาจะเกิดการถายทอดเทคโนโลยีดวย

องคประกอบ : ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ  ผูเขา
รวมประชุมไดหารือวาจะพิจารณาอยางไร บางเห็นวาให
จัดลําดับความสําคัญ บางใหจัดเปนกลุม  ผูเขารวมประชุม

ตกลงใหจัดกลุมองคประกอบดังในเอกสารแนบทายขอมติ
VII/19  และรวมถึงองคประกอบเพิ่มเติมที่อาจเปนไปได
แยกไวดวย  ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาเสนอทางเลือก
สําหรับองคประกอบเพิ่มเติม รวมท้ังมาตรการท่ี : ใหหลัก
ประกันความสอดคลองกับกฎระเบียบในชาติ สําหรับการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน, การเห็นชอบท่ีได
แจงลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(MAT), การขับเคลื่อนทรัพยากรสําหรับการดําเนินงาน
รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถนะ, ใหหลักประกันวามีการ
เปดเผยตนกําเนิด/แหลงท่ีมา/ที่มาตามกฎหมาย ในการขอ
สิทธิบัตร, และใหหลักประกันวามีการถายทอดเทคโนโลยี
ใหแกประเทศตนกําเนิด  ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศ
นอรเวยไดเสนอมาตรการในการทํางานวิจัยรวมกัน และ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางเหมาะสม
ตอสิ่งแวดลอม

ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุมไดให
ขอเสนอแนะในประเด็นเพิ่มเติมที่ไมไดเสนอโดยเอกสาร
ที่ เตรียมโดยประธานรวม  หรือในการหารือที่ผานมา
ขอเสนอแนะรวมถึง : องคประกอบวาดวยการส่ือสาร
การใหการศึกษา และความตระหนักของสาธารณชน, และ
มาตรการท่ีใหความมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลตนกําเนิด
เปนเงื่อนไขสําหรับการจดทะเบียนผลผลิตใหม

เกีย่วกบักจิกรรมระหวางสมยั ผูแทนจากหลายประเทศ
สนับสนุนใหเชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ ใหความเห็นตอราง
ระบอบ โดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ เปนผูรวบรวม  ผูแทน
สหภาพยุโรปเสนอใหทําการวิเคราะหชองวางใหแลวเสร็จ
กอนการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)
ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาเสนอใหมีการจัดประชุมระดับ
ภูมิภาค หรือการหารือทางอิเล็กทรอนิกสดวย

ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุม
ไดตกลงกันท่ีจะรักษาคําท่ีใชในองคประกอบดังระบุในขอมติ
VII/19  และแกไขเพียงแตหัวเรื่องของกลุม  ผูเขารวม
ประชุมตกลงกันวาจะพิจารณาองคประกอบเพิ่มเติมอีก
ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่  4 (WG–ABS 4)
องคประกอบใหมรวมถึง : มาตรการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการ และการรวมทุนในประเทศตนกําเนิด, มาตรการ
ที่ใหหลักประกันการเขาถึงโดยไมเลือกปฏิบัติ, เอกสาร
รับรองระดับชาติสําหรับตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตาม
กฎหมาย  รวมท้ังกฎของกฎหมายจารีตประเพณี

ในวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ  ที่ประชุมรับทราบถึง
ทางเลือกอื่นในเอกสาร  ผูแทนสหภาพยุโรปรองขอให
ยายไปอยูในสวนองคประกอบเพิ่มเติม เพราะเนื้อหาได
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เปลี่ยนแปลงไปจากขอมติ VII/19 ผูแทนกลุมประเทศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) และกลุม
ประเทศแอฟริกันไมเห็นดวย  และใหรับทราบวากลุมเพื่อน
ประธานรวม ตกลงที่จะรวมทางเลือกเพิ่มเติมท่ีเสนอโดย
ภาคีอนุสัญญาฯ หลังจากการหารืออยางไมเปนทางการ
ผูเขารวมประชุมตัดสินใจที่จะยายทางเลือกเขาไปสูสวนท่ี
วาดวยองคประกอบเพิ่มเติมที่นาจะมี และแกหัวขอเรื่อง
ตามนั้น

ตารางเมทริกซ : ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ  ผูแทน
สหภาพยุโรป ประเทศแคนาดา และสวิตเซอรแลนด ได
เสนอใหใชตารางเมทริกซเปนฐาน ในการวิเคราะหชองวาง
ผูแทนสหภาพยุโรปและสหพันธรัฐรัสเซียเสนอใหจัดต้ัง
กลุมผูเชี่ยวชาญจัดทําตารางเมทริกซใหแลวเสร็จกอนการ
ประชุมคณะทํางานฯ คร้ังหนา  ผูแทนหลายประเทศคัดคาน
ผูแทนประเทศบราซิลกลาววาตารางเมทริกซควรแยกแยะ
เครื่องมือตางๆ ที่ใหความมั่นใจและสนับสนุนการแบงปน
ผลประโยชน  ผูแทนองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ใหขอสังเกตวา ขอบเขตของสนธิ
สัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ
อาหารและการเกษตร (ITPGR)  ไมจํากัดอยูเพียงแคใน
รายการของพืชปลูกที่อยูในเอกสารแนบทาย  และวาสนธิ
สัญญาดังกลาว ไดกลาวถึงการแบงปนผลประโยชนใน
หลากหลายกรณีที่กลุมผูเช่ียวชาญควรพิจารณา

ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ  ผูแทนกลุมประเทศ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) และกลุม
ประเทศแอฟริกัน ไดรองขอใหยายตารางเมทริกซออกจาก
เอกสารแนบทาย และใสในเอกสารเพิ่มเติม  ผูแทนสหภาพ
ยโุรปและประเทศแคนาดาคดัคาน  และกลาววาขอมติ VII/19
เรียกรองใหมีการวิเคราะหแตละองคประกอบท่ีคานกับ
ความตกลงอื่นที่เก่ียวของ  หลังจากการหารืออยางไมเปน
ทางการ ผูเขารวมประชุมตกลงใหคงตารางเมทริกซไวใน
เอกสารแนบทาย II  และตระหนักวาตารางเมทริกซเปน
คูมือที่มีคายิ่งในการจําแนกชองวาง  ผูเขารวมประชุม
ตัดสินใจใหรวมองคประกอบเพิ่มเติมเขาในตารางเมทริกซ
โดยยังไมมีการเจรจาตอรองหรือตกลงใดๆ

ก า ร ห า รื อ เ รื่ อ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  : ในวันพฤหัสบดีท่ี 17
กุมภาพันธ ผูเขารวมประชุมไดหารือกันในเอกสารการ
ประชุมที่ไดแกไขแลว  ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอภาษาใน
เกริ่นนํา ระบุวาเอกสารแนบทายไดบรรจุรวบรวมความเห็น
และขอเสนอตางๆ เกี่ยวกับระบอบระหวางประเทศไว  ใน
สวนการปฏิบัติงาน ผู เขารวมประชุมเห็นชอบท่ีจะโอน
เอกสารแนบทายนี้ใหคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 4
(WG–ABS 4) ทําการขยายความและเจรจาตอรองตอไป

กลุมเพื่อนประธานรวมไดรับการจัดต้ังข้ึนเพ่ือราง
ขอความเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน  ผูเขารวมประชมุเหน็ชอบวา :
ยืนยันใหคณะทํางานฯ ปฏิบัติงานตอไปโดยสอดคลองกับ
ขอกําหนดการดําเนินงานที่กําหนดไวในขอมติ VII/19 และ
โอนเอกสารแนบทายเสนอตอการประชุมคณะทํางานฯ
ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)  เพื่อขยายความและเจรจาตอรอง
ตอไป, และเชิญภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ ให
สงความเห็นและขอเสนอตอเอกสารแนบทาย และรองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม และผนวกเขาดวยกัน
ความเห็นและขอเสนอของภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศ
อื่นๆ

ในเชาวันศุกรคณะทํางานกลุมยอยท่ี 1 (SWG–I)
รับรองเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว ที่ประชุมรวมใน
พิธีปดไดรับรองขอเสนอแนะโดยไมแกไข

ขอเสนอแนะ : เอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/CBD/
WG–ABS/3/L.6) ประกอบดวยขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประชุมระหวางสมัยครั้งตอไป และเอกสารแนบทายวาดวย
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน และการวิเคราะหชองวาง

ในขอเสนอแนะ คณะทํางานฯ (WG–ABS 3) :
ยืนยันวาจะทํางานตอไป โดยสอดคลองกับขอกําหนดการ
ดําเนินงานที่ไดเห็นชอบโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 7, โอนเรื่องโครงสรางของระบอบในเอกสาร
แนบทาย I รวมทั้งทางเลือกที่เสนอโดยภาคีอนุสัญญาฯ
ตอคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 4  (WG–ABS 4)
ตอไป  เพื่อเปนฐานในการขยายความและเจรจาตอรองตอ
ไป  และเชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ ใหสง
ความเห็นและขอเสนอเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
เอกสารแนบทาย I เพื่อใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
และผนวกเขาดวยกันสําหรับนําเสนอคณะทํางานฯ (WG–
ABS) และคณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) ใน
การประชุมครั้งตอไป

คณะทํางานฯ (WG–ABS 3) ยังไดเชิญชวนภาคี
อนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ ใหขอมูลบนพื้นฐานของ
ตารางเมทริกซที่บรรจุอยู ในเอกสารแนบทาย  I I  เพื่อ
เอื้ออํานวยการวิเคราะหตอไปถึงชองวางในเครื่องมือทาง
กฎหมายทีม่อียู ซึง่เลขาธกิารอนสุญัญาฯ จะผนวกเขาดวยกนั
และนําเสนอคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4 (WG–
ABS 4)  คณะทํางานฯ ยังกระตุนใหมีการประชุมและเวที
อิเล็กทรอนิกสเพื่อแลกเปล่ียนความเห็น, สงผลที่ไดใ ห
เลขาธิการอนุสัญญาฯ และเผยแพรผานกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM) และจัดหาทุนสนับสนุน
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เอกสารแนบทาย I วาดวยระบอบระหวางประเทศ
วาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน มีรายละเอยีด :
ลักษณะ, ขอบเขต, วัตถุประสงคที่นาจะมี, องคประกอบ
ที่จัดเปนกลุมตามหัวเรื่อง, องคประกอบเพิ่มเติมที่นาจะมี
ทางเลือกที่จําแนกไว และการวิเคราะหชองวาง

เกีย่วกบัลักษณะ คณะทาํงานฯ (WG–ABS 3) ระบวุา
ระบอบควรประกอบดวยหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งเครื่องมือ
ภายในหลักการ มาตรฐาน กฎ และระเบียบวิธีการตัดสินใจ
ชุดเดียว มีลักษณะผูกพันตามกฎหมายหรือไมมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย  เนื้อหากลาวซํ้าถึงขอกําหนดการดําเนินงาน
ดังในขอมติ VII/19

เกี่ยวกับขอบเขตของระบอบนั้น  เนื้อหาสะทอน
ขอกําหนดการดําเนินงานดังในขอมติ VII/19 วาดวยการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการสงเสริมและปกปอง
การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
อยางยุติธรรมและเทาเทียม โดยสอดคลองกับขอกําหนด
ของอนุสัญญาฯ  และความรูที่สืบทอดตามประเพณี
วัฒนธรรม การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติโดย
สอดคลองกับมาตรา 8(j)  เอกสารบรรจุหกทางเลือกที่เสนอ
โดยภาคีอนุสัญญาฯ  รวมถึงขอความที่กลาวถึงเคร่ืองมือท่ี
มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย
หรือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานระดับตางๆ และใน
ลักษณะตางๆ และสูตรวาดวย : การแบงปนผลประโยชน,
ทรัพยากรพันธุกรรม และอนุพันธุและผลผลิต, ความ
สัมพันธของระบอบ กับสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR)
และเครื่องมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของอื่นๆ, การคุมครอง
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยากรพันธุกรรม, และการเอ้ืออํานวยตอการเขาถึงใน
รูปแบบที่ไมเลือกปฏิบัติ

เกีย่วกบัวตัถปุระสงคทีน่าจะม ีไดรวมถงึหกทางเลือก
โดยมีการรวมกัน และสูตรหลายแบบ

ปองกนัการเขาถงึและการใชทรพัยากรพนัธกุรรม
ท่ีไมไดรับอนุญาต  หรือการใชทรัพยากรพันธุกรรมและ
อนุพันธอยางไมเหมาะสมหรือใชผิด

คุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี ,  สิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น  โดย
สอดคลองกับความรูดังกลาว ,  ความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเกี่ยวพันกับทรัพยากรพันธุกรรม
อนุพันธ และผลผลิต, หรือสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่นที่สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศวาดวย
สิทธิมนุษยชน

เอื้ออํานวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
หรือสรางเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยการเขาถึง สําหรับการใช
ประโยชนท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

สนับสนุนการดํา เนินงานและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในชาติ หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือให
หลักประกันวาสอดคลองกับการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา
(PIC) ของผูจัดหาให และชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และ
เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

สงเสริมการอนุรักษ และใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน หรือเกื้อกูลใหมีการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล ตามมาตรา 15 และ 8(j)
และสามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ใหหลักประกันวามีการสนับสนุนรวมกันกับ
เครื่องมือและกระบวนการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ

องคประกอบที่จะพิจารณาสําหรับบรรจุในระบอบ
ไดถกูจดัเปนกลุม ตามหวัขอเรือ่ง รวมถงึองคประกอบวาดวย :
การเขาถึง, การใหความมั่นใจวามีการแบงปนผลประโยชน,
การสนับสนุนการแบงปนผลประโยชน, การตระหนักและ
คุมครองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน, อนุพันธุของ
ทรัพยากรพันธุกรรม, กลไกการสงเสริมและการบังคับใช
ระบอบ, และการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT), การ
ขจัดความยากจน, องคประกอบที่เกี่ยวของของเครื่องมือ
และขบวนการที่มีอยูแลว

สวนที่วาดวยองคประกอบเพิ่มเติมที่นาจะมีและ
ทางเลือกตางๆ ไดรวมถึง ที่เสนอโดยภาคีอนุสัญญาฯ ใน
ระหวางการประชุม

สวนที่วาดวยการวิเคราะหชองวาง กลาวซ้ําถึง
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามขอมติ VII/9 เพื่อขยายความ
และเจรจาตอรองถึงลักษณะ ขอบเขต, และองคประกอบของ
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน โดยตองมีการวิเคราะหกฎหมายและเครื่องมือ
อื่นๆ ที่มีอยูแลว, และตรวจสอบวาเปนไปไดหรือไม และใน
ระดับใด ที่องคประกอบขอบระบอบจะเปนสวนหนึ่งของ
เครื่องมือดังกลาว และจะชวยแกไขชองวางไดอยางไร
เนือ้หาเอกสารระบถุงึการใชตารางเมทรกิซเพือ่จาํแนกชองวาง
และตัดสินใจวาจะแกไขอยางไร และสนับสนุนใหมีการ
วิเคราะหทํานองเดียวกันเพื่อจําแนกองคประกอบท่ีเพิ่มเติม
ท่ีนาจะเปน

สวนเอกสารแนบทาย II มีตารางเมทริกซท่ีใชในการ
จําแนกและวิเคราะหชองวางของเครื่องมือระหวางประเทศ
ตางๆ และรวมวิถีทางที่จะแกไขโดยทดสอบองคประกอบ
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ของระบอบ, จัดเปนกลุม, เปรียบเทียบคู กับเครื่องมือ
ระดับชาติ, ภูมิภาค, และระหวางประเทศ ภายในและนอก
กรอบการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ

การใชคําศัพท
ในวันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ

คณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) ไดพิจารณาการใชคําศัพท
ตามขอมติ VII/19 ที่ขอใหภาคีอนุสัญญาฯ ตรวจสอบ
คําศัพทที่ยังไมไดอธิบายไวในอนุสัญญาฯ

ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดเสนอ
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาการใชคํา คําจํากัดความ,
และ/หรือ อภิธานศัพท (UNEP/CBD/WG–ABS/3/4) ผูแทน
จากหลายประเทศไดกลาววายังไมถึงเวลาอันควรในการ
พิจารณาการใชคําศัพท ขณะที่การพิจารณาเร่ืองระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ยังไมแลวเสร็จ และไดคัดคานการแตงตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ
ตามที่เสนอขึ้นตามขอมติ VII/19  ผูแทนจากบางประเทศ
ไดสรุปวาคําจํากัดความที่กําหนดขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ นี้
ไมอาจแทนที่คําจํากัดความในชาติ ในขณะที่ผูแทนประเทศ
อ่ืนๆ เตือนใหระวังการนําคําจํากัดความจากความตกลงอ่ืนๆ
มาใชโดยไมพิจารณากอน

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมไดหารือถึงเอกสารการ
ประชุมที่ ไดแกไขแลว  ซึ่งรวมถึงรางขอเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาการใชคําศัพทตอไป  ผูเขารวมประชุมไดถกเถียง
ถึงขอเสนอของผูแทนประเทศบราซิลที่กลาวถึงการใหคํา
จํากัดความวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ไมอาจทดแทนคําจํากัดความในกฎระเบียบในชาติ ซึ่ง
แพรหลายมากกวา  หลังจากที่มีการหารือตออยางไมเปน
ทางการ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรวมขอความอางอิงถึง
มาตรา 2 วาดวยการใชคําศัพท และมาตรา 15  วาดวยการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม ผูเขารวมประชุมตกลงวาจะไม
ระบุคําศัพทเพิ่มเติม ซึ่งตองพิจารณาตอไป

ผูเขารวมประชุมยังเรียกรองใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เตรียมอภิธานศัพทที่ผนวกศัพทที่มีอยูและคําจํากัดความ
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาของคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ 4 (WG–ABS 4)  ที่ประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะโดย
ไมมีการแกไข

ขอเสนอแนะ ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/WG–ABS/3/L.2) คณะทํางานฯ (WG–ABS 3)  ได :

รบัทราบวา มภีาคอีนสุญัญาฯ เพยีงไมกีป่ระเทศ
เทานั้นที่ไดสงขอมูลขาวสารเร่ืองคําจํากัดความที่ใชภายใน

ประเทศอยูแลว และคําศัพทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และวายัง
จําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลขาวสารดังกลาวตอไป

เนนใหเชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศ
อื่นๆ ใหสงขอมูลที่มีอยูในประเทศ และคําจํากัดความอื่นๆ
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความเห็นจากการพจิารณาคําศัพทเพิม่เตมิ

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ท่ียังไมไดดําเนินการ
เรงสงขอมูลขาวสารที่ไดขอไป

รองขอใหเลขาธกิารอนสุญัญาฯ รวบรวมอภธิาน
ศัพทที่มีอยูและคําจํากัดความเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)

แนวทางอ่ืนๆ รวมถึงเอกสารรับรอง
ตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย
ในวันอังคารท่ี 15 และวันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ

คณะทํางานยอยท่ี 2 (SWG–II)  ไดพิจารณาถึงแนวทาง
อื่นๆ รวมถึงเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตาม
กฎหมาย

ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดเสนอ
เอกสารวาดวยแนวทางอื่นๆ (UNEP/CBD/WG–ABS/3/5)
ผูแทนจากหลายประเทศไดรับทราบถึงแนวทางอื่นๆ ที่มีอยู
แลว ซึ่งสามารถพิจารณาใชเสริมแนวทางบอนนได และ
อาจเปนคูมือท่ีมีประโยชนในการชวยการดําเนินงานตาม
แนวทางการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  ผูเขารวม
ประชุมยังสรุปวา : ใหประเทศผูจัดหาและใหทรัพยากรมี
สวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมวิจัยและพัฒนา, ใหอิสระแก
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ในการวางระบบการเห็นชอบที่
ไดแจงลวงหนา (PIC) และมีความจําเปนที่จะตองวิเคราะห
ความเห็นของภาคีอนุสัญญาฯ ตอไป

ผูเขารวมประชุมแสดงความเห็นสนับสนุนใหขยาย
ความหลักการการใชเอกสารรบัรองตามกฎหมายถงึตนกาํเนดิ/
แหลงที่มา/ท่ีมาตามกฎหมาย โดยเนนวาหลักการนี้ควร :
สนองวัตถุประสงคของระบอบระหวางประเทศ และสนับสนุน
การแบงปนผลประโยชน, สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและ
คุมคาใชจายที่ลงทุน เปนรหัสมาตรฐานที่กํากับวัสดุชีวภาพ
และอนุพันธุ, และใหหลักประกันวาการเขาถึงสอดคลอง
ตามกฎระเบียบแหงชาติของประเทศตนกําเนิด  ผูแทน
ประเทศนอรเวยต้ังขอสังเกตวาเอกสารรับรองดังกลาว
สามารถเอื้ออํานวยการบังคับใชกฎหมายใหมีการเปดเผย
ขอมูลในกระบวนการขอสิทธิบัตร
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ผูเขารวมประชุมกลาววาเอกสารรับรองดังกลาว
ควรสามารถพลิกแพลงเขากับระบบของสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา (IPR) ได และสนับสนุนงานตอไปเกี่ยวกับ
การใชงาน ประสิทธิผล ผลประโยชนและคาใชจายของ
เอกสารรับรอง โดยหารือรวมกับชุมชนพื้นเมือง ผูมีสวนได
สวนเสีย และอุตสาหกรรม  ผูแทนจากการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) ขอตั้งขอสงวนเกี่ยวกับเอกสารรับรองความรู ท่ี
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  สวนผูแทนประเทศอื่นได
เสริมวา ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีไมควร
เปนสวนหนึ่งของหลักการเบ้ืองตนของเอกสารรับรองน้ี

ในวันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ ผูเขารวมประชุมไดรวมกัน
พิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแแกไขแลววาดวยแนวทาง
อ่ืน ไดหารือถึงทางเลือกทางวิชาการเก่ียวกับการวางรูปแบบ
ของเอกสารรบัรอง สาํหรบัรวบรวมและนาํเสนอใหคณะทาํงานฯ
ในการประชุมครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)  พิจารณา ขอความ
เพิ่มเติมเสนอแนะใหอุตสาหกรรมมีสวนรวม ในการรวบรวม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวางรูปแบบของเอกสารรับรอง
และใหรวมการศึกษาตอไป และโครงการนํารอง เขาใน
รายงานที่ภาคีอนุสัญญาฯ จะตองสง  ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบตอเอกสารนี้โดยใหมีการปรับปรุงขอแกไขดังกลาว

ในระหวางการประชุมรวม ผู เขารวมประชุมได
รับรองขอเสนอแนะโดยไมมีขอแกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/WG–ABS/3/L.3) คณะทาํงานฯ (WG–ABS 3) ตระหนกั
วาแนวทางอื่นๆ เปนคูมือที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ดานการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
พันธุกรรมดวย และเห็นวาเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลง
ที่มา/ที่มาตามกฎหมาย อาจเปนสวนประกอบในระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม  คณะทํางานฯ (WG–ABS 3) ได
เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน ให : เตรียมการศึกษาและจัดทําโครงการ
นํารองตอไป และรายงานตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ  และ
นําเสนอความเห็นเรื่องรูปแบบของเอกสารรับรองระหวาง
ประเทศรวมถึง : เหตุผล ความจําเปน และวัตถุประสงค,
คุณลักษณะที่ตองการ และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ความสําเร็จ และคาใชจาย ทั้งในระดับชาติและระหวาง
ประเทศ ความเห็นดังกลาวจะไดรับการรวบรวมและนําเสนอ
คณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 4 (WG–ABS 4) เพื่อ
พิจารณา

มาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามการ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา และเงื่อนไข
ที่ไดรับการตกลงรวมกัน
ในวันอังคารถึงวันศุกรท่ี 15–19 กุมภาพันธ คณะ

ทํางานยอยท่ี 2 (SWG–II) ไดพิจารณามาตรการสนับสนุน
การปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) ของ
ภาคีอนุสัญญาฯ ผูจัดหาและใหทรัพยากรพันธุกรรม และ
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) เกี่ยวกับการเขาถึง
ที่ไดรับอนุญาต กลุมเพื่อนประธานรวมไดหารือกันในตอน
เย็นวันพฤหัสบดี เพื่อรางขอเสนอแนะ

ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุมได
พจิารณามาตรการตางๆ รวมถงึความเปนไปไดในความสําเรจ็
ในทางปฏิบัติและในคาใชจายที่จะสนับสนุนใหสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)
และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) บนพื้นฐาน
ของการวิเคราะหมาตรการดังกลาว (UNEP/CBD/WG–
ABS/3/5)  ผูเขารวมประชุมไดหารือถึง : การแกไขกฎหมาย
สิทธิบัตร, ขอกําหนดใหเปดเผยถึงตนกําเนิด/แหลงที่มา/
ที่มาตามกฎหมาย ในการขอสิทธิบัตร, และบทบาทหนาที่
ของความตกลงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก
(WIPO)  ผูเขารวมประชุมถกเถียงถึงขอกําหนดการเปดเผย
ท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งผูแทนจากหลายประเทศคัดคานและ
ใหรอการวิเคราะหตอไป  ผูแทนประเทศอื่นเตือนใหระวัง
การใชหลักการบนพื้นฐานความตกลงขององคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO) และแนะนําใหใชขอถือปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(MAT)  ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของชนพ้ืนเมือง
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ไดเนนวา
ชนพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะวางระบบความเห็นชอบท่ีไดแจง
ลวงหนาอยางเสรี

ในวนัพธุท่ี 16 กุมภาพนัธ ผูเขารวมประชมุไดพจิารณา
เอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว และไดหารือถึง : การ
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมและ
อนุพันธุ, มาตรการแกไขการไมปฏิบัติตามขอตกลงการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในเขตอํานาจแหงชาติ,
การเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) ของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น เหนือการใชทรัพยากรพันธุกรรม และความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี,  และแหลงของเอกสาร
ประกอบ รวมถึงการเผยแพรในภายหลัง

ผู เขารวมประชุมรับทราบวา การจัดทํามาตรการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการการเห็นชอบท่ีไดแจง
ลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)
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นั้นอยูในขั้นตอนที่แตกตางกันในแตละประเทศ ซึ่งผูแทน
สหภาพยุโรปไดกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานตาม
แนวทางบอนนตอไป และแจงขอมูลขาวสารดังกลาวดวย
ผูเขารวมประชุมไดย่ืนขอเสนอ : ศึกษาเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
จํานวนครั้งและคาใชจายของการใชทรัพยากรพันธุกรรม
และความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี อยางไม
เหมาะสม รวมถึงจํานวนครั้งของการไมปฏิบัติตาม สําหรับ
ประเทศที่มีกฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวของ, และมาตรการ
ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับชาติในการแกไขการ
เขาถึงอยางผิดกฎหมาย และการไมปฏิบัติตาม รวมทั้งบท
ลงโทษและคาชดเชยตามที่สอดคลองตามกฎหมายในชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ ผูเขารวมประชุม
ไดพิจารณาเอกสารการประชุมที่ไดแกไขแลว เห็นชอบวา
การหารือในวาระนี้จะไมกระทบตอการเจรจาตอรองเรื่อง
ระบอบระหวางประเทศ หลักจากการหารือ ไดมีการใสและ
ถอดวงเล็บสวนใหญ สําหรับวรรคเกริ่นนําที่เก่ียวกับการ
เยียวยาในประเทศผูใช และบทบาทของความสม่ําเสมอ
ทางกฎหมายในการเอ้ืออํานวยการเขาถึง ผูเขารวมประชุม
ตกลงใหเนนมาตรการปฏิบัติตามระดับชาติที่เสนอไวใน
ขอมติ VII/19 (Section E) และใชโครงสรางเดียวกันในการ
นําเสนอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ  ผูเขารวมประชุมเห็นชอบ
ใหเชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ จัดสรรทุนสําหรับการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเก่ียวกับการดําเนินงานตาม
มาตรการปฏิบัติตามหลักการการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

