


การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10) 2

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity - CBD) ได้จัดการ

ประชุมสมัยที่ 10 ของสมัชชาภาคีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-29 

ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้า

ร่วมประชุมมากกว่า 7,000 คน จากประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 

ซึ่งปัจจุบันมีถึง 193 ประเทศ และหน่วยงานภายใต้องค์การ

สหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน 

ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและทอ้งถิน่ สถาบนัการศกึษา และภาค

อตุสาหกรรม  ในสว่นของประเทศไทย ในฐานะภาคอีนสุญัญาฯ 

ได้ส่งผู้แทนจากกระทรวง กรม ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จากหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสำานกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในฐานะหนว่ยประสานงาน 

กลางแห่งชาติ (national focal point) เข้าร่วมประชุม และ

ไดร้ว่มจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ 

พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” 

การประชมุในปนีีม้คีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ เนือ่งจาก

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2010 เป็น 

ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (international  

year of biodiversity) เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก 

และความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และกระตุ้น

เตือนประชาคมโลกถึงผลกระทบและความจำาเป็นในการ

ดำาเนินงานเพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง 

ชีวภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

คำ�นำ�

จากการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ นคร 

โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ที่ระบุให้ลดอัตรา 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

ภายในปี ค.ศ. 2010 หรือที่เรียกว่า “เป้าหมายความหลาก

หลายทางชีวภาพ ปี 2010” (2010 biodiversity target)  

ซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อถึงปี 2010 แล้วยังไม่สามารถลดอัตราการ 

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

ได้สำาเร็จ แต่ในหลายๆ ประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ดีใน 

ความพยายามเพื่อลดภัยคุกคามและอัตราการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

หนงัสอืเลม่นีไ้ดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัการประชมุสมชัชา 

ภาคีอนุสัญญาฯ โดยเน้นที่การแสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นจากผู้แทนประเทศและ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อมติที่เกิดขึ้น 

ในแตล่ะประเดน็หวัขอ้ นอกจากนีย้งัระบถุงึรายงานการประชมุ 

คณะที่ปรึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนคณะทำางาน 

ตา่งๆ ทีส่ำาคญัซึง่มขีึน้กอ่นการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  

คือ การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5, การประชุมคณะที่ปรึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สมัยที่ 14, การประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์, การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) , การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการ

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI) ครั้งที่ 3 และการประชุม
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คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

(WGRI) ครัง้ที ่3  ซึง่ผลการประชมุเหลา่นีจ้ะเปน็ขอ้เสนอแนะ 

และข้อมูลให้แก่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อพิจารณาและ 

ให้การรับรองข้อมติสำาหรับประเด็นต่างๆ ในการประชุม 

สมัยที่ 10 รวมถึงระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึง 

และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม  

ซึง่ไดร้บัการเจรจาตอ่รองหลายครัง้ จนกระทัง่ไดร้บัการรบัรอง 

ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในรปูแบบของ “พธิสีาร 

นาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง 

ยตุธิรรมและเทา่เทยีมจากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม” ทีเ่ปน็

เครือ่งมอืสำาคญัในการสนบัสนนุการดำาเนนิงานตามวตัถปุระสงค์

ข้อที่สามของอนุสัญญาฯ คือ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียมจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

สดุทา้ยนี ้ขอขอบคณุหนว่ยงาน องคก์ารและบคุลากร

ทกุทา่น ซึง่มเีปน็จำานวนมากและไมอ่าจระบนุามไดท้ัง้หมด ณ 

ทีน่ี ้ทีไ่ดก้รณุาใหค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพอย่างดียิ่ง ตลอดมา

(นางนิศากร โฆษิตรัตน์)

เลขาธิการ

สำานักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10) 4

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 5 

(The Tenth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity - COP 10)

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5 51 

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

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 14 75 

(The Fourteenth Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA 14)

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 8 113

(The Eighth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit Sharing)

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 9 135
(The Ninth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit Sharing)

การประชุมกลุ่มเจรจาต่อรองระหว่างภูมิภาคว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 161 

(Interregional Negotiating Group on Access and Benefit Sharing)

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 175 
(The Third meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on Review of Implementation - WGRI) 

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 187
(The Sixth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on Article 8(j) and related provisions)

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 205
(The Figth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on Article 8(j) and related provisiions)