ผู เขารวมประชุมไดหารือและใสวงเล็บขอความ
ทั้งหมดเกี่ยวกับการเปดเผยของตนกําเนิดในการขอสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา, การเก็บรวบรวม สะสม การตรวจสอบ
และการเผยแพรขอมูล ที่เกี่ยวของกับองคการทางทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO) และองคการการคาโลก (WTO),
และการใชทรัพยากรพันธุกรรมรวมถึงอนุพันธ ตลอดจน
ความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี อยางไมเหมาะสม

นาง Birthe Ivars ประธานคณะทํางานยอยท่ี 2
(SWG–II) ไดจัดตั้งกลุมเพื่อนประธานรวมขึ้นซึ่งหารือตอ
ในเย็นวันพฤหัสบดี ถึงประเด็นที่โดดเดน

ในวันศุกรท่ี 18 กุมภาพันธ นาง Birthe Ivars ประธาน
คณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) ไดเสนอเอกสารประกอบ
การประชุมที่ไดรับการแกไขแลวตอที่ประชุม และขอให
ที่ประชุมพิจารณาขอความในวงเล็บที่อางอิงถึงอนุพันธุ ใน
บริบทท่ีเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอ่ืนๆ ดําเนินการ
วิเคราะหการใชทรัพยากรพันธุกรรมและความรูท่ีสืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี อยางไมเหมาะสม  ผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบที่จะประนีประนอมตามเนื้อหาที่กลุมเพื่อน
ประธานรวมหารือไว และรับรองเอกสารดังกลาว

ในระหวางการประชุมรวมในพิธีปด  ผู เขารวม
ประชุมไดรับรองเอกสารโดยไมมีขอแกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/WG–ABS/3/L.4) คณะทํางานฯ (WG–ABS 3)  ตั้งขอ
สังเกตวาขอเสนอแนะดังกลาว ไมมีผลตอการเจรจาเรื่อง
ระบอบระหวางประเทศ และตอการจัดทํามาตรการสนับสนุน
การปฏิบัติตามหลักการการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) ซึ่งอยูใน
ขั้นตอนท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ  ขอเสนอแนะได
เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอื่นๆ ดําเนินการ
ดังนี้ :

เริ่มตนหรือดําเนินกิจกรรม ตามขอมติ VII/19
(section E) และตามความเหมาะสม, ดําเนินงานตาม
แนวทางบอนน และเสนอขอมูลขาวสาร, การวิเคราะหและ
ความเห็นดังกลาวดวย

พิจารณานําเอาการเปดเผยตนกําเนิด/แหลง
ที่มา/ท่ีมาตามกฎหมาย ของทรัพยากรพันธุกรรม และ
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีไปประยุกตในเรื่อง
สิทธิของทรัพยสินทางปญญา และจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ

ใหหรือหาแหลงใหทุนสนับสนุนการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค

ดําเนินการศึกษาวิเคราะห :
✤ ประสทิธภิาพ, ความเปนไปไดในทางปฏบิตัิ

และคาใชจายของมาตรการเพื่อเปนหลักประกัน วามีการ
ปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) และ
เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

✤ ปญหาการบังคับใชที่ไดจากประสบการณ
ภายใตกฎระเบียบการเขาถึงในชาติ

✤ เหตุการณท่ีเกิดขึ้น, ลักษณะ, จํานวน
ครั้ง/ขนาด และคาใชจายของการใชทรัพยากรพันธุกรรม
และความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
อยางไมเหมาะสม รวมถึงจํานวนครั้ง/ขนาดของการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายในชาติวาดวยการเห็นชอบท่ีไดแจง
ลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)
ในกรณีท่ีมีกฎหมายเก่ียวของอยูแลว ขอความกลาวถึง
การใชประโยชนอยางไมเหมาะสมซึ่งอนุพันธุของทรัพยากร
พันธุกรรม ยังคงอยูในวงเล็บ
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ขอเสนอแนะดังกลาวยังไดรองขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ : รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารผานกลไก
การเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) และวิธีการอ่ืนๆ สงตอไป
ยงัเวทตีางๆ เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO), การประชมุสหประชาชาตวิาดวยการคาและการพฒันา
(UNCTAD), โครงการสิง่แวดลอมแหงสหประชาชาต ิ(UNEP),
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสายพันธุพืชใหม (UPOV),
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) และองคการการ
คาโลก (WTO) และรวบรวมความเห็นเผยแพร นําเสนอ
คณะทํางานฯ  ในการประชุมครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)

ดัชนีชี้วัดของการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
ในวันอังคารที่ 15 และวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ

คณะทํางานยอยกลุมที่ 2 (SWG–II) ไดพิจารณาทางเลือก
ตางๆ ที่อาจใชเปนดัชนีช้ีวัดของการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม

ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดเสนอเอกสารภูมิหลังเรื่องความจําเปนและ
ทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับดัชนีช้ีวัด (UNEP/CBD/WG–
ABS/3/6) และตั้งขอสังเกตวาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชมุสมยัที ่ 7 ไดตดัสนิใจจัดทาํกรอบการดาํเนนิงาน
ที่เอื้ออํานวยการวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010 ซึง่ครอบคลมุ 7 ประเดน็หลกั รวมถงึการแบงปน
ผลประโยชน  จากนั้น เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรองขอให
ผูแทนจากประเทศตางๆ พิจารณาวาการจัดตั้งดัชนีชี้วัด
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (result–oriented) หรือแบบมุงกระบวน
การ (process–oriented) มีลําดับความสําคัญมากกวากัน
ในชวงนี้

ผูแทนสหภาพยุโรปไดสนับสนุนการใชดัชนีชี้วัด
แบบมุงกระบวนการสําหรับการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม  ทั้งนี้ผูแทนประเทศ
บราซิลไดรองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ เสนอความเห็นและ
ทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับดัชนีช้ีวัด เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป  ผูแทนประเทศมาเลเซีย และผูแทนจาก
การหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ไดสนับสนุนทั้งแบบ
มุงกระบวนการและมุงผลสัมฤทธ์ิ

ผูแทนจากบางประเทศเนนความจําเปนตองมีดัชนี
ชี้วัดที่ เฉพาะเจาะจงสําหรับการแบงปนผลประโยชน
รวมถึงจํานวนความตกลงในการแบงปนผลประโยชน
จํานวนกิจกรรมการวิจัยรวมกัน จํานวนโครงการเสริมสราง

ความตระหนัก  และระดับการเสริมสรางสมรรถนะของ
ประเทศ   ผูแทนประเทศบราซิลเสนอทางเลือกที่เปนไปได
หลายทางสําหรับดัชนีชี้วัดแบบมุงผลสัมฤทธิ์  รวมถึง
จํานวนของ : การเขาถึงผานการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC), การใหรับอนุญาตเขาถึงอยางถูกตองตามกฎหมาย
และเทคโนโลยีท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม  ผูแทน
จากหลายประเทศคัดคานการใชดัชนีชี้วัดโดยเกี่ยวกับ
จํานวนของสิทธิบัตร รวมทั้งจํานวนผูใชชาวตางประเทศ
โดยตั้งขอสังเกตวากรอบการดําเนินงานตามกฎหมายไม
ควรมีการเลือกปฏิบัติ

ผูแทนประเทศเม็กซิโกและโคลอมเบีย เนนความ
จําเปนท่ีจะตองขยายความเปาประสงคเกี่ยวกับการแบงปน
ผลประโยชนในกรอบการดําเนินงานป  ค.ศ. 2010 ตามที่
ไดระบุไวโดยคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการ
ประชุมสมัยท่ี 10 (SBSTTA–10)

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ  ผูเขารวมประชุม
ไดรวมหารือถึงเอกสารที่จัดเตรียมโดยประธานรวม ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียเสนอแนะใหกลาวถึงดัชนีช้ีวัดท่ีเก่ียวเน่ือง
กับความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งกลาวถึงใน
คณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j)  ผูแทนจากสหภาพยุโรป
เสนอใหรวมถึงเปาหมายวาดวยการเขาถึงทรพัยากรพนัธกุรรม

จากขอเสนอของผูแทนประเทศบราซิลที่ตองการให
เรื่องการแบงปนผลประโยชนเปนหน่ึงในเรื่องท่ีเนนไวใน
แผนกลยุทธ  ผูเขารวมประชุมเห็นดวยที่จะแกไขภาษา
เกร่ินนํา โดย : ใหอางอิงวรรคแรกของขอมติ VII/30 : จุดเนน
ของแผนกลยุทธ และเนนวาการแบงปนผลประโยชนมี
ความสําคัญในการประเมินความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ และสรุปถึงความจําเปนที่จะตองจัดทํา
เปาหมายและดัชนีชี้วัดตอไป

ผูเขารวมประชุมไดใหการรับรองเอกสารท่ีแกไขแลว
และท่ีประชุมรวมในพิธีปดไดรับรองเอกสารโดยไมมีขอแกไข

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารฉบับสุดทาย (UNEP/
CBD/WG–ABS/3/L.5) คณะทํางานฯ (WG–ABS 3) ได :

ตระหนักถึงความตองการดัชนีชี้วัดสําหรับ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
พันธุกรรม และการจัดทําเปาหมายและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของ
ตอไป

รับทราบวายังมีความเห็นจากภาคีอนุสัญญาฯ
ในจํานวนไมมากนัก และเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และ
ประเทศอื่นๆ จัดสงความเห็นและขอมูลขาวสารวาดวย :
ความจําเปนและทางเลือกที่เปนไปไดของดัชนีชี้วัด, การ
พิจารณาและทบทวนเปาหมายตอไป ภายใตเปาประสงค
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รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียม
รวบรวมความเห็นดังกลาว เพื่อการพิจารณาของคณะ
ทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)

พิธีปดการประชุม
ในบายวนัศกุรที ่18 กมุภาพนัธ นางนศิากร โฆษติรตัน

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดปฏิบัติหนาที่แทน นายสุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการเปนประธานพิธีปดการประชุม  นาย Shikonko และ
นาย Burton ประธานคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I) และ
นาง Ivars และนาย Santos ประธานคณะทํางานยอยที่ 2
(SWG–II) รายงานผลการดำเนินงานของการประชุมกลุ่มย่อย
และที่ประชุมไดรับรองรายงานของคณะทํางานยอยที่ 1
(UNEP/CBD/WG–ABS/3/SWG.I/L.1 and Add.1) และ
รายงานของคณะทํางานยอยที่ 2 (UNEP/CBD/WG–ABS/
3/SWG.II/L.1, Add.1and Add.2) โดยไมมีขอแกไข

ผูแทนประเทศนิวซีแลนดรองขอใหมีการบันทึกการ
สงวนสิทธิวาภาคีอนุสัญญาฯ ยังคงมีสิทธิในการยื่นขอเสนอ
วาดวยระบอบระหวางประเทศ และขอเสนอดังกลาวจะมี
น้ําหนักเทากันในการเจรจาตอรอง

ที่ประชุมรวมมีมติรับรองขอเสนอแนะของคณะ
ทํางานฯ (WG–ABS 3) โดยมีการแกไขขอความเล็กนอย

ในวาระการประชุมเร่ืองประเด็นอ่ืนๆ ผูแทนจาก
การหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) สนับสนุนโดยผูแทนสหภาพ
ยุโรปและประเทศเอธิโอเปย ไดย่ืนขอเสนอเร่ืองการเพิ่มพูน
การมีสวนรวมของชนพื้นเมืองในคณะทํางานฯ  ผาน
มาตรการ : ใหชนพื้นเมืองมีสวนรวมอยางทันเวลาและ
เหมาะสมในการเจรจาตอรองโดยเอ้ืออํานวยผานการสนบัสนนุ
ทางการบริหาร, เพิ่มพูนการมีสวนรวมในกลุมประสานงาน
และกลุมเพ่ือนประธาน  และจัดหาและใหคําแนะแนวทาง
แกใหกับสภา (Bureau)  อีกทั้งยังเรียกรองใหขอเสนอ
ดังกลาวไดรับการพิจารณาและเสนอตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ผูแทนสหภาพยุโรป
ประเทศอินเดียในนามกลุมประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง  ประเทศเอธิโอเปยในนามกลุมประเทศ
แอฟริกัน  ผูแทนประเทศนอรเวย นิวซีแลนด นามิเบีย
ฟลิปปนส เม็กซิโก และอูกันดา ไดสนับสนุนขอเสนอ
ดังกลาว สวนผูแทนประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย

และจาไมกา เนนขอใหมีการพิจารณาตอไป  ประธาน
นางนิศากร โฆษิตรัตน กลาววาขอเสนอนี้จะไดเสนอเพื่อ
การพิจารณาในคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 4 (WG–
ABS 4)  ผูแทนสหภาพยุโรปแสดงความผิดหวัง และผูแทน
ประเทศสวีเดน รองขอใหบันทึกวาตนไมเห็นดวยตอการ
เล่ือนไมรับขอเสนอน้ีไวในรายงานการประชุม

ผูเขารวมประชุมไดพิจารณารายงานการประชุม
(UNEP/CBD/WG–ABS/3/L.1/Add.1) ซึ่งเสนอโดย
ผูรายงานการประชุม นาย Shestakov  ผูแทนสหพันธรัฐ
รัสเซีย ผูแทนสหภาพยุโรปเนนวาไมเห็นดวยกับความเห็น
ของผูแทนโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางความตกลงที่วาดวย
สิทธิทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับการคา (TRIPS)
และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ผูแทนโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
แสดงความคิดเห็นตอนเปดการประชุมครั้งนี้ และรองขอให
มีการบันทึกลงในรายงานการประชุมดวย  ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียกลาววาความตกลงดังกลาว และอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพนัน้สนบัสนนุซึง่กนัและกนั
โดยผูแทนประเทศญี่ปุน สวิตเซอรแลนด นิวซีแลนด และ
สหรัฐอเมริกา สนับสนุนคํากลาวของผูแทนสหภาพยุโรปดวย

ผูแทนกลุมประเทศแอฟรกินักลาววา รายงานดงักลาว
สะทอนโดยตรงจากผลการประชุมและความสัมพันธระหวาง
ความตกลงดังกลาวและอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศบราซิล
เห็นดวยตอคําแถลงของผูแทนโครงการส่ิงแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP)  ผูแทนจากการประชุมวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The Forum on Environment
and Development) กลาววาคําแถลงของผูแทนโครงการ
ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) สะทอนถึงทาทีของ
ประชาสังคมตอสิทธิทรัพยสินทางปญญา ในท่ีสุดรายงาน
การประชุมดังกลาวไดรับมติรับรองโดยมีการแกไขเล็กนอย

ท่ีประชุมรวมไดรับทราบคําแถลงของผูแทนระดับ
ภูมิภาคและประเทศตางๆ  ผูแทนประเทศอินเดียในนาม
กลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)
ชี้ใหเห็นวา การประชุมครั้งนี้มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ
มากขึ้นในประเด็นการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
จากทรพัยากรพนัธกุรรม โดยเฉพาะขอบเขตและวตัถปุระสงค
ของระบอบระหวางประเทศ และยังไดเนนวาระบอบดังกลาว
ควรเพิ่มมูลคา ใหกับทั้งผูใหและผูใชทรัพยากรพันธุกรรม
และแสดงความหวังวา ภาคีอนุสัญญาฯ จะสามารถใหขอ
เสนอแนะที่พิเศษเฉพาะตอการประชุมในครั้งถัดไปได
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ผูแทนประเทศแคนาดาในนามของกลุมประเทศ
JUSCANZ ไดเนนถงึความจําเปนในการประชุมคณะทาํงานฯ
ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4) และในนามของรัฐบาลแคนาดา ได
ประกาศใหการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการประชุม
คณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j) 4)

ผูแทนประเทศเอกวาดอรในนามของกลุมประเทศ
ลาตนิอเมรกินัและแครบิเบยีน ยนืยนัถงึพนัธะทีใ่หดาํเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 7 และเพื่อใหเกิดระบอบที่ใหหลักประกันใน
การแบงปนผลประโยชน

ผูแทนสหภาพยุโรปสรุปวาการประชุมคร้ังนี้มีการ
หารืออยางสรางสรรค และจําเปนตองมีการเตรียมการ
สําหรับการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)
เพื่อใหมีการเจรจาตอรองอยางสรางสรรคเชนกัน และ
กระตุนเตือนไมใหผูเขารวมประชุมมองขามเปาหมายป
ค.ศ. 2010

ผูแทนประเทศคี รีบาตในนามของกลุมประเทศ
เอเชียและแปซิฟก รองขอใหจัดทําความเช่ือมโยงระหวาง
คณะทํางานฯ (WG–ABS) กับคณะทํางานวาดวยมาตรา
8(j) (WG–8(j)) และรองขอการสนับสนุนทรัพยากรให
ประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินการตามแนวทางบอนน
ตอไป

ผูแทนประเทศเอธิโอเปยในนามของกลุมประเทศ
แอฟริกัน แสดงความชื่นชมถึงทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัด
ประชุมไดเปนอยางดี

ผูแทนประเทศสเปน ประกาศรับเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่  4 (WG–ABS 4) และการ
ประชุมคณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) โดยจะจัดตอเน่ืองกัน
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006  ผูแทนประเทศนอรเวยประกาศ
เปนเจาภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู เ ช่ียวชาญ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรมในเดือนกันยายน ค.ศ. 2005
ผูแทนประเทศฝรั่งเศสประกาศเปนเจาภาพจัดสัมมนา
ระดับสูงวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุกรรม ณ กรุงปารีส ในราวปลายป ค.ศ.
2005 หรือ ตนป ค.ศ. 2006

ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกากลาววา การประชุม
ครั้งนี้เปนการวางพ้ืนฐานใหกับการประชุมในอนาคต และ
ไดกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ นํากระบวนการที่วาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
ไปใชในประเทศของตนเอง

ผูแทนสภาหอการคาระหวางประเทศ (The
International Chamber of Commerce) รับทราบถึงความ
หลากหลายของขอคิดเห็นเรื่องการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งเปนประเด็นที่มี
ความทาทายอยางมาก  ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศ
ของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
มีความกังวลวาระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม อาจ
สงผลใหเกิดการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง  ผูแทนองคกร
พัฒนาเอกชนแหงหน่ึง ใหการสนับสนุนตอขอเรียกรองของ
ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เพื่อใหการมีสวนรวม
ในกระบวนการดงักลาวเปนไปอยางเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ
และไดคัดคานการใชสิทธิบัตรกับส่ิงมีชีวิต และกลาววา
สิทธิทรัพยสินทางปญญาไมควรจํากัดการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม

ผูบันทึกการประชุม นาย Shestakov กลาวแสดง
ความขอบคุณตอรัฐบาลและประชาชนไทย (UNEP/CBD/
WG–ABS/3/L.7) และท่ีประชุมใหการรับรอง  เลขาธิการ
อนุสัญญาฯ นาย Zedan ต้ังขอสังเกตวาการประชุมเรื่อง
ระบอบระหวางประเทศนั้นเปนงานที่ซับซอน  แตการ
ประชุมในครั้ ง น้ี เปนจุด เริ่ มตนของความร วมมือที่ ดี
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังไดแสดงความชื่นชมตอประเทศ
ตางๆ ท่ีไดมอบทุนสนับสนุนใหกับประเทศกําลังพัฒนาได
เขามามีสวนรวมในการประชุม และชื่นชมตอประเทศตางๆ
ที่ไดเสนอขอเปนเจาภาพในการจัดประชุมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้น
ในระหวางสมัยการประชุม

ผูแทนจากโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) ไดชี้แจงวาคํากลาวในการเปดประชุมของโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) นั้น มีวัตถุประสงค
ใหเห็นถงึความจาํเปนในการทําใหความตกลงดานส่ิงแวดลอม
ตางๆ สอดคลองกัน และกลาวเนนถึงบทบาทของโครงการ
ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม

ประธาน นางนิศากร โฆษิตรัตน กลาวปดการประชุม
เมื่อเวลา 17.10 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.311 IISD 21 February 2005
: www.iisd.ca/biodiv/abs-wg3/
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การประชุมครั้งที่ 4 ของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ของอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มีข้ึนระหวางวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006 ณ เมืองกรานาดา
ประเทศสเปน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตอจากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
มีผูเขารวมประชุมกวา 450 คน ประกอบดวย ผูแทนจากรัฐบาล หนวยงานขององคการสหประชาชาติ องคการระหวาง
รัฐบาล ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม

คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน ไดพบกันอีกเพื่อเจรจาตอรองเรื่อง
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขา ถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนตอไป ซ่ึงเปนหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 7 โดยสอดคลองกับขอกําหนดดังบรรจุใน
เอกสารแนบทายขอมติ VII/19 : การเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม คณะทํางานฯ ยังได
พิจารณา : หนทางอ่ืน เพื่อสงเสริมแนวทางบอนนวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  รวมถึงเอกสาร
รับรองระหวางประเทศสําหรับตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มา
ทางกฎหมาย, และมาตรการสนับสนุนภาคีผูใหทรัพยากร
พันธุกรรม การปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) ของภาคีท่ีจัดหาและใหทรัพยากรทางพันธุกรรม และ
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) วาดวยการเขาถึง
ที่ไดรับอนุญาต  คณะทํางานฯ ไดเลื่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมวาดวยการใชคําศัพท และดัชนีช้ีวัดการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน ในบริบท
ของการประเมินความกาวหนา ในการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ  ครั้งนี้  ขอเสนอแนะของ
คณะทํางานฯ จะไดรับการนําเสนอตอสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 ซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่
20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006 ที่เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล
ตอไป

การประชุมในครั้ง น้ี ไดมีความกาวหนาวาดวย
ระบอบระหวางประเทศวาเห็นชอบกับขอเสนอแนะตอ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และรางท่ีจะเปนพื้นฐานสําหรับ
การเจรจาตอรองในอนาคต รางฉบับนี้ แมวาจะมีวงเล็บ
เกือบท้ังหมด แตบรรจุโครงสราง และประเด็นหลักที่อาจ
เสนอตอการเจรจาตอรองอยางเปนทางการมากขึ้นของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 และ
หลังจากนั้น อยางไรก็ตาม ยังมีการแบงแยกกันชัดเจน
ระหวางผูเขารวมประชุมในประเด็น เชน : ความตองการที่
ใหมีเครื่องมือใหมและระบอบจะมีองคประกอบที่ผูกพัน
ทางกฎหมายไดหรือไม การรวมเอาอนุพันธุ และผลิตภัณฑ
ของทรัพยากรพันธุกรรมเขาในระบอบ, ขอเรียกรองใหเปด
เผยขอมูลการขอสิทธิทรัพยสินทางปญญา, และการมีสวน
รวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในการเจรจาตอรองเรื่อง
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ก ารประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน ของอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4
(The Fourth Meeting of the Ad Hoc Open–ended
Working Group on Access and Benefit Sharing)

30 มกราคม–3 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006  ณ เมืองกรานาดา  ประเทศสเปน
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The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง

ไดรับการตอรอง ภายใตการดูแลของโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดเปดใหมีการลงนามเมื่อวันท่ี
5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
29 ธันวาคม ค.ศ. 1993  ปจจุบันมี 188 ภาคีอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ มีเปาหมายเพื่อสงเสริม “การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และการแบงปน
ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียม”

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงการเอื้อ
อํานวยการเขาถึง การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และ
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) และการแบงปน
ผลประโยชนไดถูกบรรจุไวในมาตรา 15 โดยมีมาตรา
ที่เกี่ยวของ อางถึงการเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี
(มาตรา 16.3) และการดูแล และการจัดสรรผลประโยชน
จากเทคโนโลยีชีวภาพ (มาตรา 19)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4
(COP–4) : ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998  ณ กรุง
บราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ไดมีมติใหจัดตั้งคณะ
ผูเชี่ยวชาญวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ที่มีความสมดุลในภูมิภาค  ซ่ึงองคประกอบและวาระ
การประชุมไดรับการหารือในการประชุมระหวางสมัย
วาดวยการปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ เมื่อเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 1999 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การ
ประชุมครั้งแรกของคณะผูเชี่ยวชาญดังกลาว มีขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 1999 ณ เมืองซานโฮเซ ประเทศ
คอสตาริกา ไดจัดทําขอเสนอแนะจํานวนหนึ่ง รวมถึงขอ
สรุปโดยทั่วไป และประเด็นเฉพาะวาดวยการเห็นชอบที่ได
แจงลวงหนา (PIC), เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(MAT), ขอมูลขาวสารที่ตองการ  และการเสริมสราง
สมรรถนะ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 5
(COP–5) : ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติใหจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน เพื่อจัดทําแนวทางและหนทางอื่นๆ วาดวย :
การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC), เงื่อนไขที่ไดรับการตก
ลงรวมกัน (MAT), การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย,
กลไกการแบงปนผลประโยชน และการสงวนรักษาความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การประชุมคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนสมัยที่ 2 (ABS
EP–2) : ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 ณ นครมอนทรีออล
ประเทศแคนาดา ไดหารือถึงประสบการณของผูใชและ
ผู ใหทรัพยากรในกระบวนการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน, เพื่อหาหนทางสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวม, และทางเลือกเสริมท่ีกลาวถึงการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน ภายในกรอบการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาฯ

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถงึทรพัยากรพนัธกุรรมและการแบงปนผลประโยชน
ครั้งที่ 1 (WG–ABS 1) : ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ
กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี คณะทํางานฯ ไดจัดทําราง
แนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และยังได : จําแนกองคประกอบสําหรับแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางสมรรถนะ, เรียกรองใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติ
การวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน, และพิจารณาบทบาทของสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญา ในการดําเนินงานตาม เพื่อนํามาปรับ
ใชการจัดการ การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6):  ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ณ นครเฮก
ประเทศเนเธอรแลนด สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง
แนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และพิจารณา : หนทางอื่น รวมถึงการสงเสริมสมรรถนะ,
บทบาทของสิทธิทรัพยสินทางปญญาในการดําเนินการ
ตามการจัดการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน,
และความสัมพันธกับความตกลงวาดวยการคาที่เกี่ยวของ
กับทรัพยสินทางปญญา (TRIPs) ขององคการการคาโลก
(WTO)

การประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนา
อยางยัง่ยนื (WSSD) : ในแผนการดําเนินการโจฮนเนสเบอรก
(Johannesburg Plan of Implementation – JPOI) การ
ประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยพัฒนาอยางยั่งยืน (WSSD)
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮนเนสเบอรก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต เรียกรองใหมีการเจรจาตอรอง,
ภายในกรอบของอนุสัญญาฯ เรื่องระบอบระหวางประเทศ
เพื่อสงเสริมและรักษาการแบงปนอยางยุติธรรมและ
เทาเทยีม ซึง่ผลประโยชนทีเ่กดิจากการใชทรพัยากรพนัธกุรรม
ซึ่งตอมา ขอเรียกรองดังกลาวไดรับการยืนยันในการประชุม
สมัชชาแหงสหประชาชาติ (UNGA) สมัยท่ี 57 เมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2002 ณ นครนิวยอรก และในการประชุมสุด
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ยอดแหงโลกของสหประชาชาติ (UN World Summit) เมื่อ
เดือนกันยายน ค.ศ. 2005 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐ
อเมริกา

โปรแกรมงานพหุวรรษ (MYPOW) : ในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
การประชุมระหวางสมัยวาดวยโปรแกรมงานพหุวรรษ
สําหรับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ. 2010 เสนอ
แนะใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน พิจารณา กระบวนการ, ขอบเขต,
องคประกอบและรูปแบบของระบอบระหวางประเทศ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 2 (WG–
ABS 2) : ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรีออล
ประเทศแคนาดา ในการประชุมครั้งนี้มีการถกเถียงกัน
เรื่องกระบวนการ, ลักษณะ, ขอบเขต, องคประกอบ และ
รูปแบบของระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน และพิจารณา มาตรการที่ให
หลักประกันวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) และการ
เสริมสรางสมรรถนะ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) : เดอืนกุมภาพนัธ ค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองแผน
ปฏิบัติการวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน และมีมติมอบหมายหนาที่ให
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน เจรจาตอรองเรือ่งระบอบระหวางประเทศวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และเห็นชอบกับขอ
กําหนดเบ้ืองตนสําหรับการเจรจาตอรองดวย

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 3 (WG–
ABS 3) : ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2005 ณ กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย คณะทํางานฯ ไดจัดทําเอกสารประกอบดวย
ทางเลือกสําหรับวางรูปแบบระบอบระหวางประเทศวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน คณะทํางานฯ
ยังไดเจรจา : หนทางเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมแนวทางบอนน ไดแก
เอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย,
มาตรการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)
และเงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT), และทางเลือก
สาํหรบัดชันชีีว้ดัสาํหรบัการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน

รายงานการประชุม
นาย Suboh Mohd Yassin ประเทศมาเลเซีย

ในนามของประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  Dato Seri
Law Hieng Ding กลาวเปดการประชุมในวันจันทรที่ 30
มกราคม เรียกรองใหการเจรจาตอรองกาวหนาไปอยาง
สําคัญ ในเรื่องระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน  กอนท่ีจะถึงการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งขอสังเกตวาความ
กาวหนาเพียงเล็กนอยในเรื่องการแบงปนผลประโยชน
อนัเปนหนึง่เสาหลกัของอนสุญัญาฯ ทาํใหเกดิความไมแนนอน
ทางกฎหมาย และผลกระทบตอการลงทุนในระยะยาว เขา
หวังวาการประชุมครั้งน้ี กาวหนาในการฟนฝาอุปสรรค
สรางพันธมิตรความรวมมือระหวางผูใหและผูใชทรัพยากร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเกื้อกูลตอการขจัดความ
ยากจน ตอสันติสุข และตอความมั่นคง

นาย Antonio Serrano, Secretary–General for
Territory and Biodiversity ประเทศสเปน กลาวถึงการมี
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงพันธุกรรมและ
การแบงปนผลประโยชนท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย ที่จะ
เกื้ อกูลตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การขจัดความยากจน และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยท่ีรับทราบวาแนวทางบอนน และการวิเคราะหชองวาง
ในเครื่องมือการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน นับวา
เปนขั้นตอนแรกเริ่มใหแกการประชุมครั้งนี้ เขาไดเนนความ
สําคัญวาจําเปนตองจําแนกระบุขอบเขตและเครื่องมือของ
ระบอบในอนาคต
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จากนั้น ผูเขารวมประชุมไดเลือก นาง Margarita
Clemente ประเทศสเปน เปนประธานคณะทํางานฯ และ
นาย Antonio Matamoros ประเทศเอกวาดอร เปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และไดรับรองใหสภาสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เปนสภาคณะทํางานฯ ดวย  จากนั้น ที่ประชุม
ไดรับรองวาระการประชุม (UNEP/CBD/WG–ABS/4/1/
Add.1) โดยแกไขเกี่ยวกับการหารือเร่ืองการมีสวนรวมของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในระบอบการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการประชุม ที่ประชุม
เห็นชอบใหเปนคณะกรรมการของทั้งหมด (Committee of
the Whole) โดยมี นาง Clemente เปนประธาน ซึ่งจะ
เจรจาตอรองเรื่องระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน โดยมีความเขาใจรวมกันวา
การตั้งกลุมประสานงานหรือกลุมไมเปนทางการ ตามความ
เหมาะสม

ผูเขารวมประชุม กลาวถอยแถลงโดยเนนระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน  ผูแทนประเทศเอธิโอเปยในนามกลุมประเทศ
แอฟริกัน เนนความจําเปนที่ตองมีระบอบที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย  ผูแทนประเทศออสเตรียในนามสหภาพยุโรป
แนะใหเนนตัดทอนรายการทางเลือกที่วาดวยระบอบท่ีจัด
ทําโดยคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 3 (WG–ABS 3)
ผูแทนประเทศคิริบาตในนามกลุมประเทศเอเชียและ
แปซิฟกเนนวา ความจําเปนที่ตองมีกลไกการประสานงาน
ระหวางคณะทํางานฯ นี้ (WG–ABS) กับคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j))  ผูแทนประเทศ
แคนาดากลาวในนามของกลุม JUSSCANNZ (ญี่ปุน,
สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอรแลนด, แคนาดา, ออสเตรเลีย,
นอรเวย และนิวซีแลนด) แสดงความตั้งใจวาจะทํางานให
ไดผลที่ไดรับทางบวก ผูแทนประเทศเวเนซุเอลากลาวใน
นามกลุมประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน เนนวา
ระบอบระหวางประเทศตองมีองคประกอบที่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย และผูแทนประเทศอินเดียในนามกลุม
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) เนน
ถึงบทบาทของกฎระเบียบในชาติวาดวยการเขาถึง ผูแทน
จากการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอแนะวาระบอบ
ดังกลาว ควรสะทอนถึงมาตรฐานระหวางประเทศวาดวย
สิทธิมนุษยชน

จากนั้น ผูเขารวมประชุมรับฟงรายงาน ซึ่งผูแทน
ประเทศสเปนรายงานผลการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 4 (WG–8(j)4) ผูแทนสหภาพ

ยุโรปและประเทศนอรเวยเรียกรองใหขยายหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายของคณะท่ีปรึกษาวาดวยมาตรา 8(j) เพื่อเจรจา
ตอรองเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ผูแทน
จากหลายประเทศรายงานการดําเนินงานตามแนวทางบอนน
โดยใชกฎระเบียบในชาติ ผูแทนประเทศญี่ปุน สรุปวาไดจัด
ทําแนวทางแหงชาติวาดวยมาตรการของผูใช เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) และ
เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียขอใหคํานึงถึงความสําคัญในการแบงปน
ผลประโยชนท่ีมิใชเงิน, โดยเสนอใหแบงปนประสบการณ
ในการพัฒนาเครื่องมือที่อยูบนพื้นฐานของซอฟแวร
โปรแกรมสําหรับจดทะเบียนการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
ผูแทนประเทศปากีสถานกลาวถึงความกาวหนาในการ
จําแนกชุมชนพื้นเมืองท่ีเคล่ือนยายเสมอ  ใหเปนผูรับ
ผลประโยชนท่ีนาจะเปนไปไดของระบอบการเขาถึง

หลังจากการประชุมในพิธีเปด คณะกรรมการของ
ทั้งหมด ไดประชุมกันตลอดทั้งสัปดาห และกลุมเพื่อน
ประธานไดพบกันในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ เพื่อเจรจา
ตอรองระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน  สวนกลุมประสานงานพบกันในวัน
พฤหัสบดี เชนเดียวกัน  เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับ
เอกสารรับรองระหวางประเทศ ตนกําเนิด/แหลงท่ีมา/ที่มา
ตามกฎหมาย และมาตรการเพื่อใหความมั่นใจวามีการ
ปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) และ
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) กลุมไมเปนทางการ
ไดหารือกันในประเด็นการใหชนพื้นเมืองมีสวนรวมในการ
เจรจาตอรองระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน ที่ประชุมรวมไดพบกันอีกในบาย
วันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ เพื่อรับรองขอเสนอแนะและรายงาน
การประชุม

ระบอบระหวางประเทศ
ผูเขารวมประชุมหารือกันถึงระบอบระหวางประเทศ

วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ตั้งแต
วันจันทรที่ 30 มกราคม ถึง วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ  ใน
คณะกรรมการของทั้งหมด และกลุมเพื่อนประธาน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ  ในวันจันทร ผูเขารวมประชุมได
หารือระบอบบนพื้นฐานของขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ
ในการประชุมครั้งที่ 3 (WG–ABS 3)  ขอเสนอแนะ 3/1
เอกสารแนบทาย I (UNEP/CBD/WG–ABS/4/2)  จากนั้น
ไดหารือวาควรใชขอเสนอจากกลุมประเทศแอฟริกัน เปน
พื้นฐานสําหรับการเจรจาตอรองหรือไม ในที่สุดตกลงใช



9

193

เนื้อหาที่ประธานไดจัดทําข้ึน  ประธาน นาง Clements
เสนอเนื้อหาที่ประธานจัดทํา ตอที่ประชุมในวันพุธ และ
เสนอฉบับแกไขแลวในวันพฤหัสบดี ซ่ึงคณะกรรมการของ
ทั้งหมด และกลุมเพื่อนประธานไดหารือกันอยางหนัก
ท่ีประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะท่ีรวมถึงเอกสารแนบทาย
วาดวยรางระบอบระหวางประเทศ ในวันศุกร และจะนํา
เสนอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ตอไป

เอกสารผลที่ไดจากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
คร้ังท่ี 3 :
ถอยแถลงทั่วไป : คณะกรรมการของทั้งหมด ได

หารือถึงองคประกอบ และวัตถุประสงคของระบอบระหวาง
ประเทศ บนพ้ืนฐานของขอเสนอแนะ 3/1 เอกสารแนบทาย I
ในวันจันทรและวันอังคารที่ 30–31 มกราคม ในวันจันทร
ผูแทนประเทศตางๆ กลาวถอยแถลงทั่วไปถึงความคาดหวัง
สําหรับระบอบ

ผูแทนบางประเทศรวมถึงเปรูและเม็กซิโก เสนอ
หนทางสูการปฏิบัติอยางจริงจังโดยพิจารณาเนนการหารือ
เรื่องกลไกที่ปฏิบัติไดเพื่อดําเนินงานแบงปนผลประโยชน
และเรื่องเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายนอยที่สุดเพื่อ
เสริมแนวทางบอนน ไดแก เอกสารรับรองแหลงกําเนิด และ
มาตรการในประเทศผูใช ผูแทนจากหลายประเทศกําลัง
พัฒนายังไดสรุปถึงความตองการ ใหรวมการเสริมสราง
สมรรถนะเขาไวในระบอบ เพื่อสรางความแข็งแกรงใหแก
กฎระเบียบแหงชาติเกี่ยวกับการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน และเพื่อปองกันการลักลอบเขาถึงทรัพยากร
ชีวภาพ ผูแทนบางประเทศรวมถึงเกรนาดา อินโดนีเซีย
แอฟริกาใต และอียิปต สนับสนุนเคร่ืองมือที่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ในขณะที่ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศ
คอสตาริกา พอใจใหรวมทั้งมีผลผูกพันตามกฎหมายและ
ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ผูแทนประเทศจีน และสวิตเซอรแลนด เสนอให
จําแนกระบุความตองการในระดับระหวางประเทศ เพื่อให
เสร็จสิ้นจากการวิเคราะหชองวาง ที่ริเริ่มโดยคณะทํางานฯ
ในการประชุมครั้งที่ 3 (WG–ABS 3)  ผูแทนประเทศ
สวิตเซอรแลนดสรุปขอเสนอที่ มีตอองคการทรัพย สิน
ทางปญญาโลก (WIPO) วาดวยการพิจารณากําหนดตน
กําเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม และความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี และความตองการใหดําเนินงานตอไป
ในเรื่องเอกสารรับรองแหลงที่มาตามกฎหมาย ผูแทน
ประเทศอื่นรวมทั้งสหภาพยุโรป, ออสเตรเลีย และ

สาธารณรัฐเกาหลี สรุปเนนความตองการใหสอดคลองกับ
เครื่องมือระหวางประเทศที่มีอยูแลว

องคประกอบของระบอบ : ในความเห็นเบื้องตน
วาดวยองคประกอบของระบอบ ผูแทนสหภาพยุโรป เนนวา
ควรใหความสนใจเทาเทียมกันท้ังเรื่องการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน รวมถึงระเบียบวิธีการท่ีชัดเจน, โปรงใส
และคุมทุน เพื่อเอื้ออํานวยการเขาถึง ผูแทนสหภาพยุโรป
ยังสรุปอีกวา องคประกอบท่ีเก่ียวกับความรูท่ีสืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี ควรใหยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชน
และงานขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
ท่ีไดทํามากอน ผูแทนประเทศนอรเวยเสนอใหมีระเบียบ
วิธีการเขาถึงที่เพิ่มความแนนอนทางกฎหมายวาดวยการ
ใชความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดกลไกการ
แบงปนผลประโยชน  การเสริมสรางสมรรถนะ และการถาย
ทอดเทคโนโลยี

ผูแทนกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ใหความสําคัญแกการเสริมสรางสมรรถนะ การคุมครอง
ความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี กลไกการเงินเพื่อ
ใหความมั่นใจวามีการดําเนินงานตามระบอบ และเอกสาร
รับรองท่ีมาตามกฎหมาย ซึ่งออกใหโดยประเทศตนกําเนิด
ผูแทนประเทศโคลอมเบียทําความกระจางวาในขณะที่การ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) มีลักษณะกระทําขางเดียว
ดังนั้นการแบงปนผลประโยชนจึงไมควรใหเปนไปตาม
ความสมัครใจ แตควรเกี่ยวของโดยตรงกับเงื่อนไขการเขา
ถึง ผูแทนประเทศเม็กซิโกและคอสตาริกากลาววา ระบอบ
มีพันธะท่ีจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
ในขณะที่รับทราบวา การเขาถึงไมไดเรียกรองใหมีเครื่อง
มือระหวางประเทศอื่นมากไปกวา เครื่องมือสําหรับให
ความแนนอนเกี่ยวกับท่ีมาตามกฎหมายของทรัพยากรนั้น

ผู แทนกลุมประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง (LMMC) กลาววา ระบอบควรดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ และรวมถึงการแบงปนผล
ประโยชน มาตรการปฏิบัติตาม เอกสารรับรองที่มาตาม
กฎหมาย การคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี การดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลในการนํา
ระบอบไปใช และกลไกการเงิน ผูแทนประเทศมาเลเซีย
เตือนวาการเขาถึงที่ไดรับการเอื้ออํานวย ควรอยูภายใต
หลักการของอนุสัญญาฯ รวมถึงอํานาจอธิปไตยแหงชาติ
เหนือทรัพยากรพันธุกรรม และการใชเพื่อประโยชนอยาง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูแทนประเทศอียิปตกลาววา
การเขาถึงที่ไดรับการเอื้ออํานวย ตองเชื่อมโยงกับการแบง
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ปนผลประโยชน บนพื้นฐานของการเห็นชอบที่ไดแจงลวง
หนา (PIC) และเง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) ใน
ขณะที่ผูแทนประเทศบูรกินาฟาโซ คัดคานขอความอางถึง
การเขาถึงที่ไดรับการเอื้ออํานวย และเสนอใหใชภาษา
ของอนุสัญญาฯ ที่วา แตควรจะสรางเงื่อนไขเพื่อเอื้อ
อํานวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม ผูแทนหลายประเทศ
กําลังพัฒนาสรุปวาระบอบควรสงเสริมการดําเนินงานวิจัย
รวมกัน การถายทอดเทคโนโลยี และกลไกการปฏิบัติตาม
และบังคับใช

ผูแทนกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน,
อูกันดา และอียิปต สนับสนุนใหรวมอนุพันธุของทรัพยากร
พันธุกรรมเขาไวในระบอบดวย ในขณะที่ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลียคัดคาน และผูแทนสหภาพยุโรปเสนอให
พิจารณาในประเด็นดังกลาวตอไป

ผูแทนจากสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่ ออาหารและการ เกษตร
(ITPGRFA), การประชุมแหงสหประชาชาติวาดวยการคา
และการพัฒนา (UNCTAD), องคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO), อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองสายพันธุพืชใหม (UPOV)  และองคการการคาโลก
(WTO)  ไดรายงานถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมือง
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ(IIFB) และการหารือ
ถาวรแหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นชนพ้ืนเมือง (UNPFII)
เนนวาเครือ่งมอืวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
ตองสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศที่มีอยูแลว และ
ที่จะเกิดขึ้นอีก ซึ่งเก่ียวเนื่องกับสิทธิของชนพื้นเมือง และ
วาการตระหนักและการคุมครองสิทธิดังกลาว ควรเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับหลายเรื่องในระบอบ  ผูแทนจากภาค
ธุรกิจเห็นวาระบอบระหวางประเทศ ไมสามารถแทนที่
กรอบการดําเนินงานระดับชาติได

วัตถุประสงค : ผูแทนหลายประเทศกําลังพัฒนา
เสนอวา วัตถุประสงคของระบอบควร : หาทางปองกันการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและถึงอนุพันธุ อยางไมเหมาะสม,
เอื้ออํานวยการเขาถึงที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอม, สนับสนุน
การปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ ไดแจงลวงหนา  (PIC)
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) และกฎระเบียบใน
ชาติ; คุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี,
และสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี, การดําเนินงานวิจัย
รวมกัน, และการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา
และนิวซีแลนด ใหความสําคัญตอการเอื้ออํานวยการเขาถึง

ทรัพยากรพันธุกรรม ผูแทนประเทศอื่น สนับสนุนใหมุงเนน
การดําเนินงานอยางมปีระสิทธผิลตามมาตรา 15 : การเขาถงึ
ทรัพยากรพันธุกรรม และมาตรา 8(j) : ความรูท่ีสืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี และวัตถุประสงคท้ังสามขอของ
อนุสัญญาฯ และการสงเสริมดําเนินงานตามและปฏิบัติ
ตามการแบงปนผลประโยชน, สิทธิและพันธะของผูใช,
และสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ผูแทนประเทศ
สวิตเซอรแลนดคัดคานขอความที่อางถึงการนําไปใชโดย
ไมเหมาะสม  โดยที่ผูแทนประเทศญี่ปุนเสนอใหสราง
เงื่อนไขเพื่อเอื้ออํานวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
สําหรับการใชประโยชนท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

เน้ือหาท่ีประธานจัดทําข้ึน :
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ  ประธาน นาง Clemente

ไดแนะนําเอกสารท่ีประธานจัดทําข้ึน บรรจุหลายสวนวา
ดวย วัตถุประสงค ขอบเขต การมีกรรมสิทธิ์, การเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม, การเขาถึงความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี, การแบงปนผลประโยชน, เอกสาร
รับรองแหลงกําเนิด และมาตรการอื่นๆ

ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน, กลุมประเทศลาติน
อเมริกา และคาริบเบียน และประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง (LMMC) แสดงความยินดีตอนรับเอกสารใน
ฐานะท่ีเปนจุดเริ่มตนของการเจรจาตอรอง ซึ่งผูแทนกลุม
ประเทศลาตินอเมริกา และคาริบเบียน เนนมาตรการระหวาง
ประเทศท่ีเสริมตอกฎระเบียบในชาติ และการจําแนกระบุ
ประเทศตนกําเนิด ในการขอสิทธิบัตร ผูแทนประเทศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) เพ่ิมเติมใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในชาติ และมาตรการที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับผูใช ในขณะที่ผูแทนประเทศอื่นอีกหลายประเทศ
เนนถึงความสมดุลเสมอภาคระหวางมาตรการของผูให
และผูใช

ผูแทนประเทศกําลังพัฒนาอื่น เนนถึงความสําคัญ
ของการเสริมสรางสมรรถนะและการปฏิบัติตาม, การถาย
ทอดเทคโนโลยี, การเขาถึงความเปนธรรม, การติดตาม
ตรวจสอบ, กลไกการเงิน, การฝกอบรมแกชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีสวนรวมไดอยางมี
ประสิทธิผล, การปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) และ
เอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย
ผูแทนประเทศเม็กซิโกเนนถึงความแนนอนทางกฎหมาย
สําหรับผูใชและผูจัดหาใหความหลากหลายทางชีวภาพ
และผูแทนประเทศอารเจนตินา และโคลอมเบียเรียกรองให
สรางความแข็งแกร งใหแกองคประกอบการแบงปน
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ผลประโยชนในรางระบอบ ในขณะที่ผูแทนประเทศอูกันดา
รองขอใหทําความกระจางในโครงสรางการบริหารจัดการ
และบทบาทหนาท่ีของหนวยงานแหงชาติท่ีไดรับมอบอํานาจ

ผูแทนประเทศท่ีพัฒนาแลวเห็นวา เอกสารท่ีประธาน
จัดทําขึ้นอาจไมสะทอนความเห็นของตนอยางเพียงพอ
จึงแสดงความกังวลที่การพิจารณาดําเนินไปอยางรวดเร็ว
สูระบอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และเสนอใหหารือเรื่อง
ขอบเขตและลักษณะของระบอบ การวิเคราะหชองวาง
และใหความม่ันใจวาสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศ  ผูแทนประเทศออสเตรเลีย จีน และแคนาดา เสนอ
ใหเพ่ิมสวนวาดวย “องคประกอบที่นาจะมี” (“potential
elements”) และใหตัดทิ้งขอความที่อยูในวงเล็บ ระบอบ
“ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย” (“legally binding”) ในหัวขอ
เรื่องของเอกสารที่ประธานจัดทําข้ึน  ในขณะที่ผูแทน
สหภาพยุโรปเนนวาหัวขอเร่ืองไมควรตัดสินลวงหนาถึง
ผลที่จะไดรับจากการเจรจาตอรอง

ผูแทนจากบางประเทศของใจวาควรใชเนื้อหาที่
ประธานจัดทําขึ้น หรือจะรวมกับทางเลือกที่ไดจัดทําในการ
ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3 (WG–ABS 3) ผู้เข้าร่วม-
ประชุม ในที่สุดไดเห็นชอบวาใหใชเนื้อหาที่ประธานจัดทํา
โดยไมผูกพันกับการหารืออยางเปนทางการ

การมีกรรมสิทธิ์ : ผูแทนจากหลายประเทศแนะนํา
ใหตัดทิ้งสวนนี้ออกทั้งหมด โดยถกเถียงวาแนวทางบอนน
ไมไดกลาวถึงการมีกรรมสิทธ์ิ  ผูแทนประเทศอ่ืนๆ เรียกรอง
ใหยังคงสวนนี้ไว โดยที่ผูแทนบางประเทศเรียกรองใหมีขอ
ความอางถึงการมีกรรมสิทธิ์ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
เหนือทรัพยากรพันธุกรรมและความรูที่ สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง ผูแทนประเทศเอลซัลวา
ดอรแนะใหปรับรายละเอียดของภาษา ใหเขากับแนวทาง
บอนน

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม : ในขณะที่ผูแทนจาก
บางประเทศกําลังพัฒนาเสนอใหตัดทิ้งสวนที่วาดวยการ
เขาถึงออกทั้งหมด ผูแทนประเทศแคนาดา เนนวาหากไมมี
เนื้อหาวาดวยการเขาถึง จะไมอาจมีการตกลงกันไดเรื่อง
การแบงปนผลประโยชน และผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนด
และออสเตรเลียสรุปวามีความจําเปนที่ตองเนนมาตรการ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม

ผูแทนประเทศบรูกนิาฟาโซเสนอวาควรใหความมัน่ใจ
แกการเขาถึง โดยไมวางขอจํากัดที่ตอตานวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฯ ผูแทนประเทศนิวซีแลนดคานขอความ
ที่วา ใหมีการเขาถึงโดยไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงประเทศตางๆ

ควรใชดุลพินิจที่จะใหอนุญาตหรือปฏิเสธการขอเขาถึง
ผูแทนประเทศยูกันดาและประเทศอื่นๆ เนนวาการเขาถึง
ควรอยูภายใตการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ของ
ประเทศตนกําเนิด โดยสอดคลองกับเงื่อนไขท่ีไดรับการ
ตกลงรวมกัน (MAT) และวารวมถึงเงื่อนไขสําหรับการ
ถายโอนไปยังผูใชคนตอไป ควรไดรับการพิจารณาจาก
ประเทศตนกําเนิดดวย ผูแทนประเทศเอกวาดอร และ
เม็กซิโก เรียกรองใหมีมาตรการระหวางประเทศเพื่อปองกัน
การเขาถึงที่ละเมิดกฎหมาย  ในขณะที่ผูแทนประเทศ
มาเลเซียคัดคานขอความที่มีคําวา  “การเอื้ออํานวย”
(“facilitation”)  ในการเขาถึง

การเขาถึงความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี :
ผูแทนจากหลายประเทศคานหัวขอของสวนนี้ และผูแทน
จากบางประเทศเสนอใหเปล่ียนเปน “การตระหนักและ
การคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี”
(“recognition and protection of traditional knowledge”)
ผูแทนจากประเทศอื่นๆ ตองการใหเปล่ียนเปน “ความรู
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่ เนื่องกับทรัพยากร
พันธุกรรม” (“traditional knowledge associated with
genetic resources”)  ผูแทนประเทศออสเตรเลียคาน
ขอความที่อางถึง “การคุมครอง” (“protection of”) ความรู
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี โดยใหขอสังเกตวา
นอกเหนือหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของคณะทํางานฯ (WG–
ABS) ในขณะท่ีผูแทนกลุมประเทศแอฟริ กันกลาววา
ระบอบตองสะทอนขอกําหนดของ มาตรา 8(j) ของ
อนุสัญญาฯ