อภิธานศัพท์ 220

ส�รบัญ



5

การประชุมสมัยที่ 10 ของสมัชชาภาคีอนุสัญญา 
วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (COP 10) ไดม้ขีึน้ในระหวา่ง
วนัที ่18-29 ตลุาคม ค.ศ. 2010 ณ นครนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ 
มผีูเ้ขา้รว่มประชมุมากกวา่ 7,000 คน จากภาคอีนสุญัญาฯ และ 
รัฐบาลอื่น หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ องค์กร
ระหว่างรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ  
ทั้งประเด็นเชิงกลยุทธ์ ประเด็นสารัตถะ ประเด็นทางการ
บริหารจัดการ และงบประมาณ และได้รับรอง 47 ข้อมติ  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุยงัไดท้ำาการเจรจาตอ่รองเรือ่งพธิสีารระหวา่ง
ประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และ
พิจารณา: แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ เป้าหมายและโปรแกรมงาน
พหุวรรษ (MYPOW), ความร่วมมือกับอนุสัญญา องค์กรและ
การรเิริม่อืน่ๆ และประเดน็สารตัถะ เชน่ ความหลากหลายทาง 
ชวีภาพทางทะเลและชายฝัง่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ เชื้อเพลิงชีวภาพ และ
มาตรา 8(j) (ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี)

หลงัจากการหารอืและการเจรจาตอ่รองอยา่งยาวนาน
เกีย่วกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์แผนกลยทุธ ์และ
กลยทุธส์ำาหรบัการขบัเคลือ่นทรพัยากร สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  
ได้รับรอง: พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชนอ์ยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีมจากการใชท้รพัยากร
พันธุกรรม (Nagoya Protocol on Access to Genetic 
Resources and the Fair and Equitable Sharing of 
Benefits Arising from their Utilization) หลังจากที่ผ่าน
การเจรจาต่อรองมานานถึงเจ็ดปี แผนกลยุทธ์ของอนุสัญญา 
วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ สำาหรบัชว่งป ี2011-2020 
และขอ้มตเิกีย่วกบักจิกรรมและดชันชีีว้ดัสำาหรบัการดำาเนนิงาน 
ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนทรัพยากร (ที่ได้รับการรับรองจาก
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9) 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ยงัไดร้บัรอง: ประกาศหยดุพกั

ภมูวิศิวกรรม (de facto moratorium on geo-engineering) 

ขอ้มตเิกีย่วกบัชวีสงัเคราะห ์ทีก่ระตุน้ใหร้ฐับาลประเทศตา่งๆ 

ประยกุตใ์ชแ้นวทางการระมดัระวงัลว่งหนา้ กอ่นจะปลอ่ยสิง่มี

ชวีติสงัเคราะหอ์อกสูส่ิง่แวดลอ้มในธรรมชาต ิและระบวุา่เปน็สทิธิ

ของภาคอีนสุญัญาฯ ทีจ่ะระงบัหรอืสัง่หา้มการปลอ่ยสิง่มชีวีติ 

ดงักลา่ว ขอ้มตเิกีย่วกบัการยนืยนัถงึบทบาทของอนสุญัญาวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรม

ของปา่ไม ้ในประเทศกำาลงัพฒันา รวมถงึการอนรุกัษแ์ละการ

จดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื และการเพิม่ปรมิาณคารบ์อนในปา่ไม ้ 

(REDD+) ข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม Tkariwaieri code of 

conduct และไดก้ำาหนดขัน้ตอนทีช่ดัเจน ในการเพิม่ความรว่มมอื 

ระหวา่งอนสุญัญารโิอทัง้สามฉบบั ซึง่นำาไปสูก่ารประชมุสดุยอด

เนื่องในโอกาสครบสองทศวรรษของอนุสัญญาริโอ (Rio+20 

Summit) 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

(The Tenth Meeting of the Conference of the Parties to the  
Convention on Biological Diversity - COP 10)
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✾ ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  

ได้เปิดให้มีการลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1992 และ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ปัจจุบัน 

มีภาคีอนุสัญญาฯ 193 ประเทศ อนุสัญญาฯ มีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริม “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

ประโยชนอ์งคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพอยา่ง

ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม” และมีสมัชชาภาค ี

อนุสัญญาฯ (Conference of the Parties - COP) เป็น

หน่วยงานบรหิารจัดการ (governing body) ของอนุสัญญาฯ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

1 (COP 1) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1994 

ณ กรุงนัสซอ ประเทศบาฮามาส สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ได้กำาหนดกรอบการดำาเนินงานทั่วไปสำาหรับการดำาเนินงาน

ภายใต้อนุสัญญาฯ และได้จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสาร (CHM), คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร ์วชิาการและ