ผูแทนประเทศคิวบา เปรู และบราซิลรองขอใหมี
มาตรการเพิ่มเติมแกไขปญหาการคุมครองความรูที่สืบ
ทอดตามธรรมเนียมประเพณีระหวางประเทศ ผูแทน
ประเทศบราซิล, คานโดยแคนาดา, เสนอแนะขอความให
ปฏิบัติตามการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) ของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น โดยสอดคลองตามมาตรา 8(j) และ
อยูภายใตกฎระเบียบในชาติ และสิทธิของชุมชนพื้นเมืองที่
จะแบงปนผลประโยชน

ผูแทนประเทศเปรูและมาเลเซีย, คานโดยแคนาดา
และออสเตรเลีย, รองขอใหจัดต้ังระบบกฎหมายเฉพาะ ซึ่ง
ผูแทนประเทศโคลอมเบีย และผูแทนจากการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) เห็นวาการจัดต้ังระบบกฎหมายเฉพาะควรไดรับการ
หารือกันในคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–
8(j)) ผูแทนประเทศบูรกินาฟาโซ และอินเดียรองขอให
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ทุกวรรคในสวนนี้ อางถึงองคประกอบของระบอบระหวาง
ประเทศ มากกวาที่จะกลาวถึงกฎระเบียบในชาติ ผูแทน
ประเทศนิวซีแลนดและแคนาดา รองขอเวลาสําหรับ
พิจารณาตอไป

การแบงปนผลประโยชน : ผูเขารวมประชุมหารือวา
เงื่อนไขสําหรับการแบงปนผลประโยชน ควรถูกกําหนด
ตั้งแตเริ่มแรกในกฎระระเบียบในชาติ หรือภายใตระบอบ
ระหวางประเทศ ซึ่งผูแทนประเทศบูรกินาฟาโซ พอใจ
ทางเลือกที่เปนระหวางประเทศ  ผูแทนประเทศนิวซีแลนด
พอใจทางเลือกในชาติ ผูแทนประเทศเม็กซิโกพอใจกับทาง
เลือกที่ผสมทั้งสอง ผูแทนประเทศเม็กซิโกและประเทศอื่นๆ
กลาววาเอกสารรับรองตนกําเนิดตามกฎหมายวา อาจนํา
มาใชไดเปนวิธีการหนึ่งที่ใหประกันวามีการปฏิบัติตามการ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการ
ตกลงรวมกัน (MAT) และสรุปเนนวาจําเปนตองแสวงหา
พันธะการแบงปนผลประโยชนอันเปนทางเลือก ในกรณีที่
ไมมีการจัดการเรื่องการเขาถึงเปนพิเศษ ผูแทนประเทศ
บราซิลและประเทศอ่ืน  เสนอวาระบอบระหวางประเทศควร
เอื้ออํานวยตอและใหหลักประกันการแบงปนผลประโยชน
จากผลของงานวิจัย  และการพัฒนาบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรพันธุกรรมและอนุพันธุ

ผูแทนประเทศอูกันดา โคตดิวัวร เคนยา และแซมเบีย
รองขอใหใชภาษาที่แสดงถึงคําสั่งในเรื่อง เงื่อนไขที่ไดรับ
การตกลงรวมกัน (MAT) ผู เขารวมประชุมหารือเรื่อง
บทบาทของรัฐที่ดูแลใหมีการจัดการตามเงื่อนไขที่ไดรับ
การตกลงรวมกัน (MAT) ซ่ึงผูแทนประเทศโคตดิวัวร และ
เวเนซุเอลาสนับสนุนบทบาทดังกลาว แตแคนาดา เคนยา
และเซนตลูเซียคัดคาน ผูแทนจากการหารือระหวางประเทศ
ของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
แสดงความหวงใยเกี่ยวกับการที่รัฐจะดูแลและเห็นชอบ
การจัดการตามเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)
โดยตั้งขอสังเกตวา ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ินมีสิทธิโดย
เสรี ในการใหหรือปฏิเสธที่จะใหการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC)

การหารือเกี่ยวกับขอความที่อางถึงอนุพันธุที่ปรากฏ
ขึ้น ซึ่งผูแทนประเทศเอลซัลวาดอร และผูแทนเครือขาย
ประเทศโลกที่สาม สนับสนุนใหรวมอนุพันธุเขาไวในระบอบ
ระหวางประเทศดวย ในขณะที่ผูแทนประเทศออสเตรเลีย
แคนาดาและนิวซีแลนด คัดคาน ผูแทนประเทศนามิเบีย
รองขอใหระบุวาผูที่รับสารพันธุกรรมจักไมขอการคุมครอง
สิทธิทรัพยสินทางปญญาหากปราศจากการเห็นชอบที่ได

แจงลวงหนา (PIC) ของประเทศผูให ในขณะท่ีผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนดคานขอความที่อางถึง
สิทธิทรัพยสินทางปญญา

ขอบเขต : ผูแทนประเทศแคนาดา คานการรวมเรื่อง
ในการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม และการถายทอด
อนุพันธุและผลิตภัณฑ ไวในขอบเขตดวย ในขณะที่ผูแทน
ประเทศออสเตรเลียเสนอให จํากัดขอบเขตตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และคณะทํางานชุดนี้ (WG–ABS)

เน้ือหาท่ีประธานจัดทําข้ึนท่ีไดแกไขแลว :
ในวันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ  ประธาน  นาง

Clemente เสนอเอกสารที่แกไขแลว  ผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกัน กลุมประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
(LMMC) และกลุมประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบียน
กลาวยินดีกับเน้ือหาดังกลาวและเนนความต้ังใจใหการ
เจรจาตอรองเรื่อง ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนกาวหนาไป ผูแทนจากสหภาพ
ยุโรป  ญี่ปุน  ออสเตรเลีย  แคนาดา  นิวซีแลนด  และ
สวิตเซอรแลนด แสดงความวิตกกังวลวาความเห็นของตน
มิไดสะทอนอยูในเน้ือหาและใหใสวงเล็บท้ังหมด ในขณะที่
ผูแทนบางประเทศเนนวาเน้ือหาไมควรใชภาษาท่ีแสดง
คําสั่ง และบางประเทศเรียกรองใหมีการหารือตอไป
เก่ียวกับการวิเคราะหชองวาง

จากน้ันประธาน  นาง Clemente ไดจัดต้ังกลุม
เพื่อนประธานเพื่อหารือวาจะดําเนินการเจรจาตอรองวาดวย
ระบอบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนอยางไร และ
เลื่อนการประชุมคณะกรรมการของทั้งหมด เพื่อใหกลุม
เพื่อประธานไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ในวันศุกร
ที่ 3 กุมภาพันธ ที่ประชุมรวมไดรับรองเอกสารที่เตรียม
โดยกลุมเพื่อนประธาน  เนื้อหาเสนอตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ตอไป

ขอเสนอแนะ : ในเอกสารขอเสนอแนะขั้นสุดทาย
ท่ีจะเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 8 รวมถึง เอกสารแนบทายวาดวยระบอบระหวาง
ประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(UNEP/CBD/WG–ABS/4/L.2) คณะทํางานฯ (WG–ABS 4)
เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : พิจารณามีมติใหจัดการ
ประชุมคณะทํางานฯ อีก พรอมท้ังกําหนดตารางงานเพื่อ
เรงใหการเจรจาตอรองเรื่องระบอบระหวางประเทศรวดเร็ว
ขึ้น, และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมการ
วิเคราะหชองวางฉบับสุดทาย
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เอกสารแนบทายขอเสนอแนะบรรจุเนื้อหาระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ซึ่งถูกใสวงเล็บเกือบหมดทั้งเอกสาร รวมทั้งสวนที่วาดวย :

ลักษณะ : เนื้อหาที่ไดรับการตกลงระบุวาระบอบ
ระหวางประเทศอาจประกอบดวยหน่ึงเคร่ืองมือหรือมากกวา
ภายในหลักการ มาตรฐาน และระเบียบวิธีการตัดสินใจ
ชุดเดียวกัน มีผลผูกพันตามกฎหมาย/หรือไมผูกพัน

วัตถุประสงค : เนื้อหาในวงเล็บของสวนนี้อางถึง :
การควบคุมดูแลหรือการเอ้ืออํานวยการเขาถึง

ทรัพยากรพันธุกรรม สําหรับการใชท่ีเหมาะสมตอส่ิงแวดลอม
การจัดตั้งกลไกเพื่อตัดสินที่มาตามกฎหมาย
การคุมครอง สงวนรักษาหรือธํารงรักษา ความรู

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและสิทธิของชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถ่ิน

การใหหลักประกันวา มีการปฏิบัติตามการ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ในบริบทของเงื่อนไขที่
ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

การปองกันการใชทรัพยากรพันธุกรรม อนุพันธุ
และความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
อยางไมเหมาะสม และในทางที่ผิด

การใหหลักประกันวามีการปฏิบัติตามการ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ของประเทศผูให และของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

การใหหลักประกันและการบังคับใชสิทธิและ
พันธะของผูใชทรัพยากรพันธุกรรม

การใหหลักประกันวา มีการสนับสนุนรวมกัน
กับเครื่องมือระหวางประเทศอ่ืน

การสนับสนุนการเสริมสรางสมรรถนะ และ
ถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศกําลังพัฒนา

ขอบเขต : เนื้อหาที่ไดรับการตกลงแลว อางถึงการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน
ที่ เปนเงิน และไมใชเงิน ที่เกิดจากการใชทรัพยากรนั้น
เนื้อหาที่อยูในวงเล็บอางถึง

อนุพันธุ และผลิตภัณฑ
เงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยตอการเขาถึง
การคุมครองหรือการยอมรับนับถือความรู

การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติ ที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม

การยกเวนทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่อยูภายใต
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGRFA)

การสนับสนุนรวมกันกับเครื่องมือระหวาง
ประเทศอื่น

การยกเวนทรัพยากรพันธุกรรมมนุษย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเขาถึงและการ

แบงปนผลประโยชน ในชาติ
องคประกอบ [ที่นาจะมี] [เพ่ือไดรับการพิจารณา

ใหรวมในระบอบระหวางประเทศ]/เรื่องการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม [และอนุพันธุและผลิตภัณฑ] เนื้อหาที่ไดรับการ
เห็นชอบระบุวาระเบียบวิธีการการเขาถึงตองกระจาง งาย
และโปรงใส และใหความแนนอนทางกฎหมาย ตอผูใชและ
ผูใหทรัพยากรพันธุกรรมประเภทตางๆ ในสวนน้ียังคงมี
เนื้อหาในวงเล็บวาดวย :

อธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพันธุกรรม
และอํานาจของรัฐที่จะกําหนดการเขาถึง

การวางเง่ือนไขแกการเขาถึง เพ่ือจัดการแบงปน
ผลประโยชน

การดําเนินงานใหอนุพันธุและผลิตภัณฑ หรือ
การใชที่พิเศษเฉพาะอยูใตการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC)

การถายโอนทรัพยากรพันธุกรรมโดยผูใหที่มิ
ใชประเทศตนกําเนิด

ทรัพยากรพันธุกรรมท่ีไมสามารถตกลงไดวา
ประเทศใดเปนตนกําเนิด

เงื่อนไขสําหรับถายโอนสูภาคีท่ีสาม ภายใต
เงื่อนไขที่ไดรับการการตกลงรวมกัน (MAT)

[การตระหนักถึงและการคุมครองตอ] ความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม
[อนุพันธุและผลิตภัณฑ] เนื้อหาที่ไดรับการเห็นชอบระบุวา
ระบอบระหวางประเทศ ควรไดรับการจัดทําและดําเนินงาน
โดยสอดคลองกับมาตรา 8(j) ของอนุสัญญาฯ เนื้อหาที่ยัง
คงอยูในวงเล็บ อางถึง :

ตนแบบหรือระบบ ของกฎหมายเฉพาะ (sui
generis) สําหรับคุมครองความรู การประดิษฐคิดคน
และการถือปฏิบัติ ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่ง
เก่ียวเน่ืองกับทรัพยากรพันธุกรรม

การรวมถึงอนุพันธุ และผลิตภัณฑในระบอบ
ดําเนินการให สิทธิของชุมชนพื้นเมืองและ

ทองถิ่น อยูภายใตตามกฎหมายในชาติและกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

การเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) ของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
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ดําเนินการใหการจัดการเร่ืองการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชนที่วาดวยความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี อยูภายใตกฎระเบียบในชาติ

การแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม :
สวนนี้มีเนื้อหาที่ยังอยูในวงเล็บ วาดวย :

การจัดวางขอเรียกรองข้ันต่ําสําหรับการแบง
ปนผลประโยชนในกฎระเบียบในชาติ

การรวมเอาอนุพันธุ และผลิตภัณฑ ไวใน
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

การกําหนดเง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(MAT) โดยหนวยงานแหงชาติที่ไดรับมอบอํานาจของ
ประเทศผูให ดวยการมีสวนรวมอยางแข็งขันโดยชุมชน
พื้นเมืองและทองถ่ิน

การรวมเอาเง่ือนไขเก่ียวกับการขอสทิธทิรัพยสิน
ทางปญญา เขาไวในเง่ือนไขที่ได รับการตกลงรวมกัน
(MAT)

การรวมเอาขอกําหนดสําหรับการแบงปน
ผลประโยชนผานกลไกการเงิน ในกรณีที่ปราศจากการ
จัดการเรื่องการเขาถึง

ผูไดรบัผลประโยชนจากการแบงปนผลประโยชน
ในกรณีที่ไมอาจจําแนกระบุประเทศตนกําเนิดได

มาตรการสําหรับการแบงปนผลประโยชน
เกี่ยวกับผลของการวิจัยและการพัฒนา หรือการพัฒนา
เทคโนโลยี

การแยกแยะ การใชเพื่อการคาออกจากการใช
ที่มิใชเพื่อการคา

ขอความอางถึงการแบงปนผลประโยชนใน
เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)

ผลประโยชนโดยตรงตอการอนุรักษ และการ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนใน
ประเทศตนกําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม

ทางเลือกในเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(MAT)

[การเปดเผย [ของ [ที่มาตามกฎหมาย] [ตนกําเนิด]
[การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาและการแบงปนผลประโยชน]]]
ในหัวขอนี้เนื้อหาทั้งหมดยังคงอยูในวงเล็บ รวมถึง :

การเปดเผยประเทศตนกําเนิด หรือแหลงท่ีมา
ในการขอสิทธิทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับ ทรัพยากร
พันธุกรรม อนุพันธุ และผลิตภัณฑ และ/หรือ ความรู ท่ี
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การเยียวยาสําหรับการไมปฏิบัติตามขอ
เรียกรองใหเปดเผยตนกําเนิด และการเห็นชอบที่ไดแจง

ลวงหนา (PIC) รวมถึงการเพิกถอนการแบงปน และการ
ถายทอดสิทธิทรัพยสินทางปญญา

มีมาตรการการลงโทษสําหรับการปฏิบัติตาม
ในกรณีนอกขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตร

[เอกสารรับรองตนกําเนิด] [เอกสารรับรองระหวาง
ประเทศของ [ตนกําเนิด/แหลงท่ีมา] [ที่มาตามกฎหมาย]]
เนื้อหาในสวนนี้ยังคงอยูในวงเล็บทั้งหมด รวมถึง :

การจัดทําเอกสารรับรองระหวางประเทศของ
ตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย ซึ่งออกใหโดย
ประเทศผูใหหรือประเทศตนกําเนิด

การใชความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ใหถูกตองตามกฎหมาย

อนุพันธุ และผลิตภัณฑ
การใชเอกสารรับรองซึ่งเปนหลักฐานในการ

จัดทําการการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) และ เงื่อนไข
ที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) เปนเงื่อนไขเบื้องตน
สําหรับการใหสิทธิทรัพยสินทางปญญา หรือเปนมาตรการ
สําหรับปฏิบัติตามขอเรียกรองใหเปดเผยขอมูล

การรวมเอาเอกสารรับรองเขาไวในระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน

แสวงหาคุณสมบัติ คาใชจาย และนัยยะอื่นๆ
ของเอกสารรับรองระหวางประเทศ

การดําเนินการตาม การติดตามตรวจสอบ และการ
รายงาน : เน้ือหาในวงเล็บอางถึงมาตรการดําเนินงานตาม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

[การปฏิบัติตามและการบังคับใช] เนื้อหาในสวนนี้
อยูในวงเล็บท้ังหมด และอางถึง :

ขอเรยีกรองสําหรบัการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา
(PIC) กอนที่จะขออนุญาตจดสิทธิบัตร

การปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวย การเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน ของประเทศตนกําเนิด เมื่อ
เขาถึงหรือใชทรัพยากรพันธุกรรม

การปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) รวมถึง
ของประเทศตนกําเนิด ผูให และชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

ระเบียบวิธีการรวมมือกลไกทางสถาบัน
มาตรการเพ่ือปองกัน การใชอยางไมเหมาะสม
มาตรการของผูใช
การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานที่

บังคับใชกฎหมาย
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มาตรการการลงโทษสําหรับ การไมปฏิบัติ
ตามระบอบระหวางประเทศ

ตัวอยางการใชอยางไมเหมาะสม
การเขาถึงความยุติธรรม : สวนนี้มีเนื้อหาท้ังหมด

อยูในวงเล็บ และอางถึงมาตรการเอื้ออํานวย หรือทําใหเกิด
ความมั่นใจวาจะมีการเขาถึงความยุติธรรมนี้โดยผูใหและ
ผูใช

กลไกการยุติขอพิพาท : สวนนี้มีเนื้อหาอยูในวงเล็บ
ทั้งหมด และอางถึงการจัดตั้งกลไกยุติขอพิพาท หรือ
การประยุกตใชขอกําหนดของอนุสัญญาฯ ในเรื่องการยุติ
ขอพิพาท

กลไกการเงิน : ในสวนนี้เนื้อหาทั้งหมดอยูในวงเล็บ
และอางถึงการจัดตั้งกลไกการเงินสําหรับระบอบระหวาง
ประเทศ

การเสริมสรางสมรรถนะ [และการถายทอดเทคโนโลยี] :
ในสวนนี้  ประกอบดวยเนื้อหาที่ ไดรับการตกลงแลว
วาดวย การเสริมสรางสมรรถนะในประเทศกําลังพัฒนา
เพ่ือดําเนินงานตามระบอบระหวางประเทศ และมีขอความ
อยูในวงเล็บในเรื่องของการถายทอดเทคโนโลยีรวมดวย

[การใหการสนับสนุนทางสถาบัน] :  ในสวนน้ี
ประกอบดวยเนื้อหาที่ไดรับการตกลงแลววาดวย การ
สงเสริมงานวิจัยที่เหมาะสมที่ใชทรัพยากรพันธุกรรม และ
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี รวมถึงงานวิจัย
ทางอนุกรมวิธาน และมีเนื้อหาในวงเล็บวาดวย มาตรการที่
มิใชทางกฎระเบียบระหวางประเทศที่มีอยู ซ่ึงสนับสนุน
หรือสงเสริมการดําเนินงานตามมาตรา 15, 8(j) และ
วัตถุประสงคทั้งสามของอนุสัญญาฯ

[ประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ] สวนสุดทายของเอกสาร
แนบทาย มีเพียงวงเล็บที่หัวขอ แตไมมีเนื้อหาอื่นใด

เอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/
ที่มาตามกฎหมาย
คณะกรรมการของทั้งหมด พิจารณาถึงเอกสาร

รับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย (origin/
sources/legal provenance) (UNEP/CBD/WG–ABS/4/
4) ในวันอังคารที่ 31 มกราคม และวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ
และในกลุมประสานงาน ซึ่งมี นาย Francois Pythoud
ประเทศสวิตเซอรแลนด และ นาย Consolata Kiragu
ประเทศเคนยา เปนประธานรวม ในวันพฤหัสบดี ในเชา
วันศุกร คณะกรรมการของทั้งหมดเสนอรางขอเสนอแนะ

รวมถึงเอกสารแนบทายซึ่งเปนรายงานเหตุผล ความตอง
การ, วัตถุประสงค, คุณสมบัติ และความทาทายในการ
ดําเนินการท่ีนาจะมี สวนกลุมประสานงานท่ีมี นาย Kiragu
เปนประธานรวม ไดสรุปวายังคงมีวงเล็บอยูในเอกสาร
แนบทาย รางขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการของทั้งหมด โดยมีขอแกไขทางภาษา และไดรับ
การรับรองจากท่ีประชุมรวม โดยไมมีการแกไข

การหารือเริ่มแรก มุงเนนที่ลักษณะของเอกสารรับ
รอง ผูแทนประเทศเม็กซิโก, สนับสนุนโดยหลายประเทศ,
กลาววา เอกสารรับรองควรเปนเครื่องมือระหวางประเทศ
ที่ชวยสืบหาทรัพยากรพันธุกรรม ที่ เกินจากพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ จะครอบคลุมถึง และควรมีกลไกที่ชัดเจน
พอที่จะกระตุนใหมีขอเรียกรองใหเปดเผยขอมูล ผูแทน
ประเทศนอรเวยกลาววาเอกสารรับรอง ควรพิสูจนวามีการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ และกฎระเบียบการเขาถึงในระดับ
ชาติ ผูแทนประเทศบราซิลสนับสนุนใหมีเอกสารรับรอง
ท่ีมาตามกฎหมายของทรัพยากรพันธุกรรม อนุพันธุ และ
ความรู ท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ท่ีออกใหโดย
ประเทศตนกําเนิด โดยสอดคลองกับขอเรียกรองที่กําหนด
ในชาติ โดยไดรับการยอมรับระหวางประเทศ  จากระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน ผูแทนสหภาพยุโรป กลาววาเอกสารรับรอง
ระหวางประเทศ ควรเปนสวนประกอบสําคัญของระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผล
ประโยชน และเตือนใหระวังเอกสารรับรองแบบเดียวที่
สามารถใชไดกับทุกกรณี (one size fits all) โดยเสนอให
เปน “เอกสารรับรองท่ีไดรับการยอมรับระหวางประเทศ”
(“internationally recognized”)  มากกวาที่จะเปน
“เอกสารรบัรองระหวางประเทศ” (“international certificates”)
ดังตกลงในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3 (WG–ABS 3)
ผูสังเกตการณที่มิใชภาคีอนุสัญญาฯ และอุตสาหกรรมพอ
ใจระบอบเอกสารรับรองที่เปนไปตามความสมัครใจมาก
กวาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศ  หลังจาก
การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมเห็น
ชอบใหยังคงขอความ “เอกสารรับรองระหวางประเทศ“
(“international certificates”) ไว

การถกเถียงไดมุงเนนขั้นตอนสําหรับการพิจารณา
เอกสารรับรองระหวางประเทศของตนกําเนิด/แหลงที่มา/
ที่มาตามกฎหมาย  ผูแทนประเทศออสเตรเลีย, ญี่ปุน,
นิวซีแลนด และสหภาพยุโรป ไดใหลําดับความสําคัญแก



200การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

การศึกษาตอไปวาดวยผลประโยชนท่ีเปนไปได แงมุมในทาง
ปฏิบัติ และคาใชจาย  ผูแทนประเทศเม็กซิโก, สนับสนุน
โดยประเทศอื่น แนะนําใหจัดการประชุมคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) เพื่อจัดทําทางเลือกจํานวน
หนึ่งของลักษณะ และคาใชจาย ผูแทนประเทศนอรเวย
ไดสรุปถึงความจําเปนตองหารือตอไป วาดวยมาตรการ
สําหรับผูใช การบังคับใชระบบเอกสารรับรอง

จากนั้นผูเขารวมประชุมไดถกเถียงวา  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ

ควรจะ “ตัดสินใจใหจัดตั้ง” (“decide to
establish”)  หรือ  “พิจารณาใหจัดตั้ง” (“consider
establishing”) คณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวชิาการ (AHTEG)
หนึ่งคณะ และ

ควรจัดตั้งคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ
หรือคณะผูเชี่ยวชาญที่มีจํานวนผูแทนเทากันจากภูมิภาค
ตางๆ และองคประกอบและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ผูเขารวมประชุมเนนความตองการใหมีกรอบเวลา
ที่ชัดเจน  เพื่อใหคณะเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญวิชาการ
(AHTEG)  รายงานตอคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขา
ถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนในการ
ประชุมครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)   ผูเขารวมประชุมยังเห็น
ชอบที่จะเสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 8 วาใหตัดสินใจจัดตั้ง คณะเฉพาะกิจผูเชี่ยว
ชาญวิชาการ (AHTEG) ที่มีความสมดุลระหวางภูมิภาค
เพื่อขยายความทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับรูปแบบและ
เจตนา, ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ, ความเปนไปไดท่ีจะ
ดําเนินการ และคาใชจายสําหรับเอกสารรับรองเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคของมาตราที่ 15

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะวาดวยการรับรอง
ระหวางประเทศของตนกําเนิด /แหลงที่มา /ที่มาตาม
กฎหมาย(UNEP/CBD/WG–ABS/4/L.3)  คณะทํางานฯ
ไดเสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

ตัดสินใจจัดตั้งคณะเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญ
วิชาการ ที่มีความสมดุลระหวางภูมิภาค ประกอบดวย
ผู เชี่ยวชาญที่ภาคีอนุสัญญาฯ เสนอรายชื่อ เพื่อขยาย
ความทางเลือกที่เปนไปได  สําหรับรูปแบบ, เจตนา, ความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ, ความเปนไปไดที่จะดําเนินการ
และคาใชจายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของมาตรา 5 และ 8(j)
ของเอกสารรับรองตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มาตามกฎหมาย
เพื่อรายงานตอคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน ในการ
ประชุมครั้งที่ 5 (WG–ABS 5)

เชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาล, องคการ
ระหวางประเทศ, ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน, ผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ, รวมถึงภาคเอกชน เพื่อดําเนินงาน
ตอไปใหขอมูลสําหรับคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ
รวมถึงการพิจารณาตนแบบของเอกสารรับรอง บนพื้นฐาน
ของรายการที่เปนเอกสารแนบทายขอเสนอแนะ

เอกสารแนบทายบรรจุรายการของ : หลักการและ
เหตุผลท่ีจะมี, ความจําเปนและวัตถุประสงค, คุณสมบัติ/
ลักษณะสําคัญท่ีตองการ, และปญหาความทาทายในการ
ดําเนินการ, รวมถึงคาใชจายและนัยยะทางกฎหมายของ
เอกสารรับรองระหวางประเทศของตนกําเนิด/แหลงที่มา/
ท่ีมาตามกฎหมาย ซึ่งเปนองคประกอบท่ีเปนไปไดของ
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน มีอยูในเอกสารแนบทายยังคงมีเนื้อหาที่อยู
ในวงเล็บ วาดวย :

เอกสารรับรองระหวางประเทศ  อาจเปนวิธีการ
หนึ่ง, หากตองการประยุกตใชไดภายใตกฎหมายในชาติ
เพื่อใหสอดคลองกับขอเรียกรอง คืออาจมีความหมายที่ให
เปดเผยขอมูลในการขอสิทธิบัตร หรืออาจเปนวิธีการหนึ่ง
ท่ีสอดคลองกับขอเรียกรองใหเปดเผยขอมูลในการขอ
สิทธิบัตร, หากกฎระเบียบในชาติตองการเชนน้ัน

หั วข อจํ า เป น ท่ี สุ ดอย า งน อย ท่ี ต อ งมี ใ น
ลักษณะสําคัญของเอกสารรับรองระหวางประเทศ

ความจําเปนท่ีตองมีกรอบการดําเนินงาน
กฎหมายระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับระหวางประเทศ
ซึ่งเอกสารรับรองที่ออกใหโดยประเทศตนกําเนิด/ประเทศ
ผูให ไดรวมถึงประเทศตนกําเนิด ทั้งนี้เพื่อพิสูจนการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการเขาถึงในชาติ

จํากัดใหมีเอกสารรับรองแบบเดียว ที่สามารถ
ใชไดกับทุกกรณี

ปญหาทาทายที่เกี่ยวเนื่องกับสารสกัด/อนุพันธุ
ของทรัพยากรพันธุกรรม

การมีอยูของกฎระเบียบการเขาถึง และการ
ใชประโยชน ในชาติ ในฐานะเงื่อนไขเบื้องตน สําหรับ
ปฏิบัติการ และบังคับใชระบบเอกสารรับรอง

ความจาํเปนท่ีตองมกีารศึกษาถงึการดําเนินงาน
ในทางปฏิบัติ ในประเทศและภาคสวนตางๆ
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มาตรการเพื่อใหหลักประกันวามีการ
ปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
ผูเขารวมประชุมหารือเรื่องมาตรการเพื่อใหหลัก

ประกันวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) (UNEP/
CBD/WG–ABS/4/5 and INF/1,2,5 and 6) ต้ังแตวันอังคาร
ที่ 31 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ ในการ
ประชุมคณะกรรมการของทั้งหมด และในกลุมประสานงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ ขอเสนอแนะไดรับการเห็น
ชอบโดยคณะกรรมการ ของทั้งหมดและไดรับการรับรองใน
ที่ประชุมรวมวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ

ตลอดระยะเวลาการประชุมหารือทั่วไปของคณะ
กรรมการของทั้งหมด ผูแทนจากบางประเทศที่พัฒนาแลว
สรุปถึง แนวทางโดยความสมัครใจ และขอถือปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางบอนน์ และการเห็นชอบที่ได้
แจงลวงหนา (PIC) ในขณะที่ผูแทนจากหลายประเทศ
กําลังพัฒนาเรียกรองใหมีมาตรการระหวางประเทศ เพื่อ
ใหหลักประกันวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC), เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT),
กฎระเบียบการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในชาติ,
และขอกําหนดของอนุสัญญาฯ และทั้งเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการขอสิทธิบัตร และการเปดเผยตนกําเนิด
ผูแทนจากบางประเทศในกลุมลาตินอเมริกาและคาริบเบียน
เสนอ : ใหมีมาตรการกลไกปฏิบัติตามท่ีผูกพันทางกฎหมาย
การติดตามตรวจสอบตามระยะเวลา รวมถึงระบบประเมิน
และตรวจทาน และมาตรการสําหรับผูใชเพื่อปองกันการใช
อยางไมเหมาะสม และใหความม่ันใจวามีการปฏิบัติตาม
การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น และประเทศตนกําเนิด

ผูแทนจากสหภาพยโุรป และผูแทนจากหลายประเทศ
รายงานความเห็นของตนเรื่องการเปดเผยตนกําเนิด
ทรัพยากรพันธุกรรมในการขอสิทธิบัตรที่ไดเสนอในเวที
การเจรจาหารืออ่ืน เชน การประชุมขององคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO) และสภาของความตกลงวาดวย
ทรัพยสินทางปญญาที่ เกี่ยวของทางการคา  (TRIPs)
ขององคการการคาโลก (WTO)  ผูแทนประเทศญี่ปุน,
สวิตเซอรแลนด และไทย, คัดคานโดยโคลอมเบีย และ
บราซิล, พอใจใหมีการหารือเร่ืองการเปดเผยตนกําเนิดใน
เวทีอื่น

ผูแทนประเทศนิวซีแลนดรองขอใหศึกษาตอไปถึง
ความเปนไปไดในการดําเนินงาน คาใชจาย และความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ มาตรการในระหวางประเทศ ที่ให
หลักประกันวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวง
หนา (PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)  ใน
ขณะที่ผูแทนประเทศแคนาดาตั้งขอสังเกตวา มีความจําเปน
ตองใหความมั่นใจวามีความเขาใจรวมกันวาดวยนัยยะ
ของการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) สําหรับผูใหและ
ผูใชความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ในกลุมประสานงาน  ผู เขารวมประชุมไดหารือ
โดยไมสามารถเห็นพองตองกันวาอนุสัญญาฯ เปนเวทีที่
เหมาะสมหรือไม ที่จะหารือเรื่องการเปดเผยตนกําเนิดใน
การขอสิทธิบัตร รางขอเสนอแนะอันเปนผลจากการหารือ
นี้เต็มไปดวยวงเล็บ ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของทั้งหมดโดยไมมีการหารืออีก  ในเชาวันศุกรที่  3
กุมภาพันธ  และไดรับการรับรองในที่ประชุมรวมในบาย
ของวันศุกรนั้น

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
WG–ABS/4/L.4) คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) เสนอตอสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8  ดังนี้

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีเก่ียวของ ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมและเปนไปไดใน
ทางปฏิบัติตอไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการเห็นชอบ
ที่ไดแจงลวงหนา (PIC) ของภาคีอนุสัญญาฯ ที่ไดจัดหา/
ใหทรัพยากรพันธุกรรมรวมถึงประเทศตนกําเนิด และ
เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) หากการขอเขาถึง
ไดรับอนุญาต

เชิญองคการที่เกี่ยวของ ซึ่งรายการยังอยูใน
วงเล็บ ใหแกไขปญหา และ/หรือ ดําเนินงานตอไปวาดวย
ขอเรียกรองในการเปดเผยตนกําเนิดในการขอสิทธิบัตร
โดยคํานึงถึงความจําเปนที่ตองใหความมั่นใจวา งานนี้
ไมขัดขวางวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ  (ถอยความใน
วงเล็บอางถึง งานดังกลาวจะตองไมตัดสินลวงหนาถึงการ
เจรจาตอรองเรื่องระบอบระหวางประเทศ)

รองขอใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ในการประชุมครั้งที่ 5
(WG–ABS 5)  พิจารณาตอไปถึงมาตรการเพื่อใหหลัก
ประกันวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา
(PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) รวมทั้ง
เปดเผยตนกําเนิด/แหลงท่ีมา/ท่ีมาตามกฎหมาย
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วรรคที่ระบุถึงการรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ตออายุสถานภาพที่เปนผูสังเกตการณ ในสภาของความ
ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ
การคา (TRIPS) ขององคการการคาโลก (WTO) ยังคงอยู
ในวงเล็บ สวนในขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ยังมีขอความคงอยูใน
วงเล็บ ไดแก :

อนุพันธุ, ผลิตภัณฑ และความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวเนื่อง

คําศัพทในมาตรา 16.2 : การเขาถึงที่ไดรับการ
เอื้ออํานวย และ 16.5 : สิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญา และมติ VII/19 D ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน

การเปดเผยตนกําเนิด เปนหนึ่งในองคประกอบ
ที่เปนไปไดของระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน

การหารือวาดวยการเปดเผยตนกําเนิด ในการ
ขอสิทธิบัตร ในกรอบการดําเนินงานของการเจรจารอบโดฮา
ขององคการการคาโลก (WTO Doha round)

การใชคําศัพท
ในเชาวนัศกุรที ่3 กมุภาพนัธ ประธาน นาง Clemente

แนะนําระเบียบวาระวาดวยการใชคําศัพท, คําจํากัดความ
และ/หรืออภิธานศัพท (UNEP/CBD/WG–ABS/4/7)
ประธานไดแนะนํา, และผูเขารวมประชุมเห็นชอบ, วา
คณะทํางานฯ ควรผอนผันเวลาการพิจารณาประเด็นนี้ออก
ไป จนกวาการเจรจาตอรองเรื่องระบอบวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน จะมีความกาวหนามากกวานี้
ที่ประชุมรวมยืนยันที่จะใหเลื่อนเวลา ซ่ึงจะปรากฏใน
รายงานการประชุม

ดัชนีชี้วัดสําหรับการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน
ในเชาวนัศกุรที ่3 กมุภาพนัธ ประธาน นาง Clemente

แนะนําระเบียบวาระวาดวยดัชนีช้ีวัดสําหรับการเขาถึง
ทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชน ในบริบทของการ
ประเมินความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
(UNEP/CBD/WG–ABS/4/6) ประธานเสนอวา, และ
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบ, คณะทํางานฯ (WG–ABS 4)
ควรเลื่อนการพิจารณาในประเด็นนี้ เพื่อใหเวลาแกภาคี
อนุสัญญาฯ นําสงขอมูลขาวสารตอไปอีก ที่ประชุมรวม
รับรองขอเสนอแนะในบายวันศุกร

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
WG–ABS/4/L.5) คณะทํางานฯ (WG–ABS 4) ไดเสนอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

รองขอใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ในการประชุมครั้งที่ 5
(WG–ABS 5) หารือในประเด็นนี้ตอไป, และ

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และผูมีสวนเกี่ยวของ
อื่น ใหสงความเห็นตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อรวบรวม
และเผยแพรตอคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน ในการประชุมครั้งท่ี 5 (WG–
ABS 5) ตอไป

พิธีปดการประชุม
ในบายวันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ  ประธานคณะทํางาน

นาง Clemente กลาวเริ่มพิธีปดการประชุม
ผูแทนประเทศนอรเวยรายงานการปรึกษาหารือ

อยางไม เปนทางการวาดวยการมีสวนรวมของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น  เห็นพองตองกันวาการเขารวม
ดังกลาว  ไดรับการสงเสริมและจะอยูภายใตกฎของ
ระเบียบวิธีการที่มีอยู  ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอให  :
คณะทํางานฯ (WG–ABS 4) รับรองขอเสนอแนะที่ให
สนับสนุนชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ินใหเขามีสวนรวมใน
การประชุม, ท้ังเตือนใหประธานคณะทํางานฯ (WG–ABS)
เชิญผูแทนชนพื้นเมืองใหรวมในการประชุมกลุมไมเปน
ทางการ, และจัดหา/ใหเวลาที่ เหมาะสมและโอกาส
เพียงพอท่ีจะเขารวมในการหารือถกเถียง สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ทําความกระจางเรื่องกฎของระเบียบวิธีการที่
เก่ียวกับการเสนอขอเสนอใดๆ วา ควรรับทราบวาตองสง
ขอเสนอหน่ึงวันกอนการพิจารณา และอยูในภาษาทํางาน
ทั้งหมดอนุสัญญาฯ ยกเวนในกรณีที่ไดรับฉันทามติแลว
หรือเปนกรณีเรงดวน ผูแทนสหภาพยุโรปกลาววาขอเสนอ
ดังกลาวใหเปนเรื่องเรงดวน ประธาน นาง Clemente ได
ชะลอการประชุม เพื่อใหมีการปรึกษาหารือวาดวยขอเสนอ
ของสหภาพยุโรปวาดวยการมีสวนรวมของชนพื้นเมือง

เมื่อที่ประชุมรวมกลับมาพบกันอีกครั้ง ผูแทนจาก
การหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กลาวแสดงการตอนรับ
ขอเสนอของสหภาพยุโรป  และเรียกรองใหภาคีอนุสัญญาฯ
ยืนยันถึงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) ในขอมติ VII/19 D ซึ่ง
เรียกรองใหดําเนินงานรวมกันระหวางคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) และคณะทํางานวาดวยการ
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เขาถึงทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS)
ในการขยายความในระบอบระหวางประเทศวาดวยการ
เขาถงึและการแบงปนผลประโยชน  ผูแทนประเทศอารเจนตนิา
เวเนซุเอลา และเม็กซิโก คานการนําเสนอขอเสนอแบบ
ขางเดียวและในนาทีสุดทายของสหภาพยุโรป นอกจากน้ี
โดยผูแทนประเทศเม็กซิโกกลาวซ้ําอีกวา  สนับสนุนใหรวม
ผูแทนชนพื้นเมืองเขาในคณะผูแทนแหงชาติ  ผูแทน
ประเทศนอรเวย, สนับสนุนขอเสนอของผูแทนสหภาพ
ยุโรป, แสดงความผิดหวังที่ไมอาจตกลงกันไดในเรื่องท่ีให
ชนพ้ืนเมืองมีสวนรวมในการเจรจาตอรอง ระบอบระหวาง
ประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ผูแทนสหภาพยุโรปอธิบายวาขอเสนอดังกลาวมาจากการ
หารือในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนครั้งที่ 3
(WG–ABS 3) และรองขอใหเสนอเร่ืองนี้คําตอคําใน
รายงานการประชุม และนําสูการพิจารณาของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8

ผูแทนประเทศแคนาดารองขอใหบันทึกคําตอคําใน
รายงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
: ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังคงสนับสนุนใหชุมชน
พ้ืนเมืองที่ไดรับมอบหมายมีสวนรวมในการเจรจาตอรอง
วาดวยประเด็นที่เก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรม และ
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง, โดย
สอดคลองตามกฎของระเบียบวิธีการ, กระตุนใหชน
พื้นเมืองมีสวนรวมในคณะผูแทนแหงชาติ, เรียกรองให
ประธานคณะทํางานฯ อนุญาตใหชุมชนพ้ืนเมืองแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นพิเศษเฉพาะตอชุมชน, และเรียกรองให
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ สนับสนุนทางการบริหารตอ
ผูแทนชนพื้นเมืองโดยเฉพาะการจัดสรรทุน ผูแทนจากการ
หารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ (IIFB) เรียกรองใหขอเสนอของตน ท่ีได
เสนอแลวตอคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน ในการประชุมครั้งท่ี 3 ไดรับ
พิจารณาอีกโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 8

นาย Matamoros ผูบันทึกรายงานการประชุม
นําสงรายงานการประชุม (UNEP/CBD/WG–ABS/4/L.1)
ซึ่งไดรับรองโดยมีการแกไขทางภาษาเล็กนอย ผูเขารวม
ประชุมรับรองคําสรรเสริญตอรัฐบาลและประชาชนของ
ประเทศสเปน (UNEP/CBD/WG–ABS/4/L.6)

เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นาย Ahmed Djoghlaf เรียกรองใหผู เขารวม
ประชุมยืนไวอาลัยในความเงียบหน่ึงนาทีตอผูประสบภัย
พิบัติทางเรือในทะเลแดง เขาขอใหชาวโลกรักษาคํามั่น
สัญญาที่จะชะลออัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหไดในป ค.ศ. 2010  นาย Djoghlaf ไดกระตุน
ผูเขารวมประชุมใหแสดงความแนวแนเด็ดเด่ียวในการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ใหกาวหนาไป

ผูแทนประเทศบราซิลกลาววาการประชุมไดวาง
พื้นฐานที่ดีในการสนองตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของ
คณะทํางานฯ (WG–ABS) ในการเจรจาตอรองเรื่องระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
เขากลาวยกยองประธาน นาง Clemente และ นาง Christina
Narbona รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดลอมของประเทศสเปน
ผูซึ่งไดกลาวเปดประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) (WG–8(j)) เมื่อสัปดาหกอน และกลาววาประเทศสเปน
มีสวนสําคัญมากในการขับเคล่ือนกระบวนการการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนใหกาวหนา

ผูแทนประเทศอินเดีย ในนามของกลุมประเทศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) แสดงความ
พึงพอใจกับเอกสารที่เปนผลที่ไดรับ และใหขอสังเกตวา
สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจาตอรองตอไป
ผูแทนประเทศมองโกเลียในนามกลุมประเทศเอเชียและ
แปซิฟก แสดงความผิดหวังกับภาคีอนุสัญญาฯ ที่ของใจ
ถึงความไมเหมาะสมของหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของ
คณะทํางานฯ (WG–ABS) ใหเจรจาตอรองเรื่องระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
และเรียกรองใหเชื่อมโยงอยางใกลชิดมากขึ้นระหวางคณะ
ทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) และคณะ
ทาํงานเฉพาะกจิวาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS) ผูแทนสหพันธรัฐรัสเซียแสดงความเสียใจ ใน
กรณีท่ีภาคีอนุสัญญาฯ จากกลุมประเทศยุโรปกลาง และ
ยุโรปตะวันออกไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากขาด
ทรัพยากรการเงิน  ผูแทนสหภาพยุโรป แสดงความผิดหวัง
ที่ขอเสนอวาดวยการมีสวนรวมของชนพื้นเมืองไดรับการ
ปฏิเสธ และกลาววาจะดําเนินความพยายามตอไปในการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 ผูแทนประเทศ
เวเนซุเอลาในนามกลุมประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบียน
สรุปวาการรับรองรางเอกสารสําหรับการเจรจาตอรองเปน
กาวสําคัญสูการเจรจาตอรองระบอบระหวางประเทศวาดวย
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การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ผูแทนประเทศ
สวิตเซอรแลนด ดึงความสนใจไปสูผูแทนประเทศตางๆ ให
เขารวมการประชุมวิชาการระหวางประเทศวาดวยทรัพยากร
พันธุกรรมสัตว ครั้งที่ 1 (International Technical
Conference on Animal Genetic Resources) ซึ่งจะ
จัดขึ้น ณ เมือง Interlaken ประเทศสวิตเซอรแลนด ใน
เดือนกันยายน ค.ศ. 2007 ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกา
เรียกรองใหการดําเนินการจริงจังตามเปาประสงคทุก
ประการของอนุสัญญาฯ  และเรียกรองใหมีพันธมิตร
ระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย ผูแทนจากการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) แสดงความเสียใจที่ถูกจํากัดการมีสวนรวมใน
คณะทํางานฯ และเนนวาเอกสารผลที่ไดรับวาดวยระบอบ

ระหวางประเทศอาจไมสะทอนการตระหนักถึงสิทธิของชน
พื้นเมืองเหนือที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และความรูท่ีสืบ
ทอดตามธรรมเนียมประเพณีของตน  ผูแทนจากหอการคา
ระหวางประเทศ (The International Chamber of
Commerce) เสนอใหภาคเอกชน สนับสนุนบรรยากาศการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน สําหรับอนาคต  เพื่อ
สนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ประธาน นาง Clemente กลาวขอบคุณผูเขารวม
ประชุม สําหรับการหารือที่ประสบความสําเร็จ และตั้ง
สังเกตวาขอความในวงเล็บยังคงมีประโยชน เปนทางเลือก
ท่ีจะหารือกันตอไป  และกลาวปดการประชุมในเวลา
18.57 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.344 IISD 6 February 2006
: www.iisd.ca./biodiv/abs–wg4
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ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาและรับรองขอเสนอ
แนะ 9 ขอ สําหรับการพิจารณาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 เกี่ยวกับ : ความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานฯ, การประสานความรวมมือกับ
คณะทํางานวาดวยการเขาถึง และการแบงปนผลประโยชน,
กลไกการมีสวนรวม, องคประกอบของหลักความประพฤติ
ทางจริยธรรม เพื่อใหเกิดความยอมรับนับถือในมรดกทาง
วัฒนธรรมและความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนพ้ืนเมืองและทองถิ่น, ดัชนีชี้วัดความกาวหนาใน
การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010 ในสวนที่
เกี่ยวของกับมาตรา 8(j), องคประกอบของระบบกฎหมาย
เฉพาะ (sui generis system) เพื่อคุมครองความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, ผลกระทบทางเศรษฐกิจ–
สังคม ที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs), ขอเสนอแนะตอการหารอืแหงสหประชาชาตวิาดวย
ประเดน็ชมุชนพืน้เมอืง (UNPFII), รายงานเกีย่วกบัสถานภาพ
และแนวโนมของความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวจะไดนําเสนอไปยังสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ระหวางวันท่ี 20–31
มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล ตอไป

การประชุมคร้ังนี้ เกิดข้ึนดวยความรวมมือเปน
อยางดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะทั้งหมดไดรับ
การรับรองในตอนเที่ยง วันศุกรที่ 27 มกราคม และมีความ

กาวหนาในบางประเด็นที่มีความสําคัญ โดยในประเด็นของ
หลักความประพฤติทางจริยธรรมนั้น ไดจัดทํากระบวนการ
แบบมีสวนรวมและกําหนดระยะเวลาข้ึน เพื่อการรับรอง
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 สวน
การจัดทํากลไกการใหทุนสนับสนุนการมีสวนรวมของผูแทน
จากชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ในกระบวนการของ
อนุสัญญาฯ ไดรับการชื่นชมวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ยกระดับและเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองในกรอบ
การดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเด็นของเทคโนโลยีที่
จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)  สถานการณแทบจะไมมี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคณะทํางานฯ ยืนยันถึงขอมติ
จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ีผานมา ซึ่ง
เชิญชวนใหองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
รายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรของเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
ประโยชนทางพันธุกรรม และเสนอแนะการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีดังกลาว สวนความกาวหนาใน
ประเด็นการผสานความรวมมือกับคณะทํางานวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) ในการ
เจรจาตอรองเก่ียวกับระบอบระหวางประเทศวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน นั้นยังมีไมมากนัก

ก ารประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j)
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4

(The Fourth Meeting of the Ad–Hoc Open–ended
Working Group on Article 8(j) and related provisions)

23–27 มกราคม ค.ศ. 2006  ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4  มีขึ้นระหวางวันที่ 23–27 มกราคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน มี
ผูเขารวมประชุมกวา 370 คน ประกอบดวย ผูแทนจากรัฐบาล 95 ประเทศ ผูแทนจากชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น หนวยงาน
ภายใตองคการสหประชาชาติ องคกรระหวางรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
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ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายใตโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ไดเปดใหมีการลงนาม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993
ปจจุบันมี 188 ภาคีอนุสัญญาฯ  อนุสัญญาฯ มีเปาหมาย
เพื่อสงเสริม “การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การใชประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนที่ได
จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทา
เทียม”

มาตรา 8(j) ของอนุสัญญาฯ ระบุวา ภาคีจักตองให
ความยอมรับนับถือ, สงวนรักษาและดํารงไวซ่ึงความรู
การประดิษฐคิดคนและการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น ซึ่งปรากฏในการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาตาม
ประเพณี ซึ่งเกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และสงเสริมการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว อยางกวางขวางมากขึ้น โดย
การอนุญาตและมีสวนรวมของผูทรงความรู เจาของ
ประดิษฐกรรมและผูถือปฏิบัตินั้นๆ และสนับสนุนการ
แบงปนอยางเทาเทียม ซึ่งผลประโยชนอันเกิดจากการใช
ประโยชนความรู การประดษิฐนัน้ๆ  สวนขอกาํหนดทีเ่กีย่วของ
ร ะ บุถึ งการใชประ โยชน จากการทรัพยากร ชีวภาพ
ตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคลองกับการถือปฏิบัติตาม
ขนบประเพณีวัฒนธรรม (มาตรา 17.2) และความรวมมือ
ในการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี (มาตรา 10(c))
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (มาตรา 17.2) และความ
รวมมือในการพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
(มาตรา 18.4) สวนประเด็นการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
รวมถึงการเขาถึงท่ีไดรับการเอ้ืออํานวย, ความเห็นชอบที่
ไดแจงลวงหนา (PIC) เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
(MAT) และการแบงปนผลประโยชน ถูกระบุอยูในมาตราท่ี
15 และมาตราที่อางถึงการเขาถึงและถายทอดเทคโนโลยี
(มาตรา 16.3), และการเคลื่อนยายและกระจายผล
ประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ (มาตรา 19)

งานที่ เกี่ยวของกับมาตรา 8(j) ของอนุสัญญาฯ
เริ่มขึ้นในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 3
(COP–3)  เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุง
บัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา ซึ่งไดมีการเรียกรองใหมี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางสมัยข้ึน เพื่อพัฒนา
การดําเนินงานตามมาตรา 8(j) การประชุมดังกลาวจัดขึ้นที่

กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1997
และไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกําหนดการดําเนินงานของ
คณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) ซึ่งตอมาไดรับการรับรอง
โดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 เมื่อ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 ณ กรุงบราทิสลาวา ประเทศ
สโลวาเกีย

คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) ประกอบ
ดวย ภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
และผูแทนจากชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ไดรับการจัดตั้ง
ขึ้นตามขอมติ IV/9 ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อให
คําแนะนําแก สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานตามมาตรา 8(j) และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) ครั้งที่ 1 : การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
มาตรา 8(j) ครั้งที่ 1 มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 ณ
เมืองเซวิญา ประเทศสเปน ท่ีประชุมไดพิจารณาองค
ประกอบของโปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) และรูปแบบ
ของการคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
(COP–5) : ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดขยายขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j)
ใหครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน  และปรึกษาวิถีทางสําหรับเพิ่มการมีสวนรวม
มีการรับรองโปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) ซ่ึงประกอบดวย
องคประกอบและภารกิจเกี่ยวกับ : กลไกการมีสวนรวม,
สถานภาพและแนวโนมของความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติในการอนุรักษและใชประโยชน
อยางย่ังยืน, การแบงปนผลประโยชน, การแลกเปลี่ยน
และเผยแพรขอมูลขาวสาร, การติดตามตรวจสอบ และ
องคประกอบทางกฎหมาย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดต้ัง
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) เพื่อจัดทําแนวทางและวิธีเริ่ม
ตนอื่นๆ ท่ีจะนํามาใชในประเด็นความเห็นชอบท่ีไดแจง
ลวงหนา (PIC), เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน (MAT),
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย, กลไกการแบงปนผล
ประโยชน และการสงวนรักษาความรูตามธรรมเนียม
ประเพณี

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) ครั้งที่ 2 : ในการประชุมครั้งท่ี 2  เมื่อเดือนกุมภาพันธ
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ค.ศ. 2002 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนนาดา
คณะทํางานฯ ไดพิจารณา : โครงรางของรายงานประมวล
สถานภาพและแนวโนมของความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี, ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการวิเคราะห
ผลกระทบทางวัฒนธรรม, สิ่งแวดลอมและสังคม; กลไก
การมีสวนรวม, และประสิทธิผลของเครื่องมือที่มีอยู ซึ่ง
สงผลกระทบตอการคุมครองความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี โดยเฉพาะสิทธิทรัพยสินทางปญญา