เทคโนโลยี (SBSTTA) และมอบหมายให้กองทุนสิ่งแวดล้อม

โลก (GEF) เปน็กลไกการเงนิของอนสุญัญาฯ เปน็การชัว่คราว

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 2  

(COP 2) : มขีึน้ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1995 ณ กรงุจาการต์า 

ประเทศอินโดนีเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองข้อมติ

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง  

(Jakarta Mandate) และจดัตัง้คณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยความ

ปลอดภยัทางชวีภาพขึน้ เพือ่จดัทำารา่งพธิสีารเกีย่วกบั “ความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ เนน้เฉพาะการเคลือ่นยา้ยขา้มพรมแดน  

ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ”

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

3 (COP 3) : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุง

บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

ได้รับรองโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางการเกษตร และโปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าไม้ รวมถึงบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกองทุน

สิง่แวดลอ้มโลก (GEF) และเรยีกรอ้งใหม้กีารประชมุเชงิปฏบิตัิ

การว่าด้วยเรื่องมาตรา 8(j) และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

4 (COP 4) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 ณ กรุง

บราทสิลาวา สาธารณรฐัสโลวกั สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดจ้ดัตัง้ 

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และรับรองการริเริ่ม

ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน (GTI) และโปรแกรมงานวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมติ

เกี่ยวกับ : แหล่งน้ำาในแผ่นดิน, ความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ และความร่วมมือ

กับความตกลงอื่นๆ

การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัพเิศษ 

(EXCOP) : มขีึน้หลงัจากการประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพหกครั้ง (ซึ่งมีขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1996-

1999) ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 ณ เมืองคาร์ตาเฮนา  

ประเทศโคลอมเบีย เนื่องจากที่ประชุมยังไม่ได้ข้อตกลงที่

เป็นเอกฉันท์ จึงมีการจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

สมัยพิเศษขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 ณ นคร 

มอนทรอีอล ประเทศแคนาดา ทีป่ระชมุไดร้บัรองพธิสีารฯ และ

จดัตัง้คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลสำาหรบัพธิสีารคารต์าเฮนา 

ขึ้น เพื่อจัดเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 

(COP/MOP-1) พธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทาง

ชวีภาพมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เกือ้กลูตอ่การขนยา้ย การควบคมุดแูล 

และการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

(LMOs) ที่อาจมีผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสุขภาพของมนุษย์ โดยคำานึงถึงความเสี่ยงต่อการ

เคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดังกล่าวข้ามพรมแดนเป็นพิเศษ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

5 (COP 5) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุง

ไนโรบี ประเทศเคนยา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้ทบทวน

โปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร,  

จดัตัง้คณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และไดร้บัรองโปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ

ในพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ทีก่ึง่ชืน้, และขอ้มตเิกีย่วกบัมาตรการ

สร้างแรงจูงใจ, มาตรา 8(j), แนวทางเชิงระบบนิเวศ, การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ความหลากหลายทางชีวภาพกับการ

ท่องเที่ยว, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และการริเริ่มทั่วโลก

ทางอนุกรมวิธาน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

6 (COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 
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ประเทศเนเธอร์แลนด์ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองแผน

กลยทุธส์ำาหรบัอนสุญัญาฯ รวมถงึเปา้หมายลดอตัราการสญูเสยี

ความหลากหลายทางชวีภาพลงอยา่งมนียัสำาคญั ภายในป ีค.ศ. 

2010 และได้รับรอง : โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าไม้ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, หลักแนวทาง 

ว่าด้วยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน, แนวทางบอนน์ว่าด้วยการ 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, รวมถึงข้อมติว่าด้วย

กลยทุธท์ัว่โลกสำาหรบัการอนรุกัษพ์ชื (GSPC), มาตรการสรา้ง

แรงจูงใจ และมาตรา 8(j) และโปรแกรมงานสำาหรับการริเริ่ม

ทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7  

(COP 7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ณ กรุง

กวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รบัรอง

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา, 

โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และโปรแกรมงานว่าด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือทางเทคโนโลยี และ

มอบหมายหนา้ทีใ่หค้ณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์ทำาการเจรจาตอ่รองเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ สมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ ไดจ้ดัตัง้คณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการทบทวน

การดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ (Ad Hoc Open-ended Work-

ing Group on Review of Implementation - WGRI) และ

รบัรอง : ขอ้มตใินการทบทวนการดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ,  

แผนกลยทุธ ์และความกา้วหนา้ในการบรรลเุปา้หมายป ี2010; 

แนวทางอัคเว:คู สำาหรับการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบทาง

วัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อม และสังคม, หลักการและแนวทาง