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
(COP–6 ) : ในการประชุมสมัยที่ 6 เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.
2002 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ จําแนกระบุการดําเนินงานท่ีจะตองมีข้ึนเก่ียวกับ
การผสานมาตรา 8(j) เขาในโปรแกรมงานประเด็นหัวขอ
สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ และรับรองแนวทางบอนน
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน และ
พิจารณา : วิธีเริ่มตนอื่นๆ รวมถึงการเสริมสรางสมรรถนะ,
บทบาทของสิทธิทรัพยสินทางปญญา ในการดําเนินงาน
ตามขอตกลงวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน,
และความสัมพันธเชื่อมโยงกับขอตกลงวาดวยสิทธิทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPS) ขององคการการคา
โลก (WTO)

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) ครั้งที่ 3 : เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ณ นคร
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา  คณะทํางานฯ ไดพิจารณา :
ขอเสนอแนะจากการหารือถาวรแหงสหประชาชาติวาดวย
ประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII), เทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTS), องคประกอบของระบบกฎหมาย
เฉพาะสําหรับการคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี, กลไกการมีสวนรวม, แนวทางอัคเวย : คู วาดวย
การวิเคราะหผลกระทบทางวัฒนธรรม, สิ่งแวดลอม และ
สังคม, และรายงานประมวล

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
(COP–7) : ในการประชุมสมัยที่ 7 เมื่อเดือนกุมภาพันธ
ค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ยืนยันถึงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของ
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) และรับรองแนวทาง
อัคเวย : คู และขอมติเก่ียวกับกลไกการมีสวนรวม สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดรับรองแผนปฏิบัติการวาดวยการ
เสรมิสรางสมรรถนะในการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
และมอบหมายใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) เจรจาตอรองใน

เรื่องของระบบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน และเห็นชอบกับขอกําหนด สําหรับ
การเจรจาตอรองดังกลาว

การประชุมสุดยอดแหงโลกของสหประชาชาติ
(UN World Summit) : การประชุมสุดยอดแหงสห
ประชาชาติ มีขึ้นระหวางวันที่ 14–16 กันยายน ค.ศ. 2005
ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมไดยืนยัน
ถึงคุณคาของการสงวนรักษาความรู การประดิษฐคิดคน
และการถือปฏิบัติของชนพื้นเมือง ในการอนุรักษและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และสนับสนุนการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางเทาเทียม

รายงานการประชุม
นาย Mohamad Bin Osman ประเทศมาเลเซีย

ในนามของ Dato’Seri Law Hieng Ding ประธานสมัชชา
ภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ กลาวเปด
การประชุมในวันท่ี 23 มกราคม ค.ศ. 2006 เวลาประมาณ
10.30 น. โดยกลาวแสดงความขอบคุณรัฐบาลแหงประเทศ
สเปนที่ใหเกียรติเปนเจาภาพ  นาย Jose Torres ผูวาการ
เมืองกรานาดา กลาวตอนรับผูแทนประเทศสูเมืองกรานาดา

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพคนใหม กลาวเรียกรองถึงการ
มีสวนรวมมือกันอยางจริงจังของประชากรโลก ในการลด
อัตราความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมี
นัยสําคัญ  และไดสรุปการดําเนินงานท่ีสําคัญของคณะ
ทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) ไดแก บทบาทในการ
ยกระดับสถานภาพของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นใน
อนุสัญญาฯ  โดยเฉพาะการจัดทําแนวทาง อัคเวย : คู
วาดวยการประเมินผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรม และไดสนับสนุนใหผูแทนประเทศตางๆ พยายาม
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) มากขึ้น

นาง Fuensanta Coves ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
ของแควนแอนดาลูเซีย ไดกลาวถึงการดําเนินงานดานการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแควน  และเนนความ
สําคัญของการดําเนินงานดานการแบงปนผลประโยชนของ
ชุมชนทองถ่ิน  นาย Leire Pajin ปลัดกระทรวงความรวมมือ
ระหวางประเทศของประเทศสเปน (Spain’s Secretary of
Sate for International Cooperation) กลาวเนนวา สเปน
ใหความสําคัญและจะสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรา
8(j) ของคณะทํางานฯ ตอไป และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
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ของความรวมมอืพหภุาค ีและใหบนัทกึวากลไกการมสีวนรวม
ที่คณะทํางานชุดนี้ไดริเริ่มมาประสบความสําเร็จในการทํา
ใหผูแทนจากชุมชนพื้นเมืองมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศ
นาง Cristina Narbona รัฐมนตรีวาการกระทรวงส่ิงแวดลอม
ของประเทศสเปน เนนวาจําเปนที่อนุสัญญาฯ ตองมีกาว
จากขอเสนอแนะและแนวทางไปสูพันธสัญญาที่ผูกพัน
ดังนั้นจึงเรียกรองใหมีระบอบระหวางประเทศวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เธอกลาววาความ
หลากหลายทางชวีภาพ และความหลากหลายทางวฒันธรรม
อยูรวมกัน และสามารถไดรับการคุมครองไดโดยการตอสู
ความยากจน และยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชนเทานั้น

ประธานฯ กลาวเชิญผูแทนจากชุมชนพืน้เมืองทีเ่ขารวม
ประชุมจํานวน 4 คน  กลาวบทคํารองตามประเพณีสรรเสริญ
ธรรมชาติ  เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น

ผู เขารวมประชุมรับรองวาระการประชุมตามท่ี
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอ และสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เสนอใหเอกอัครราชทูต Jose Cuenca
จากประเทศสเปน เปนประธานคณะทํางาน และนาย
Antonio Matamoros ประเทศอุรุกวัย เปนผูบันทึกการ
ประชุม และรับรองใหผูแทนสภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ทําหนาที่ผูแทนสภาคณะทํางาน (WG Bureau)  ผูเขารวม
ประชุมรับรอง และประธานไดเสนอผูแทนประเทศและ
ชนพ้ืนเมือง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ ประธานคณะทํางานยอยที่ 1
และ 2  ตลอดจนผูบันทึกการประชุมของท้ังสองคณะทํางาน
ยอย ท่ีประชุมรับรอง นาย Johan Bodegard ผูแทนประเทศ
สวีเดน และนาย Fred Fortier ผูแทนจากการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) ทําหนาที่ประธานรวม (co–chairs) ของคณะทํางาน
ยอยที่ 1 และ นาง Tererei Abete–Reema จากประเทศ
คิริบาต  และนาง Lucy Mulenkei ผูแทนจากการหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB) เปนประธานรวมของคณะทํางานยอย
ที่ 2  นอกจากนี้ท่ีประชุมยังรับรองสมาชิกกลุมเพื่อนของ
สภาคณะทํางาน (friends of the Bureau) จากผูแทน
ชนพื้นเมืองของประเทศตางๆ รวม 6 คน

ผูแทนกลุมภูมิภาค กลุมชนพื้นเมือง และหนวยงาน
ในสังกัดองคการสหประชาชาติไดพากันกลาวถอยแถลง
โดยมีประเด็น : ระบบกฎหมายพิเศษเฉพาะของชนพ้ืนเมือง,
การหามเมล็ดพันธุที่ใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs), การมีสวนรวมในการเจรจาตอรองวาดวย
ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง และการแบงปน

ผลประโยชน, และการคุมครองความรู ท่ี สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณีอยางมีประสิทธิผลเพื่อใหความมั่นใจ
วามีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม
ดวยการมีสวนรวมและเห็นชอบของผูถือครองความรูนั้น

รายงานความกาวหนา

ความกาวหนาในการดาํเนนิงานตามโปรแกรมงาน และ
การผสมผสาน :
คณะทํางานฯ (WG–8(j)) ไดเลื่อนการพิจารณา

ประเด็นความกาวหนาในการดําเนินงานตามโปรแกรมงาน
วาดวยมาตรา 8(j) และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ  และรายงาน
ความกาวหนาในการผสานกิจกรรมของโปรแกรมงานวาดวย
มาตรา 8(j) และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เขากับโปรแกรมงาน
อื่นๆ ของอนุสัญญาฯ  ซึ่งอยูในวาระที่ 3 และวาระที่ 4
จากที่กําหนดเดิมในที่ประชุมรวมวันแรก  โดยมอบหมาย
ใหคณะทํางานยอยที่ 1 พิจารณาในวันพุธที่ 25 มกราคม
ประธานรวมคณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I) ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาทั้งสองวาระนี้พรอมกัน สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
โปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ
(UNEP/CBD/WG8J/4/2 และ 2/Add.1) และเอกสาร
รายงานความกาวหนาในการประสานกิจกรรมของ
โปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) (UNEP/CBD/WG8J/4/3)
ไปพรอมกัน เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะตามความ
เหมาะสม

เกี่ยวกับรายงานความกาวหนา  ผูแทนสหภาพยุโรป
ผูแทนประเทศไทย อินเดีย ผูแทนการหารือระหวางประเทศ
ของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
เห็นวาขอมูลที่รวบรวมยังไมเพียงพอ เนื่องจากรายงาน
แหงชาติที่ภาคีอนุสัญญาฯ สงมามีจํานวนนอย ผูแทน
สหภาพยุโรป และการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมือง
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)  ขอใหขอ
ขอมูลเพิ่มเติมจากองคกรชนพื้นเมือง  ผูแทนประเทศไทย
เพิ่มเติมจากขอเสนอของการหารือระหวางประเทศ (IIFB)
ดังกลาว วาควรขอขอมูลจากองคกรอิสระและสถาบันวิจัย
ดวย ผูแทนประเทศคิริบาต รองขอความชวยเหลือทางดาน
การเงินเพื่อใชในการดําเนินงานตามมาตรา 8(j)  ผูแทน
จากหลายประเทศรายงานกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินงาน
เกี่ยวกับ การสรางกลไกการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น ในกรอบภายในประเทศ และในกรอบนโยบาย
ระหวางประเทศ  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเตือนใหระวัง
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การดำ เนินงานที่ ซ้ ำซ้ อนและเน้น เ รื่ อ งข้ อแนะนำ ท่ี เป็น ไปไ ด้ -
ในทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับรายงานความกาวหนาในการผสานกิจกรรม
ผูแทนการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) รองขอใหองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในโปรแกรมงานดานการเกษตร ใหความสําคัญตอ
การมีสวนรวมของชนพื้นเมืองมากข้ึนตามที่อนุสัญญาฯ
ใหการสนับสนุนอยู และขอรองใหชนพื้นเมืองมีบทบาทใน
โปรแกรมงานดานพื้นที่คุมครองทางทะเล ผูแทนสหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ระบุวาเปนเรื่องยากที่
ชมุชนพืน้เมอืงและทองถ่ินจะมีบทบาทในคณะทาํงานชดุอืน่ๆ
ของอนุสัญญาฯ

ผูเขารวมประชุมหารือเรื่องขอเสนอแนะของคณะ
ทํางาน (WG–8(j)) ตอที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
โดยเนนความจําเปนในการริเริ่มงานที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติ
ทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
อยางยั่งยืน ผูแทนจากบางประเทศไมเห็นดวย ในที่สุด
ผูเขารวมประชุมตกลงกันวาใหพิจารณาเรื่องกรอบเวลาใน
การริเริ่มงานที่ยังไมแลวเสร็จของโปรแกรมงานในการ
ประชุมคณะทํางาน (WG–8(j)) ครั้งหนา

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
COP/WG8J/4/L.7) คณะทํางานฯ เสนอใหสมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ตัดสินใจวาการประชุมครั้ง
ตอไปของคณะทํางานฯ ควรมีขึ้นกอนการประชุมสมัยท่ี 9
และรองขอ :

รัฐบาลที่ยังไมไดสงขอมูลขาวสาร ใหทําดังนั้น
กอนการประชุมคณะทํางานฯ (WG–8(j)) ครั้งที่ 5 โดย
หารือกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เนื่องจากยังมีขอมูลที่
ภาคีอนุสัญญาฯ รายงานนอยไป

คณะทํางานฯ (WG–8(j)) ใหหารือเปนลําดับ
ความสําคัญแรกในเรื่องกรอบเวลาเพื่อริเริ่มงานที่ยังเหลือ
อยูของโปรแกรมงาน และจัดหา และใหคําแนะนําวาจะ
ดําเนินงานตามมาตรา 8(j) และขอกําหนดที่เก่ียวของได
อยางไร ใหคืบหนา โดยเฉพาะอยางย่ิง งานที่ 6, 7, 11, 13,
14 และ 15

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหรายงานความกาว
หนาวาดวยการดําเนินงานและการผสานงานตอไป

รายงานประมวลสถานภาพและแนวโนมของความรู
ท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี :
ตามขอมติ VII/16E วรรค 4 สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ไดพิจารณาทบทวน ระยะแรกของรายงาน
ประมวลสถานภาพและแนวโนมของความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี และจัดเตรียมรายงานสําหรับระยะ
ที่สอง (UNEP/CBD/WG8J/4/4)  นอกจากนี้ เพื่อให
เปนไปตามวรรค 8 ของขอมติเดียวกันนี้ ไดมีการหารือกับ
คณะกรรมการทีป่รกึษาวาดวยประเดน็ชนพืน้เมอืง (Advisory
Committee on Indigenous Issues) และไดจัดทําเอกสาร
เรื่องการจัดทําองคประกอบของแผนปฏิบัติการเพื่อดํารง
ความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี (UNEP/CBD/
WG8J/4/4/Add.1 and UNEP/CBD/WG8J/4/INF/1 to
12) จําแนกระบุผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา
การดําเนินงานเพื่อเอื้ออํานวยการประสานงานโครงการที่มี
อยู ซึ่งมีเปาหมายในการยับยั้งการสูญเสีย และสงเสริม
การรักษาและใชประโยชนความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น ท่ีมีอยูในวิถีชีวิตด้ังเดิม ซึ่งเกี่ยวของ
กับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางย่ังยืน ตลอดจนเพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยมาตรา 8(j) และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ ในการนี้ คณะทํางานฯ ไดพิจารณา
รายงานดังกลาวเพื่อใหขอเสนอแนะ ตลอดจนใหความ
คิดเห็นตอแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของ
การจําแนกระบุผูมีสวนเก่ียวของ และกําหนดระยะเวลา
การดําเนินงาน

สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  ไดเสนอรายงาน
ดังกลาวตอที่ประชุม ผูแทนสหภาพยุโรปใหขอสังเกตวา
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีบางเรื่องอาจ
สูญคาในการนําไปใช เพราะสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ผูแทนประเทศนอรเวยและฟนแลนดรับรอง
รายงานของภูมิภาคอารคติก  ผูแทนประเทศบูรกินาฟาโซ
เสนอใหเพ่ิมเติมเร่ืองความแหงแลง ผูแทนประเทศเอกวาดอร
ขอใหมีการทําวิจัยตอเรื่องความออนไหวของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น ผูแทนประเทศแคนาดากลาววามีความจําเปน
ตองทราบขอมูลมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในระดับ
ประเทศ รวมถึงกลไกการยินยอมตามความเห็นชอบที่ได
แจงลวงหนา (PIC)
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ขอความที่เสนอเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศ ไดทําใหผูแทนหลายประเทศแสดงความวิตกกังวล
โดยผูแทนประเทศคิรีบาตแยงวา การจดทะเบียนดังกลาว
อาจทําใหเกิดการเขาถึงอยางเสรี ไปยังความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี โดยไมใหหลักประกันแคการ
เหน็ชอบทีไ่ดแจงลวงหนา (PIC) และการแบงปนผลประโยชน
ของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน ผูเขารวมประชุมตกลงให
ตัดทิ้งขอความที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนระหวางประเทศ
สําหรับเรื่องการจดทะเบียนระดับทองถ่ินและระดับชาติ
ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน, ประเทศบราซิล คิรีบาต ใน
นามของอนุภูมิภาคแปซิฟก และผูแทนการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) ใหความเห็นคัดคาน  ผูแทนประเทศออสเตรียใน
นามของสหภาพยุโรป และผุแทนประเทศแคนาดาเสนอให
ตัดทิ้งเนื้อหาที่เสนอแนะให “จัดทํา” ทะเบียนระดับชาติ
และระดับทองถิ่น และเนนวาเปนเพียงหนทางเดียวที่จะ
คุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ในที่สุด
ผูเขารวมประชุมตกลงใหเสนอแนะวา การจดทะเบียนควร
เปนเพียงแคหนทางเดียวสูการคุมครองความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี และการจัดทําดังกลาวควรเปนไป
โดยสมัครใจ

อีกประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันมาก ไดแกขอความ
อางถึงการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) โดยเกี่ยวของ
กับการจดทะเบียนระดับทองถ่ินและระดับชาติ และการ
จัดทําแนวทางวิชาการสําหรับการบันทึกขอมูลความรูท่ีสืบ
ทอดตามธรรมเนียมประเพณี ผูแทนประเทศอารเจนตินา
เนนความจําเปนท่ีตองใหชนพื้นเมืองมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิผล ในการจัดตั้งทะเบียนดังกลาว ผูแทนสหภาพ
ยุโรปขอใหมีความรวมมืออยางเต็มที่และการเห็นชอบจาก
ผุถือครองความรู และผูแทนการหารือระหวางประเทศของ
ชนพืน้เมอืงวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ และประเทศ
เซนตลูเซีย ขอใหมีการควบคุมทั้งการเห็นชอบที่ไดแจง
ลวงหนา (PIC) และการเปนเจาของโดยชุมชนพื้นเมือง
ผูแทนประเทศอินเดียกลาววาองคประกอบทั้งสามนี้ควรอยู
ภายใตกฎระเบียบในชาติ แตผูแทนการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) ผูแทนประเทศนอรเวย และเอธิโอเปย ซ่ึงเสนอแนะ
ทั้งตัดทิ้งขอความหรือแทรกขอความใหสอดคลองกับ
พันธกรณีระหวางประเทศและสิทธิมนุษยชน ผูแทนประเทศ
แคนาดา, คัดคานโดยผูแทนประเทศฟลิปปนส, และ
การหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอแนะใหจัดทําแนวทาง

วิชาการไมเพียงแตเรื่องการบันทึกรายละเอียดเทานั้น แต
ใหทําแนวทางเร่ืองการเขาถึงความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณีด้วย ในที ่สุดผู ้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบที ่จะ :
เสนอแนะวาการจดทะเบียนควรจัดตั้งโดยมีความเห็นชอบ
ที่ไดแจงลวงหนา (PIC) จากชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
และใหตัดทิ้งขอความเกี่ยวกับการเปนเจาของและการ
ควบคุมของชุมชนดังกลาว และท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบภายใน
ประเทศ, และรองขอใหจัดทําแนวทางวาดวยการจัดทํา
เอกสารความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี โดยการมี
สวนรวมอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิผล ของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น

ในเรื่องหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของคณะที่ปรึกษา
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เสนอแนะ, และ
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบ, วาใหมุงเนนที่ระยะที่สองของ
รายงานประมวล มากกวาทั้งหมดของโปรแกรมงานวาดวย
มาตรา 8(j) ดังเสนอโดยผูแทนประเทศอื่น

ขอเสนอแนะ : ขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/WG8J/
4/L.3) รวมถึงบทที่วาดวยรายงานประมวลสถานภาพและ
องคประกอบของแผนปฏิบัติการสําหรับความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี มาตรา 8(j) คณะทํางานฯ (WG–
8(j)) เสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 :

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทํารายงาน
ดังกลาวตอในระยะท่ีสอง หลังจากท่ีรายงานระยะท่ี 1 ได
รับทราบและเห็นชอบในการประชุมคณะทํางานครั้งน้ีแลว

เสนอแนะใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล
คํานึงวาการจดทะเบียน เปนเพียงหน่ึงแนวทางท่ีจะคุมครอง
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และการจัดทํา
ทะเบียนนี้ควรเปนไปโดยความสมัครใจ และดวยตาม
การเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) ของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น

ใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แสวงหาความ
เปนไปไดในการจัดทําแนวทางวิชาการ สําหรับการรวบรวม
เรียบเรียงเอกสารท่ีเก่ียวของกับความรู การประดิษฐคิดคน
และการถือปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และวิเคราะหการคุกคาม
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิของผู้ถือครองความรู้ที่สืบทอดตาม-
ธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและมี
ประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

ตัดสินใจใหมอบหมายงานแกคณะที่ปรึกษา
ตอไป โดยใหทําหนาที่จัดหาและใหคําแนะนําตอการจัดทํา
รายงานระยะที่ 2 โดยเฉพาะในสวน D
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รับทราบความคืบหนาขององคประกอบของ
แผนปฏิบัติการ  (plan of action) เพื่อรักษาความรู
การประดิษฐ คิดคน  และการถือปฏิบัติที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี  ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ แสวงหามาตรการตาม
องคประกอบของแผนปฏิบัติการนี้

ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ นําความเห็น
ที่ไดจากการประชุมคณะทํางานนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการตอไปโดยเฉพาะในสวน D ของ
รายงานระยะที่ 2

ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อ
ชวยเหลือการเพิ่มสมรรถนะ การใหการศึกษาและฝกอบรม
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน

ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน
ตามขอมติ VII/19 D  สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

ไดกําหนดใหคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน (WG–ABS) รวมมือกับคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
(WG–8(j)) ในการพิจารณาและเจรจายกรางระบอบ
ระหวางประเทศวาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
นอกจากนี้ ในภาคผนวกของขอมติเดียวกัน ไดระบุให
ขอบเขตของการเจรจาระบอบดังกลาว รวมถึงประเด็นที่
เกี่ยวของกับความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติ
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเกี่ยวของกับมาตรา
8(j) นอกจากน้ี ตามขอมติ VII/16H วรรค 5 ยังไดกําหนด
กลไกที่เหมาะสมในการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
คณะทํางานทั้งสองชุด เพื่อใหชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นมี
สวนรวมในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) ใหมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสาร
แนวความคิด และขอเสนอเก่ียวกับระบอบระหวางประเทศ
(UNEP/CBD/WG–ABS/4/2) ใหแกคณะทํางานยอยที่ 1
(SWG–I) ไดรวมกันพิจารณา  ผูแทนการหารือระหวาง
ประเทศของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(IIFB) เนนความสําคัญและความจําเปนในการมีสวนรวม
อยางจริงจังและมีประสิทธิผลของผูแทนชนพื้นเมือง ในการ
หารือเรื่องตางๆ ของอนุสัญญาฯ  ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอ

ใหผสมผสานการดําเนินงานตามมาตรา 8(j) และปรับปรุง
ความเชื่อมโยงของงานกับคณะทํางานเฉพาะกิจการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) ใหมากขึ้น
ผูแทนประเทศคิรีบาต เสนอการพิจารณาเรื่องความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากร
พันธุกรรมในระบอบดังกลาว ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอวา
คณะทํางานฯ (WG–8(j)) ควรใหขอเสนอแนะคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS) ในประเด็นความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและนอรเวยเสนอให
กําหนดวิธีปฏิบัติในการรวมมือระหวางคณะทํางานทั้งสอง
ผูแทนประเทศแคนาดาและบราซิลกลาววางานของ
คณะทํางานชุดน้ีควรเจาะจงและไมซ้ําซอน และควรใหที่
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 พิจารณาลําดับ
ความสําคัญของงาน  ผูแทนการหารือระหวางประเทศของ
ชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
และผูแทนประเทศเซนตลูเซียเสนอใหคณะทํางานฯ (WG–
8(j)) ชวยกันจัดทําองคประกอบเฉพาะที่ตองการเสนอให
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) พิจารณา และกระตุนใหเกิด
กลไกการมีสวนรวมของผูแทนชนพื้นเมือง  ผูแทนประเทศ
ฟลิปปนสและผูแทนการหารือระหวางประเทศของชน
พื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอ
ใหมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลกระทบ
ของระบอบระหวางประเทศตอความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี สิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ  และนํา
มารายงานคณะทํางานทั้งสองกลุม

ในประเด็นความรวมมือระหวางคณะทํางานทั้งสอง
นั้น ผูแทนประเทศออสเตรเลียและอารเจนตินาขอใหที่
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาใหชัดเจนเรื่อง
บทบาทของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j)
(WG–8(j))  เพื่อใหมั่นใจวาไมเกิดความซ้ําซอนกับคณะอื่น
ผูแทนประเทศโคลอมเบียเห็นวาการพิจารณาเรื่องการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนยังอยูในขั้นเริ่มตน สังเกตได
จากการท่ียังขาดเอกสารสนับสนุนพื้นฐาน ผูแทนประเทศ
อารเจนตินาและแคนาดาเสนอความรวมมือระยะยาว
ระหวางคณะทํางานท้ังสอง ผูแทนประเทศคิวบา คอสตาริกา
และหลายประเทศขอใหมีความชัดเจนเรื่องหนาที่ของ
คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) ในเรื่องการพิจารณา
ประเด็นการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน โดยเฉพาะ
การหารือเรื่องกลไกการยินยอมตามการเห็นชอบที่ไดแจง
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ลวงหนา (PIC) การเปดเผยแหลงกําเนิด ผูแทนประเทศไทย
เสนอแนะบทบาทของกฎหมายจารีตประเพณีในระบอบ
การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนระหวางประเทศ ผูแทน
ประเทศเอธิโอเปยกลาวในนามกลุมประเทศแอฟริกัน
เสนอวาคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) ควรเสนอแนะ
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS)  พิจารณาเร่ืองความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณีเปนองคประกอบของระบอบ
ระหวางประเทศ

ผูแทนกลุม Friends of the Earth–Global forest
coalition คัดคานการเจรจาตอรองระบอบระหวางประเทศ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน  กอน
การศึกษาผลกระทบตอชนพื้นเมือง  ผูแทนประเทศอินเดีย
เนนวาระบอบระหวางประเทศดังกลาว ตองมีประเด็น
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และขอใหมีการ
เปดเผยขอมูลแหลงที่มาในการขอสิทธิบัตร ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดเสนอใหมีการรวบรวมวิธีปฏิบัติในการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนในระดับชาติ และนํามาใชใน
การดําเนินงานตามมาตรา 8(j)

ในประเด็นการมีสวนรวมของชนพื้นเมือง ผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด เม็กซิโก อารเจนตินา
แคนาดา และผูแทนประเทศสหภาพยุโรป เนนวาควรมีการ
หารือกับชนพื้นเมืองในระดับชาติกอนการประชุมและ
กระตุนใหมีการเวียนและแปลเอกสารของอนุสัญญาฯ ให
ทันเวลาเพ่ือชนพ้ืนเมืองไดมีโอกาสรับทราบ ผูแทนประเทศ
แคนาดาและเซนตลูเซียเสนอวาควรมีผูแทนชุมชนพื้นเมือง
ในคณะผูแทนของประเทศ ขณะที่ผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกันเสนอใหมีผูแทนชุมชนพื้นเมืองในคณะทํางาน
(WG–IR) ดวย

ในวันพุธท่ี 25 มกราคม ประธานรวมของคณะทํางาน
ที่ 1 (SWG–I) เสนอรางขอเสนอแนะที่ไดจากความเห็นของ
ผูเขารวมประชุม ผูแทนจากหลายประเทศใหความเห็นวา
รางขอเสนอแนะไดสอดแทรกขอเสนอของการหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB) แตไดละเลยความเห็นของผูแทนอื่น
อีกมาก และรองขอใหมีเวลาสําหรับการปรึกษาหารือใน
ภูมิภาค ผูเขารวมประชุมรับทราบวาขอเสนอแนะจําเปน
ตองเนนที่วิถีทางที่จะดําเนินงานรวมกันกับคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS)

การหารือไดมีข้ึนอีกในบายวันพฤหัสบดี เก่ียวกับ
ขอเสนอของกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ซึ่งขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอใหคณะทํางาน
เฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) : เชิญภาคีอนุสัญญาฯ และชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถ่ิน ใหเสนอความเห็นเก่ียวกับองคประกอบ
ของระบอบที่เกี่ยวเนื่องกับความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี, รองขอใหมีวิถีทางและวิธีการที่จะเอื้ออํานวย
ตอการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน  ใน
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS) และเตือนภาคีอนุสัญญาฯ ให
รวมผูแทนชนพื้นเมืองเขาในคณะผูแทนประเทศท่ีเขารวม
ประชุมท้ังสองคณะทํางาน

ตามที่ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอ ผูเขารวมประชุม
เห็นชอบใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8
ดําเนินปฏิบัติการโดยตรง แทนที่จะมอบงานใหคณะทํางาน
เฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) ผูแทนสหภาพยุโรปยังไดเสนอให :
ขยายหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของคณะท่ีปรึกษาวาดวย
มาตรา 8(j) ใหเกื้อกูลตองานวาดวยระบอบการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน, และจัดทํากลไกการมีสวนรวม
สําหรับผูแทนชนพื้นเมือง ในคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS) ผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน และนิวซีแลนด คัดคาน
ดังน้ันในขอเสนอแนะขั้นสุดทายจึงไมมีเรื่องดังกลาว

หลังจากการรับรองขอเสนอแนะในท่ีประชุม ผูแทน
สหภาพยุโรป พรอมดวยผูแทนประเทศสวิสเซอรแลนด
นอรเวย และกลุมประเทศแอฟริกัน แสดงความเสียใจที่
ขอเสนอแนะมิไดสะทอนอยางเต็มที่ถึงความตองการให
เพิ่มพูนการเจรจาระหวางสองคณะทํางาน และสําหรับการ
เขารวมอยางเหมาะสม ผูแทนชนพื้นเมืองในการหารือ
เก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน เก่ียวกับ
คํารองขอใหจัดทําเอกสารแลวเสร็จภายใน 3 เดือน กอน
การประชุม คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–
8(j)) เลขาธิการอนุสัญญาฯ ตั้งขอสังเกตวาตามระเบียบ
ของสหประชาชาติ เอกสารการประชุมตองเผยแพรกอน
การประชุม 6 อาทิตย แตเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะ
พยายามอยางที่สุดที่จะจัดทําฉบับภาษาใดภาษาหนึ่งกอน
การประชุม 3 เดือน

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
WG8J/4/L.10) คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) อางถึง
ขอมติ VII/19 D วรรค 1 ที่กลาวถึงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหรวมมือกับคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
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แบงปนผลประโยชน (WG–ABS)  ในการจัดทําและเจรจา
เรื่องระบอบระหวางประเทศดังกลาว เพื่อเปนเครื่องมือใน
การดําเนินงานตามมาตรา 15 และ 8(j) ของอนุสัญญาฯ

คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) ตระหนักถึง
หนาที่ที่ ไดรับมอบหมายใหมีสวนในการเจรจาตอรอง
ระบอบระหวางประเทศ และยืนยันองคประกอบที่จะ
พิจารณาเขาไปในระบอบระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ
มาตรา 8(j) :

มาตรการวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่
ไดแจงลวงหนา (PIC) ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
ซึ่งถือครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม  ตามมาตรา 8(j)

การเปดเผยขอมูลตนกําเนิด/แหลงที่มา/ที่มา
ตามกฎหมาย ของทรัพยากรพันธุกรรมและความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณีที่ เกี่ยวของในการขอรับสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญา

การเห็นความสําคัญและการคุมครองสิทธิของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เหนือความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวในกฎหมายระดับ
ชาติของประเทศที่ชุมชนนั้นตั้งอยู

กฎหมายจารีตประเพณี และการถือปฏิบัติ
ตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

ขอถือปฏิบัติทางจริยธรรมหรือรูปแบบความ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) หรือเครื่องมือตางๆ เพื่อ
ใหหลักประกันการแบงปนผลประโยชนแกชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่นอยางเทาเทียมและยุติธรรม

คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) เสนอแนะตอ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

รองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ  และรัฐบาลอื่น
สงเสริมวิถีทางและวิธีที่เอื้ออํานวยการมีสวนรวมของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่นในการเจรจาตอรอง และจัดทําระบอบ
ระหวางประเทศ

เตือนใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นมีการ
แลกเปลี่ยน และสื่อสารขอมูลขาวสารกับคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน (WG–
ABS) และติดตามการเจรจาตอรอง การรางระบอบระหวาง
ประเทศ

คณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) เนนวาจําเปน
ตองหลีกเลี่ยงความซอนทับและซ้ําซอนของความพยายาม
ระหวางคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ชุดนี้ กับคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

(WG–ABS) เห็นควรนําเสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 :

รองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ ใหความรวมมือและ
จัดสงความเห็น เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะทํางานฯ
(WG–8(j)) น้ีใหลุลวง ในเรื่ององคประกอบของระบอบ
ระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับการคุมครองความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี  เพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และ
นําเสนอตอคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน (WG–ABS) ครั้งตอไป

เชิญชวนใหชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ให
ความเห็นจากประสบการณเรื่องมาตรการที่มีประสิทธิผล
ในการคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
แกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

เชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่น และ
องคการผูบริจาค จัดหาวิถีทางและวิธีการเพื่อเอื้ออํานวย
การเตรียมการและการมีสวนรวมของผูแทนชุมชนพื้นเมือง
และทองถ่ินในคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน (WG–ABS)

ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ
ที่จําเปนเพื่อใหมีการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–
8(j)) ตอเน่ืองกับคณะทํางานวาดวยการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชน (WG–ABS)

ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  จัดทํา
เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–
8(j)) ในครั้งตอไป ใหแลวเสร็จลวงหนากอนการประชุม
อยางนอย 3 เดือน เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการหารือกับ
ผูแทนชุมชนพื้นเมือง

 กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ รวมผูแทนชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น  เขาไวในคณะผูแทนประเทศใน
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) และคณะ
ทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS)

กลไกการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น
ผูเขารวมประชุมไดรวมกันหารือเรื่อง บทบาทของ

หนวยประสานงานหัวขอสาระสําคัญ ภายใตกลไกการเผย
แพรขอมูลขาวสารของอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/WG8J/4/
6) ในวันจันทร ท่ี 23 มกราคม และวันพฤหัสบดีที่ 26
มกราคม ค.ศ. 2005
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พรอมไปกับเรื่องกลไกการจัดหาเงินทุนโดยความ
สมัครใจ (UNEP/CBD/WG8J/4/5) ซึ่งหารือในวันพุธ
ขอเสนอแนะรวมของทั้งสองเรื่องไดรับการรับรองในที่
ประชุมรวมในวันศุกร

บทบาทของหนวยประสานงานหัวขอสาระสําคัญ
ภายใตกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร :
ผูเขารวมประชุมไดเสนอความเห็นใหจัดทํา portal

บนพื้นฐานของอินเตอรเน็ต สําหรับหนวยประสานงาน
มาตรา 8(j) และหัวขอสาระสําคัญอ่ืนภายใตกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)  ผูแทนประเทศแคนาดา
เสนอใหดําเนินงานโครงการนํารองในประเทศกําลังพัฒนา
เนื่องจากมีขอจํากัดในการเขาถึงอินเตอรเน็ต ผูแทนประเทศ
เม็กซิโก สหภาพยุโรป และผูแทนการหารือระหวางประเทศ
ของชนพ้ืนเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
กระตุนใหมีกลไกติดตอสื่อสารแบบอื่นๆ ไวเปนทางเลือก
ดวย นอกจากนี้ผูแทนประเทศเม็กซิโกยังตองการใหมีการ
แปลเอกสารการประชุมเปนภาษาราชการ ตองทันเวลาที่
จะสามารถแปลเปนภาษาชนพื้นเมืองไดตอไป

กลไกการจัดหาเงินทุนโดยความสมัครใจ :
ผูแทนจากสหภาพชนพื้นเมืองทางตอนเหนือของ

ประเทศรัสเซีย (The Russian Association of Indigenous
People of the North) สนับสนุนโดยผูแทนการหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB)  เรียกรองใหที่ประชุมจัดตั้งกองทุนโดย
ความสมัครใจของอนุสัญญาฯ บนพื้นฐานของประสบการณ
ในระบบสหประชาชาติ อันไดแก กองทุนทรัสต โดยความ
สมัครใจสําหรับประชาชนพื้นเมืองแหงสหประชาชาติ (the
UN Voluntary Trust Fund for Indigenous Population)
แตผูแทนประเทศเม็กซิโกใหความเห็นวาไมจําเปนตองจัดตั้ง
ระบบกองทุนขึ้นใหม แตควรใชระบบกองทุนที่มีอยูแลว
ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอหลักการแนวทางในการคัดเลือก
ผูที่จะไดรับทุนสนับสนุนวาจะตองมี : ความโปรงใส มี
จุดประสงค และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สวนผูแทนจาก
สหภาพชนพ้ืนเมืองโลก (Indigenous World Association)
เสนอวา ตองมีความเสมอภาคในการใหทุนตอ ทุกภูมิภาค
และใหใชเกณฑการแบงภูมิภาคตามการหารือถาวรแหง
สหประชาชาติวาดวยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII) ซึ่ง
แบงตามลักษณะภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  รวมถึงใหมีการให
ทุนสนับสนุนแกผูแทนชนพื้นเมืองจากประเทศพัฒนาแลว
ผูแทนประเทศบราซิลและยูกันดาในนามกลุมประเทศ
แอฟริกัน คัดคานขอเสนอของสหภาพชนพื้นเมืองโลก

และตองการใหกองทุนพิจารณาใหทุนสนับสนุนแกผูแทน
ชนพื้นเมืองจากประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs) ประเทศ
กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDs) และประเทศ
ท่ีกําลังมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) เปน
ลําดับแรก สําหรับเกณฑในการจําแนกภูมิภาคเพื่อใหไดรับ
เงินทุนสนับสนุน  ผูแทนประเทศแคนาดาพอใจใหใชหา
ภูมิภาคตามเกณฑของสหประชาชาติ  ซึ่งผูแทนการหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB) คัดคานความเห็นน้ี และสนับสนุนใหทุน
ผูแทนที่ไดรับเลือกแลว และองคกรขนาดใหญ  ผูแทน
ประเทศบราซิลตั้งคําถามถึงกระบวนการ เสนอผูเขารวม
ประชุมจากชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ินท่ีไดรับทุน และการ
หมดวาระเปนผูแทน ในที่สุดผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับ
เกณฑสําหรับการใหทุนและการเปนผูแทนภูมิภาค เชนเดียว
กับเสริมสรางสมรรถนะทางการเงินใหแกผูเขารวมประชุมที่
เปนชนพื้นเมือง โดยขยายการเชื้อเชิญไปยังแหลงเงินทุนที่
เปนไปได จะมาจากแหลงเงินทุนตางๆ มากกวาอางถึง
กลไกการเงินของอนุสัญญาฯ

ขอเสนอแนะ : ขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/COP/
WG8J/4/L.6) ประกอบดวย : สองสวน วาดวยเกณฑ
สําหรับการปฏิบัติงานของกองทุนและวาดวยบทบาทของ
หนวยประสานงานหัวขอสาระสําคัญภายใตกลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM), เอกสารแนบทายวาดวย
รางเกณฑสําหรับการปฏิบัติงานของเงินทุน, และใน
ภาคผนวกที่บรรจุแบบฟอรมคําขอรับทุนสําหรับผูสมัคร
จากชุมชนหรือองคกรพื้นเมืองและทองถ่ินเพื่อเขารวมใน
การพิจารณากองทุน

เก่ียวกับบทบาทของหนวยประสานงานหัวขอสาระ
สําคัญภายใตกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร คณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) เสนอแนะให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค, ขึ้นกับการหาทุนได, วาดวยเทคโนโลยี
ขอมูลขาวสารใหม เทคโนโลยีบนพื้นฐานของเครือขาย เพื่อ
ชวยเหลือชุมชนพื้นเมือง ใหสามารถติดตามเว็บไซตของ
อนุสัญญาฯ

เริ่มโครงการนํารอง, ข้ึนอยูกับการมีอยูและหา
มาไดของทุน, ในประเทศกําลังพัฒนาการเพื่อเพิ่มพูน
บทบาทของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารในการจัดหา
ขอมูลขาวสารใหแกชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดหา,
โดยทันเวลา, เอกสารสําหรับการประชุมอนุสัญญาฯ ใน
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หกภาษาทางการขององคการสหประชาชาต ิ เพื่อเอื้ออํานวย
ใหมีการแปลโดยหนวยงานในชาติสําหรับชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาล และสถาบัน
เงินทุน จัดหาการสนับสนุนทางการเงินใหแกภาคีประเทศ
กาํลงัพฒันาในการแปลเอกสารอนสุญัญาฯ เปนภาษาทองถิน่

วาดวยกองทุนคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
8(j) (WG–8(j)) เสนอแนะวาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 8 :

รับรองรางหลักเกณฑ ดังเอกสารแนบทาย
ในการใหทุนแกผูแทนชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ินที่เขารวม
การประชุมของอนุสัญญาฯ

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาล และสถาบัน
เงินทุน บริจาคโดยความสมัครใจตอกองทุน

จัดหาเงินสนับสนุนภาคีอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs) และประเทศท่ี
กําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก (SIDS) และประเทศท่ี
อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) ใน
การเสริมสรางสมรรถนะ และการอบรมสําหรับผูแทนชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถิ่นที่จะเขาประชุมของอนุสัญญาฯ

รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพิ่มพูน
บทบาทของหนวยประสานงานมาตรา 8(j) ตอไปภายใต
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)

รับทราบการเริ่มดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสาร
วาดวยความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีท่ีสํานัก
เลขาธิการฯ จัดทําข้ึน รวมท้ังเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีงายตอ
การที่ชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินจะเขาถึง

รับทราบความจําเปนที่จะตองจัดหาเงินทุน
ที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพื่อใชในการแปลขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

รางเกณฑที่อยูในเอกสารแนบทายรวมถึง : ความ
สมดุลระหวางเพศ ความสมดุลระหวางอายุ, ลําดับความ
สําคัญสําหรับผูแทนประเทศกําลังพัฒนา, ประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) และประเทศที่กําลังอยู
ในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) โดยไม
กีดกันผูแทนชนพื้นเมืองจากประเทศพัฒนาแลว, ผูแทน
ภูมิภาคตามภูมิ–วัฒนธรรม 7 ภูมิภาคของการหารือถาวร
แหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII),
การเสนอผูแทนโดยชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เอกสาร
แนบทายยังกําหนดใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการคัด
เลือกผูไดรับทุน, ตองปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย ผูแทนชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน จากเจ็ด

ภมูภิาค แบงตามภมู–ิวฒันธรรมของการหารอืถาวร (UNPFII)
ดังกลาว

ระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองความรู
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
การหารือวาดวยระบบกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุมครอง

ความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี (UNEP/CBD/
WG8J/4/7 and INF/15 and 18) เริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 24
กุมภาพันธ ในคณะทํางานยอยท่ี 1 (SWG–I) และหารือตอไป
อีกจนถึงวันพฤหัสบดี โดยเนนที่องคประกอบของกรอบการ
ดําเนินงานระหวางประเทศ และความสัมพันธระหวาง
อนุสัญญาฯ กับองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
ที่ประชุมรวมไดรับรองขอเสนอแนะในวันศุกร

ตอนเริ่มแรกผูแทนประเทศตางๆ ไดแสดงความเห็น
ที่โดยทั่วไปตอรูปแบบ ผูแทนประเทศอินเดียเนนวาระบอบ
ระหวางประเทศเทาน้ันท่ีจะคุมครองความรูท่ีสืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณีได ผูแทนประเทศบราซิล  ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกัน และผูแทนการหารือระหวางประเทศของ
ชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
เห็นวาระบบยังไมใหความสําคัญในเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญาอยางเพียงพอในการคุมครองความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี ผูแทนประเทศนิวซีแลนดพอใจให
ระบบมีความยืดหยุนและไมผูกมัด และรวมกับผูแทน
ประเทศแคนาดา เห็นวาการจัดทําระบบเชนน้ีข้ึนมาในระดับ
ระหวางประเทศเปนการกระทํากอนเวลาอันควร  ผูแทน
การหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) และประเทศเซนตลูเซีย เนน
วาระบบน้ีควรต้ังอยูพื้นฐานของกฎหมายจารีตประเพณี
และควรเชื่อมโยงความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
กับการควบคุมท่ีดินและทรัพยากร ผูแทนประเทศแคนาดา
เสนอแนะวาคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j)) ควรมุงเนน
ที่การตรวจสอบโดยตลอดซึ่งกฎหมายจารีตประเพณีที่มีอยู
ในปจจุบัน กอนดําเนินงานจัดทําองคประกอบของระบบ
ระหวางประเทศตอไป ผูแทนประเทศออสเตรเลีย โคลอมเบีย
และแคนาดา เสนอขอความใหอางถึงเพียงการจัดทํา
องคประกอบท่ีจําแนกแลวในเอกสารแนบทายขอมติ VII/
16H : หนาที่ที่ไดรับมอบหมายของมาตรา 8(j) วาดวย
ระบบพิเศษเฉพาะ ตอมาผูเขารวมประชุมหารือกันยาว
นานวาการจัดทําระบบพิเศษเฉพาะเพื่อคุมครองความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ควรอยูบนพื้นฐานที่ไมมี
สิทธิทรัพยสินทางปญญา เทานั้น ดังโตแยงโดยผูแทน
ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด สวิสเซอรแลนด และ
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แคนาดา หรือวาจะเปนทั้งสองแบบ คือทั้งอยูบนพื้นฐาน
ที่มีและไมมีสิทธิทรัพยสินทางปญญา ตามที่ผูแทนบราซิล
โคลอมเบีย และเม็กซิโก เสนอ

ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอรแลนด
เนนวาตองเชื่อมโยงระบบกฎหมายเฉพาะนี้กับงานของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) และองคการ
การศึกษา สังคม และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO) และการประชุมของอนุสัญญาฯ อาจไมใชเวที
ท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเร่ืองน้ี นอกจากน้ี ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดและออสเตรเลียเตือนใหระมัดระวังวาการพัฒนา
ระบบกฎหมายเฉพาะของคณะทํางานเฉพาะกิจฯ (WG–8(j))
นี้อาจเกิดการซ้ําซอนกับงานขององคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก (WIPO) ผูแทนประเทศฟลิปปนส เสนอใหหา
แนวทางการดําเนินงานที่คูขนานไปกับองคการระหวาง
ประเทศอื่นๆ

ตอมาประธานของรวมคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–
I) ไดแนะนํารางขอเสนอแนะของวาระนี้ ผูแทนประเทศ
ตางๆ ไดหารือกันอยางกวางขวาง ประเด็นสําคัญไดแก
ขอเสนอใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นตระหนักวา
ระบบกฎหมายเฉพาะจะนําไปใชในระดับประเทศและทอง
ถิ่นได ตอเมื่อใหความสําคัญตอกฎหมายจารีตประเพณี
ในการจัดทําระบบกฎหมายเฉพาะ ผูแทนประเทศ
บูรกินาฟาโซ บราซิล และฟลิปปนส รองขอใหการอางถึง
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีวามีความหมาย
รวมถึง การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติดวย หลาย
ประเทศถกเถียงถึงความสัมพันธของงานเร่ืองความรู ท่ี
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น วามีความสัมพันธกับหลายองคกรระหวางประเทศ
ซึ่งไดแก  องคการทรัพยสินทางปญญาโลก  (WIPO)
องคการการคาโลก (WTO) และคณะทํางานชุดนี้  ผูแทน
ประเทศอียิปตกลาวในนามกลุมประเทศแอฟริกัน รองขอ
ใหการพิจารณาประเด็นนี้อางอิงถึงองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
ผูแทนประเทศโคลอมเบียและเอกวาดอรเสนอใหดําเนินงาน
โดยพยายามให องคการการคาโลก (WTO) และองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) เห็นความสําคัญของ
อนุสัญญาฯ  ผูแทนองคการทรัพยสินทางปญญาโลก
(WIPO) เสริมวางานขององคการนี้ และอนุสัญญาฯ เสริม
กันอยูแลว  ผูแทนสหภาพยุโรปและสวิสเซอรแลนดเห็นวา
งานของอนุสัญญาฯ และองคการดังกลาวชวยสงเสริมกัน
และไดประโยชนรวมกัน

หลังจากมีการหารืออยางไมเปนทางการ ผูแทน
ประเทศโคลอมเบียเสนอขอความใหมเพื่อใหครอบคลุม
ความเห็นของประเทศตางๆ ที่หารือกัน : การสนับสนุนรวม
กันของงานอนุสัญญาฯ กับองคการอื่น การหลีกเล่ียงความ
ซ้ําซอนของความพยายาม และการสื่อสารขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับองคประกอบของระบบกฎหมายเฉพาะจาก
อนุสัญญาฯ องคการอื่นท่ีเกี่ยวของ การรับทราบงานของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) วาดวยแงมุม
ทางทรัพยสินทางปญญาของระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
คุมครองความรูท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และการ
หารือภายในองคการการคาโลก (WTO) วาดวยความ
สัมพันธระหวางความตกลงวาดวยสิทธิทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวของกับการคา  (TRIPS) กับอนุสัญญาฯ

ขอเสนอแนะ : คณะทํางานมาตรา 8(j) (WG–8(j))
มีขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/WG8J/4/L.11) เรียกรองให
พิจารณามติ VII/16H ในวรรค 6(a) : ระบบกฎหมายเฉพาะ
ของการคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ท่ีไมไดอยูบนพื้นฐานของสิทธิทรัพยสินทางปญญา และ
วรรค 6(b) : องคประกอบสําหรับระบบกฎหมายเฉพาะ
ดังรายการในเอกสารแนบทาย และเสนอแนะวาสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 :

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ใหจัดทํา นําไปใช
และ/หรือ ตระหนักถึง, เทาท่ีเหมาะสม, รูปแบบระบบ
กฎหมายเฉพาะในระดับทองถิ่นและระดับชาติเพื่อคุมครอง
ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณ ี โดยการมีสวนรวม
อยางเต็มที่และมีประสิทธิผล และไดรับการเห็นชอบที่ได
แจงลวงหนา (PIC) ของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ ที่มีการกระจายของ
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมขามพรมแดน
และความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
ไดพิจารณาจัดทํากรอบการดําเนินงานระบบกฎหมายเฉพาะ
ในระดับภูมิภาค สําหรับคุมครองความรู ท่ีสืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี โดยการมีสวนรวมและไดรับการ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC) จากชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น

รับทราบงานที่คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
วาดวยทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ความ
รูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและเรื่องเลาพื้นบาน
แหงองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) และ
รับทราบถึงการหารือในองคการการคาโลก (WTO) วาดวย
ความสัมพันธกับขอตกลงวาดวยสิทธิทรัพยสินทางปญญา
ท่ีเกี่ยวกับการคา (TRIPs)
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รองขอใหสํานักเลขาธิการฯ ยังคงรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับระบบกฎหมายเฉพาะตอ
ไป โดยการสอบถามและหารือกับชุมชนพื้นเมืองและทอง
ถิ่น เพื่อจัดทําองคประกอบที่เปนไปไดของระบอบกฎหมาย
เฉพาะระหว่างประเทศ ดังมีรายการในข้อมติ VII/16H เพื่อ-
พิจารณาในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ (WG–8(j))
ครั้งตอไป

ขอใหสํานักเลขาธิการฯ แจงองคการระหวาง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวของ ถึงองคประกอบที่เปนไปได เพื่อ
พิจารณาในการจัดทําระบบกฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้โดยสปริต
ของการสนับสนุนระหวางกันและเพื่อลดความพยายามที่
ซ้ําซอน

องคประกอบของขอถือปฏิบัติทางจริยธรรม :
ผูเขารวมประชุมไดพิจารณารางองคประกอบของ

ขอถือปฏิบัติทางจริยธรรมเพื่อใหหลักประกันสําหรับการ
ยอมรับนับถือมรดกทางวัฒนธรรมและทางปญญาและของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน ที่เก่ียวของกับการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
(UNEP/CBD/WG8J/4/8) ในวันจันทรที่ 23 มกราคม ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม และมีการประชุมกลุมเพื่อน
ประธานในวันอังคารที่ 24 มกราคม สวนในวันอังคารและ
วันพุธ มีการประชุมกลุมประสานงาน ขอเสนอแนะไดรับ
การรับรองจากที่ประชุมรวมในวันศุกร

ในตอนตนของการหารือไดมุงไปที่ขอบเขตของ
ขอถือปฏิบัติลักษณะโดยสมัครใจ  และหนาที่ที่ ไดรับ
มอบหมายจากอนุสัญญาฯ ที่เก่ียวกับบางองคประกอบ
ผูแทนจากบางประเทศเห็นวาขอถือปฏิบัตินี้อยูภายใต
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายขององคการระหวางประเทศอื่น
เชน คณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชา
ชาติ ผูแทนประเทศเม็กซิโกสรุปความตองการใหมีการจัด
ทําขอถือปฏิบัติที่กวางขวางครอบคลุมเกี่ยวกับขอบเขต
ผูแทนการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) รองขอใหขอถือปฏิบัติ
สามารถนําไปใชกับงานวิจัยภายนอกแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ  และผลงานวิ จัยที่ผานมาแลว  สวนผูแทน
มหาวิทยาลัยเมารี (Maori University) และองคกรเสียง
เรียกรองจากพ้ืนพิภพ (Call of the Earth) เห็นวาไมควรนํา
ขอถือปฏิบัติทางจริยธรรมมาใชกับงานวิจัยในระดับชาติ
ของชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ิน

กลุมเพ่ือนประธาน เสนอความเห็นใจวาใหมีการ
ปรึกษาหารือในวงกวางวาดวยรางองคประกอบของขอถือ

ปฏิบัติทางจริยธรรม โดยเฉพาะในระดับชาติ และให
คณะทํางานเฉพาะกิจ มาตรา 8(j) (WG–8(j)) รายงานไปยัง
การหารือถาวรแหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นชนพ้ืนเมือง
(UNPFII) ผูแทนประเทศนอรเวยเนนวา รางขอเสนอแนะ
จะวางกระบวนการท่ีนําไปสูการรับรองขอปฏิบัตินี้ โดย
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 ผูเขารวม
ประชุมไดเห็นชอบรางขอเสนอแนะที่สําเร็จลงโดยกลุม
ประสานงาน รวมถึงเอกสารแนบทายที่มีรายการประเด็น
สําหรับการพิจารณาในงานตอไปเก่ียวกับขอถือปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
WG8J/4/L.4) มาตรา 8(j) คณะทํางานฯ (WG–8(j))
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

เชิญใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําบันทึกราง
องคประกอบ  ของขอถือปฏิบั ติทางจริยธรรมเพื่อให
หลักประกันการยอมรับนับถือมรดกทางวัฒนธรรม และ
ทางปญญา ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ ชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น รวมทั้งผูที่มีสวนไดสวนเสีย เขารวมการหารือ และ
สงขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอถือปฏิบัติทางจริยธรรมใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณา ในการประชุมสมัยที่ 9

เรียกรองให เลขาธิการอนุสัญญาฯ  สงขอ
เสนอแนะเรื่องน้ีใหกับการหารือถาวรแหงสหประชาชาติ
วาดวยประเด็นชนพื้นเมือง (UNIIFB)

เรียกรองใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
มุมมอง และขอคิดเห็น จากน้ันจัดทํารางองคประกอบของ
ขอถือปฏิบัติทางจริยธรรมและเรื่องที่เกี่ยวของขึ้นใหม เพื่อ
ใชพิจารณาในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ มาตรา 8(j)
(WG–8(j)) และใหเผยแพรกอนการประชุมอยางนอย 3 เดือน

 เรียกรองใหคณะทํางานเฉพาะกิจ มาตรา 8(j)
(WG–8(j)) จัดทํารางองคประกอบของขอถือปฏิบัติทาง
จริยธรรม  และเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  เพื่อ
พิจารณา ในการประชุมสมัยที่ 9

ขอเสนอแนะประกอบดวย เอกสารแนบทายซึ่งมี
รายการสิบเกาประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาระหวางการ
เริ่มตนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําขอถือ
ปฏิบัติตอไป ไดแก ความสอดคลองกับหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายจากอนุสัญญาฯ การยอมรับนับถือกฎหมายของชาติ
หลักการทางจริยธรรม และการไมแบงแยกสิทธิโดยรวม
ของชนพื้นเมือง
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เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
ผูเขารวมประชุมหารือถึงผลกระทบทางสังคมและ

เศรษฐกิจ  ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs) ตามเอกสาร (UNEP/CBD/WG8J/4/
9) ในคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) ตั้งแตวันอังคารถึง
วันพฤหัสบดีที่ 24–26 มกราคม และในการประชุมกลุม
ประสานงานในวันพฤหัสบดี ตอมาที่ประชุมรวมไดรับรอง
ขอเสนอแนะในวันศุกร

ระหวางการหารือตอนแรกเร่ิม ผูเขารวมประชุมไดมี
ความเห็นตอลักษณะและผลกระทบของเทคโนโลยีที่จํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) เปนสองพวก ผูแทนประเทศ
กําลังพัฒนาหลายประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และกลุม
ชนพื้นเมืองเรียกรองใหยังคงประกาศหามการทดลองระดับ
ไรนา และในการคา ในขณะที่ผูแทนประเทศออสเตรเลีย
และอื่นๆ ตอตานการประกาศหามดังกลาวและเรียกรอง
ใหมีการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีท่ีจํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) ใดๆ ที่ใหมเปนรายกรณี ผูแทน
สหภาพยุโรปเนนเรื่องความจําเปนตองใชแนวทางระมัด
ระวังลวงหนา การเสริมสรางสมรรถนะ และการวิจัยตอไป
ผูแทนจากหลายประเทศสรุปถึงมาตรการปองกันในระดับ
ชาติสําหรับการเผยแพรเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) ในขณะที่ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนบาง
แหงไดแสดงความหวงใยเรื่องการใหสิทธิบัตรแกเทคโนโลยี
ท่ีจํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs) เมื่อเร็วๆ นี้ ผูแทน
ประเทศบราซิลและอารเจนตินา ยืนยันเสนอใหมติ V/5
สวน  3 ที่วาดวยเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs)

รางขอเสนอแนะไดรับการเสนอโดยประธานรวม
ของคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II) ผูเขารวมประชุมได
ถกเถียงในขอความเกี่ยวกับแนวทางระมัดระวังลวงหนา,

ผลกระทบทางบวกและลบของเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs) การประเมินความเสี่ยงรายกรณี
ความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติท่ีสืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี
ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนขอเสนอจากผูแทน
ประเทศฟลิปปนส ที่รองขอใหองคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) จัดทํารายงานเรื่องการใหและการชะลอ
สิทธิบัตรแก่เทคโนโลยีที่จำกัดการใช้พันธุกรรม (GURTs)
ท้ังหมดท่ัวโลก ท่ีประชุมเกิดความขัดแยงเก่ียวกับราง
ขอเสนอแนะที่ควรใชคําวา “รับทราบ” “เรียกรองอีก” หรือ
“ยืนยันอีก” สําหรับมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ วาดวย
เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs) การหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB) เรียกรองใหภาคีอนุสัญญาฯ ยอมให
ผูแทนการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เปนที่ปรึกษาใหแก
คณะทํางานมติ 8(j) ที่จะพิจารณาเรื่องการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs) ใน
อนาคต

กลุมประสานงานไดบรรลุการตกลงซึ่งคณะทํางาน
ยอยที่ 2 (SWG–II) เห็นชอบในวันพฤหัสบดีใหมีขอความ
เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงเปนรายกรณี โดยขึ้นกับ
ประเภทของเทคโนโลยีท่ีจํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)
ยังคงใหมีขอความอางถึงแนวทางระมัดระวังลวงหนา
ทายสุด ผูแทนประเทศออสเตรียซึ่งเปนประธานรวมของ
กลุมประสานงาน ไดเพิ่มเชิงอรรถที่ระบุวา การประเมิน
ความเส่ียงเปนรายกรณี ตองหมายความถึง “โดยขึ้นอยูกับ
ความผิดแผกท่ีแตกตางของเทคโนโลยี ท่ีจํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs) ประเภทตางๆ

ขอเสนอแนะ : ในขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/
WG8J/4/L8) คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j)
(WG–8(j)) ตระหนักวาการใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs) เปนประเด็นซับซอน ซึ่งตองการการ
วิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตรตอไป เชน เก่ียวกับ
การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนบนพื้นฐานของแนวทาง
ระมัดระวังลวงหนา และรับรองถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทางเศรษฐกิจ สังคม คณะทํางานฯ เสนอแนะใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8 ยืนยันขอมติ V/5
สวนที่ 3 : การใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) และเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ :
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ยอมรับนับถือสิทธิของเกษตรกร และชุมชน
พ้ืนเมืองและทองถ่ินที่จะใช เก็บรักษา และแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุที่เก็บจากไรนาของตน

ทําการวิจัย และศึกษาตอไปถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม (GURTs)
รวมทั้งอยูบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงเปนราย
กรณี โดยขึ้นอยูกับประเภทตางๆ ของเทคโนโลยีท่ีจํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) ภายใตแนวทางระมัดระวัง
ลวงหนา

คณะทํางานฯ (WG–8(j)) ยังเชิญใหองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO), องคการการศึกษา
สังคมและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ดําเนินการ
ศึกษาเรื่องสิทธิบัตรที่มาจากเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุ
กรรม ซึ่งอนุญาตใหจดสิทธิบัตรแลว และที่ยังอยูในการ
พิจารณารวมทั้งเชิญใหดําเนินการศึกษาในเรื่องผลกระทบ
ของการใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรมที่มีผลตอศีล
ธรรมและความรูสึกนึกคิด

คณะทํางานฯ (WG–8(j)) เสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ เชิญภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่น สถาบัน
การเงินระหวางประเทศและภูมิภาค หนวยงานที่มีความ
กาวหนา รวมทั้งผูที่สามารถใหการสนับสนุนรายอื่นๆ ได
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และสนับสนุนกลไกการ
เสริมสรางสมรรถนะในการประเมินความเสี่ยงและ
จดัการกบัความเสีย่งทางดานระบบนเิวศ สงัคมและเศรษฐกจิ
รวมทั้งวัฒนธรรม  ที่คาดวาจะเปนผลมาจากการใช
เทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม ใหแกประเทศกําลัง
พัฒนา และประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ตามความตองการและความสําคัญของประเทศ
นั้นๆ

นอกจากนั้นยังขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระ
ตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ และประเทศอ่ืนๆ

เผยแพรขอมูลขาวสารการใช เทคโนโลยี ท่ี
จํากัดการใชพันธุกรรม โดยอยูบนพื้นฐานของการวิจัย
การศึกษา ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังผล
กระทบที่มีตอวัฒนธรรม ที่มีตอชนพื้นเมือง

สนั บสนุ น เกษตรกร รายย อยและชุ มชน
พ้ืนเมืองและทองถิ่น ในการประยุกตใชขอมติของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ วาดวยการใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใช
พันธุกรรม (GURTs)

สงเสริม และเอื้ออํานวยใหชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น มีสวนรวมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผลในการ

หารือตอไปในเรื่องการใชเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
ภายใตอนุสัญญาฯ

ดัชนีชี้วัดสําหรับวิเคราะหประเมินความ
กาวหนาเพื่อบรรลุเปาหมายความหลาก
หลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010
ผูแทนจากประเทศตางๆ  หารือเรื่องดัชนีชี้วัด

สถานภาพความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี สําหรับวิเคราะหประเมิน
ความกาวหนาตามเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
ป ค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/WG8J/4/10) ในวันอังคารที่ 24
มกราคม และวันพุธที่ 25 มกราคม และรับรองขอเสนอแนะ
ในท่ีประชุมรวมในวันศุกร

ผูแทนจากสหภาพยุโรป แนะนําใหจําแนก และ
พิจารณาขอบเขตของดัชนีชี้วัดสถานภาพความรูที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ
ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสริมวาดัชนีชี้วัดในเอกสารแนบทาย
2 ยังขาดขอมูลที่จะนํามาใชในการเปรียบเทียบ ผูแทน
สหภาพชนพื้นเมืองโลก (Indigenous World Association)
เสนอใหรางดัชนีชี้วัดตนแบบขึ้นมาโดยใชดัชนีชี้วัดอื่นๆ
เปนตัวอยาง เชน ดัชนีการพัฒนามนุษยชาติของสหประชา
ชาติ (UN Human Development Index) ผูแทนการหารือ
ระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (IIFB) เนนวาลักษณะโดยรวมของดัชนีชี้วัด
ควรเกิดจากการปรึกษาหารือในกลุมชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอใหตัดรายการดัชนี
ชี้วัดในเอกสารแนบทาย 2 ออก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ผูแทนประเทศตางๆ นอกจากน้ีผูเขารวมประชุมยังตองการ
ใหบันทึกวาที่ประชุมเห็นวาดัชนีชี้วัดควรมีขอมูลที่สมบูรณ
กวาน้ี

ขอเสนอแนะ : ขอเสนอแนะ (UNEP/CBD/WG8J/
4/L.2) คณะทํางานฯ (WG–8(j)) :

ตระหนักวาดัชนีชี้วัด ซึ่งไดระบุไวสําหรับการ
นําไปทดสอบทันทีซึ่งปรากฏในเอกสารแนบทาย มี
ประโยชนตอการประเมินสถานภาพความรู การประดิษฐ
คิดคน และการถือปฏิบัติท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น สําหรับการประเมินความ
กาวหนาตามเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

เสนอแนะใหที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยท่ี 8 พิจารณากระบวนการท่ีชัดเจนกวานี้ เพื่อ
ทําใหคณะทํางานฯ (WG–8(j)) จัดทําดัชนีชี้วัดที่มีจํานวน
นอยลงและเปนไปไดในทางปฏิบัติ
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The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

 เชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่นและ
องคกรที่เกี่ยวของรวมหารือกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
และใหรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับดัชนีชี้วัดแกเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ

 รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
ขอมูลขาวสารและใสไวในกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร

พิธีปดการประชุม
วันศุกรท่ี 27 มกราคม ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจ

วาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) นาย Jose Cuenca กลาว
ขอบคุณผูแทนจากประเทศตางๆ ในความรวมมืออันดียิ่ง
และเชิญประธานรวมของคณะทํางานยอย นําเสนอรายงาน
และขอเสนอแนะของคณะทํางานยอยใหท่ีประชุมรวมรับรอง

ประธานรวมของคณะทํางานยอยที่ 1 (SWG–I)
นาย Johan Bodegard และ นาย Fred Fortier นําเสนอ
รายงานของคณะทํางานยอยที่ 1 (UNEP/CBD/WG8J/4/
L.1/Add.1) ซึ่งที่ประชุมรับรองรายงานฉบับดังกลาว และ
ขอเสนอแนะทั้งหมดที่เห็นชอบโดยคณะทํางานยอยท่ี 1
(SWG–I)

ประธานรวมของคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II)
นาง Tererei, Abete–Reema และ นาง Lucy Mulenkei
รายงานผลการดาํเนนิงานของคณะทาํงานยอยที ่ 2 (SWG–II)
โดย นาง Mulenkei ไดเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการมี
สวนรวมของผูแทนชนพื้นเมืองในฐานะประธานรวมของ
การประชุม ผูเขารวมประชุมรับรองรายงานของคณะทํางาน
ยอยที่ 2 (UNEP/CBD/WG8J/4/L.1/Add.2) และขอเสนอ
แนะที่เห็นชอบโดยคณะทํางานยอยที่ 2 (SWG–II)

หลังจากการรับรองรายงานการประชุม (UNEP/
CBD/WG8J/4/L.1) ซ่ึงนําเสนอโดย นาย Antonio
Matamors ผูบันทกึการประชมุ  นาย Mohamad Bin Osman
ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กลาวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนของประเทศ
สเปน และขอใหรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมของประเทศสเปน
นําเสนอผลการประชุมนี้ตอรัฐมนตรีที่จะเขารวมการ
ประชุมระดับสูงของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 8 ดวย ผูเขารวมประชุมเห็นชอบโดยยืนปรบมือ

ผูแทนประเทศบราซิลในฐานะเจาภาพการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยที่  8 เชิญทุกคนทุกฝาย
เขารวมการประชุมดังกลาวในเดือนมีนาคม ศกนี้ ผูแทน
จากการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ในนามชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่นเรียกรองใหรูปแบบการมีสวนรวมของคณะทํางาน

เฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) เปนรูปแบบการทํางานใน
ระบบสหประชาชาติ และต้ังขอสังเกตวามีหลายประเทศที่
เปนภาคีอนุสัญญาฯ ขาดการประชุม

นอกจากนั้นยังแสดงความหวงใยถึงการขาดความ
ตั้งใจทางการเมืองที่จะตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมือง
และกลาววาเอกสารขั้นสุดทายแสดงถึงการกาวถอยหลัง
และไมไดตอบสนองความตองการของชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่นในเรื่องของเทคโนโลยีที่จํากัดการใชพันธุกรรม
(GURTs) และการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(ABS) และหวังวาชนพื้นเมืองจะไดรับเชิญ “มานั่งที่โตะ
ดวยใจท่ีเปดกวาง” เพื่อท่ีจะมี “ผลท่ีไดรับท่ีเปนธรรม” ใน
กระบวนการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS)

ผูแทนกลุมภูมิภาค สะทอนความเห็นถึงผลท่ีไดรับ
ซึ่งบรรลุในระหวางสัปดาหนี้ ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน
แสดงความหวงใยตอผลที่ไดรับวาดวยเทคโนโลยีที่จํากัด
การใชพันธุกรรม (GURTs) โดยหวังวาจะสรางความแข็ง
แกรงแกขอเสนอแนะในเรื่องนี้ในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 8

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ
สรุปถึงความสําเร็จของที่ประชุมในการจัดต้ังกองทุนจาก
การบริจาคโดยสมัครใจ (voluntray fund) ท่ีจะสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในกระบวนการ
ดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8(j) (WG–8(j)) นาย Cuenca กลาวปดการ
ประชุม เมื่อเวลา 12.17 น.

การวิเคราะหโดยยอจากที่ประชุม
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) สมัยที่

4 ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน นําเสนอเหตุการณประวัติศาสตร
ที่มีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในประเด็นของชนพื้นเมือง
ซึ่งเกิดขึ้นที่ Alhambra Castle ในป ค.ศ. 1492 เมื่อโคลัมบัส
(Columbus) ไดรับมอบอํานาจใหเดินทางไปยังดินแดนซ่ึงตอมาภาย
หลังเรียกวาทวีปอเมริกา ซ่ึงนํามาสูหลากหลายประเด็นวาดวย
ชนพื้นเมืองซ่ึงถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงในบริบทของ
อนุสัญญาฯ  หลังจากน้ันกวา 500 ป ผูแทนชนพื้นเมืองและรัฐบาล
ประมาณ 370 คน จึงไดเดินทางมายังเมืองกรานาดาเพื่อจะทํางาน
รวมกันเพื่อที่จะปกปองรักษาความรูที่สืบทอดมาตามธรรมเนียม
ประเพณีและความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบวนการที่จะรักษาการมีสวนรวมของชนพื้นเมืองในการ
เจรจาตอรองทางสิ่งแวดลอมแบบพหุภาคี เริ่มตนขึ้นในการประชุม
สุดยอดโลก (Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในป ค.ศ.
1992 ซึ่งไดเปดใหมีการลงนามในอนุสัญญาฯ วาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ ตอมาจัดใหมีการประชุม 2 ครั้ง ในประเทศสเปน
ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยมาตรา 8(j) ณ กรุงมาดริด
ในป ค.ศ. 1997 และการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา
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8(j) สมัยที่ 1 ณ เมืองเซวีญา (Seville) ในป ค.ศ. 2000 ซึ่งไดมีการ
หารือมุงเนนไปที่วิธีการที่ผูแทนชนพื้นเมืองจะเขาไปมีสวนรวมในการ
ทํางานขององคกรหนวยงานภายใตอนุสัญญาฯ อื่นๆ โดยเฉพาะ
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS) การวิเคราะหโดยยอนี้จะใชประเด็นที่มีความเกี่ยวของ
กันของการมีสวนรวมในการตรวจสอบการหารือในวาระหลักและ
ผลการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j) สมัยที่ 4 เนน
ที่การจัดตั้งกลไกเงินทุนตามความสมัครใจ เพื่อสนับสนุนการมี
สวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน การริเริ่มกระบวนการหารือ
ในประเด็น ขอถือปฏิบัติทางจริยธรรมและความรวมมือกับคณะ
ทํางานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(WG–ABS)

เมื่อพิจารณาที่ผลสําเร็จของการประชุม การจัดตั้งกลไก
เงินทุนจากการบริจาคโดยสมัครใจเพื่อเอื้ออํานวยการมีสวนรวมของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เปนการพัฒนาไปสูการมีสวนรวมเพิ่ม
มากขึ้นของชนพื้นเมืองในกระบวนการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ
จากตัวอยางขององคกรอื่นๆ ของสหประชาชาติ การบริหารกองทุน
จะเปนไปอยางโปรงใส ดวยความรวมมือของชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถิ่น โดยกองทุนจะมีเกณฑการแบงภูมิภาคตามการหารือแหง
สหประชาชาติวาดวยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII) ซ่ึงแบงตาม
ภูมิประเทศและวัฒนธรรมเปน 7 ภูมิภาค มากกวาที่จะอิงตามการ
แบงภูมิภาคเปน 5 กลุม ตามอนุสัญญาฯ ในการหารือในประเด็น
การแบงกลุมภูมิภาคและเกณฑการพิจารณาใหการสนับสนุนเงินทุน
นั้น มีผูแทนรัฐบาลและชนพื้นเมืองบางกลุมที่พิจารณาไปถึงวาใคร
ควรจะเปนผูแทนชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในการประชุมอนุสัญญาฯ
และมีการนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ ไดแก การพัฒนาในขั้นตอๆ ไป
เพื่อใหมีความเทาเทียมกันทางเพศ ลักษณะดั้งเดิมทางภูมิศาสตร
และการเปนตัวแทนของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

ขอเสนอแนะใหจัดทําขอถือปฏิบัติทางจริยธรรม (ethical
code of conduct) เพื่อใหมั่นใจถึงการยอมรับนับถือมรดกทาง
วัฒนธรรมและปญญาของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นไดกลายเปน
สัญญาก็ทําใหงานของตามมาตรา 8(j) โดดเดน การหารือมุงเนนวา
จะจัดตั้งกระบวนการปรึกษาหารือที่กวางเพียงพอที่จะครอบคลุมทั้ง
ในระดับชาติและภูมิภาคไดอยางไร เพื่อใหเกิดการหารืออยางเปน
สาระในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 (COP–9) ซึ่ง
คาดวาจะจัดขึ้นในป ค.ศ. 2008  ผูแทนจากบางประเทศเสนอวาขอ
คิดเห็นจากชุมชนพื้นเมืองควรไดรับการสะทอนอยูในขอคิดเห็นของ
รัฐบาลของตน โดยผานกลไกการหารือภายใน ขณะที่ผูแทนบาง
ประเทศเสนอวาความเห็นของชุมชนพื้นเมืองควรไดรับการประสานกัน
ผานการหารือระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ (IIFB) ในขั้นตอนนี้ผูแทนจากประเทศสวนใหญ
เห็นดวยวาการจัดตั้งกระบวนการ รวมถึงวางกําหนดเวลาเพื่อให
จัดทําองคประกอบของขอถือปฏิบัติทางจริยธรรม ใหแลวเสร็จ
สําหรับเสนอตอการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 จะเปน
ขั้นตอนท่ีเปนรูปธรรมนําไปสูการจัดตั้งสิ่งที่อาจกลายเปนเครื่องมือที่
จําเปนสําหรับคุมครองความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การมีสวนรวม เปนฐานรากของการพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบในหัวขออื่นท่ีสําคัญพอๆ กัน น่ันคือระบอบระหวางประเทศ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ผูท่ีตองการใหมีการ
หารืออยางลึกซึ้งรวมถึงผูแทนชนพื้นเมืองและผูแทนจากประเทศ
แอฟริกัน และแปซิฟก บางประเทศมาถึงเมืองกรานาดาดวยหวังวา
จะมีวิเคราะหผลกระทบที่ระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง
และแบงปนผลประโยชน อาจมีตอความรูที่สืบทอดมาตามธรรมเนียม
ประเพณี และองคประกอบที่อาจพิจารณาวาจะปกปองความรูน้ัน
ไดแก มาตรการเพื่อใหความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามการเห็นชอบที่
ไดแจงลวงหนา (PIC) ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และควรเปด
เผยแหลงกําเนิดในการขอสิทธิทรัพยสินทางปญญา แตผูแทน
ประเทศสวนใหญพิจารณาวายังไมถึงเวลาอันควรท่ีจะนําประเด็นนี้
เขาสูการพิจารณา เน่ืองจากยังมิไดมีการเริ่มเจรจาในคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (WG–ABS)
และแทนที่จะทําดังนั้น ควรเนนที่กระบวนการดําเนินงานรวมกัน
โดยเฉพาะกับคณะทํางานฯ (WG–ABS) ดังกลาวมากกวา แมวาจะ
มีการถกเถียงท่ีจํากัดในเรื่องสาระของระบอบการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน ท่ีประชุมก็เห็นความพยายามท่ีจะจัดตั้งกลไก
การมีสวนรวมของชนพื้นเมืองในคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน อยางไรก็ตาม การดําเนินการ
ใดๆ ก็ตามจะมีผลบังคับใชหลังการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยท่ี 8 ความพยายามท่ีจะใหหลักประกันถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน ครั้งที่ 4 (WG–ABS 4)
ยังไมเปนที่ตกลง

อยางไรก็ตาม การประชุมคณะทํางานท้ังสองชุด ตอเนื่องกัน
จะเปนประโยชนตอผูเขารวมประชุมที่เปนชนพื้นเมือง ซ่ึงจะสามารถ
เขารวมการหารือในประเด็นการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และมีโอกาสที่จะย้ําจุดยืนของตนเอง โอกาสครั้งตอไปที่จะได
เขารวมแสดงความประเด็นนี้คิดเห็นในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล ซ่ึงจะมีการ
หารือในประเด็นความสัมพันธระยะยาวของคณะทํางานทั้งสองชุด
หรือในการประชุมระดับสูง ผลจากการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 4 (WG–8(j)4) เปนเพียงจุดเริ่มตนของการ
ทํางานที่ยังตองดําเนินตอไปอีกยาวไกล

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
: ENB Vol.9 No.339 IISD 30 January 2006
: www.iisd.ca/biodiv/wg8j–4/
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ABS Access and benefit–sharing
AHTEG Ad hoc technical expert group
BCH Biosafety Clearing-House
BSWG Biosafety Working Group
CBD Convention on Biological Diversity
CEIT Countries with ecomomies in transition
CEPA Communication, education and public awareness
CHM Clearing–House Mechanism
COP Conference of the Parties
CPF Collaboration Partnership on Forest
EIA Environmental impact assessment
EU European Union
FAD Food and Agriculture Organization of the United Nations
FLEG Forest Law Enforcement and Governance
FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Related Trade
GBO Global Biodiversity Outlook
GEF Global Environment Facility
GM Genetically modified
GSPC Global Strategy for Plant Conservation
GTI Global Taxonomy Initiative
GURTs Genetic use restriction technologies
HTPI Handling, transport, packaging, and identification
IAS Invasive alien species
ICAO International Civil Aviation Organization
ICCP Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol on

Biosafety
IIFB International Indigenous Forum on Biodiversity
ILC UN International Law Commission
IMO International Maritime Organization
IPPC International Plant Protection Convention
IPRs Intellectual property rights
ITPGR International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and

Agriculture
IUCN World Conservation Union
JPOI Johannesburg Plan of Implementation
LDCs Least developed countries
LMMC Like–minded megadiverse countries

อภิธานศัพท
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LMOs Living modified organisms
LMO-FFPs Living modified organisms for food, feed and processing
MA Millenium Ecosystem Assessment
MAT Mutually agreed terms
MDGs Millennium Development Goals
MOP Meeting of the Parties
MYPOW Multi Year Programme of Work
NBSAPs National biodiversity strategies and action plans
PAs Protected areas
PIC Prior informed consent
PRSPs Poverty reduction strategy papers
RAF Resource Allocation Framework
SIDS Small island developing states
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice
SFM Sustainable forest management
SPS Sanitary and Phytosanitary Measures
TBT Technical Barriers to trade
TRIPS Trade–related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCCD UN Convention on Combat for Desertification
UNCLOS UN Convention on Law of the Sea
UNEP United Nations Environment Programme
UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change
UNFF UN Forum on Forests
UNGA UN General Assembly
UNPFII UN Permanent Forum on Indigenous Issues
WCO World Customs Organization
WIPO World Intellectual Property Organization
WGRI Working Group on Review of Implementation
WTO World Trade Organization
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