แอดดสิ อาบาบา สำาหรบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื, และขอ้

มตวิา่ดว้ยการสือ่สาร การใหก้ารศกึษา และการสง่เสรมิความ

ตระหนักแก่สาธารณชน (CEPA), มาตรการสร้างแรงจูงใจ,  

แหล่งน้ำาในแผ่นดิน และความหลากหลายทางชีวภาพทาง

ทะเลและชายฝั่ง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 

(COP 8) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา 

ประเทศบราซลิ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รบัรองโปรแกรมงาน

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ และข้อมติใน

ประเดน็ตา่งๆ รวมถงึ มาตรา 8(j), การสือ่สาร การใหก้ารศกึษา 

และการสง่เสรมิความตระหนกัแกส่าธารณชน (CEPA) , ความ

ร่วมมือกับอนุสัญญาอื่นๆ และการมีส่วนเกี่ยวข้องของภาค

เอกชน, พืน้ทีคุ่ม้ครอง รวมถงึพืน้ทีคุ่ม้ครองในเขตทะเลหลวง, 

มาตรการสรา้งแรงจงูใจ, ความหลากหลายทางชวีภาพกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป่าไม้, ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 

และความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ที่ประชุม

ไดย้นืยนัขอ้มตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่5 

(COP 5) ทีใ่หห้า้มการทดสอบภาคสนามกบัเทคโนโลยทีีจ่ำากดั

การใช้พันธุกรรม (GURTs) และขอให้คณะทำางานว่าด้วยการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนด์ำาเนนิงานเกีย่วกบัระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

สมัยที่ 10 (COP 10) ใน ค.ศ. 2010

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

9 (COP 9) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ณ นคร

บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

รับรองแผนที่เส้นทาง (roadmap) สำาหรับการเจรจาต่อรอง

เรือ่งระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ ให้เสร็จภายในกำาหนดเวลาในปี 2010, กลยุทธ์

สำาหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร, และเกณท์ทางวิทยาศาสตร์

และวิชาการสำาหรับพื้นที่ทางทะเลที่จำาเป็นต้องได้รับการ

คุ้มครอง และจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเจรเจรจาต่อรองเรื่องระบอบระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์:  

คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน ์

ได้ประชุมกันสี่ครั้งในระหว่างช่วงการประชุมสมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 และ 10 (เดือนเมษายน ค.ศ. 2009 ณ 

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009  

ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา, เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2010 

ณ เมืองคาลี ประเทศโคลอมเบีย, และเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2010 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ตามลำาดับ) โดย 

ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากการปรกึษาหารอืระดบัภมูภิาค และ

การปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการกบัผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่ในการประชมุสองครัง้แรก ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดป้รบัรวมเนือ้หา

ของรา่งระบอบระหวา่งประเทศฯ ตอ่มาในการประชมุทีเ่มอืงคาล ี

ประธานคณะทำางานไดส้ง่เนือ้หาของรา่งพธิสีารฯ แตเ่นือ่งจาก 

เกดิปญัหาเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีาร การประชมุจงึตอ้งเลือ่นออกไป  

และมีการประชุมขึ้นในนครมอนทรีออล โดยเป็นการประชุม

ของกลุม่เจรจาตอ่รองระหวา่งภมูภิาค (Interregional Nego-

tiating Group - ING) ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการประชุมที่เมืองคาลี 

การประชมุดงักลา่วไดบ้รรลซุึง่ความตกลงเกีย่วกบัขอ้กำาหนด

ทีไ่มเ่ปน็ประเดน็ขดัแยง้ และมคีวามกา้วหนา้ในประเดน็ทีเ่ปน็
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ปญัหา รวมถงึความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัเครือ่งมอือืน่ๆ และการ

ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ ผู้เข้าร่วมประชุมได้จำาแนกระบุประเด็นหลัก 

ทีต่อ้งการขอ้ยตุทิีป่ระนปีระนอม รวมถงึขอบเขตและเชือ้โรค, 

สารอนพุนัธุ ์และแนวความคดิในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

พนัธกุรรม และกลไกสนบัสนนุการปฏบิตัติาม ตอ่มาคณะทำางานฯ  

ได้จัดประชุมขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน ค.ศ. 2010 และ 

มคีวามกา้วหนา้ในการเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสารอนพุนัธุ ์

และแนวความคดิในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) ครั้งที่ 6 : มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ณ เมือง

มอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) ได้รับรองข้อเสนอแนะที่รวมถึง: ร่างข้อถือปฏิบัติ

ทางจรยิธรรม เพือ่ใหห้ลกัประกนัในการใหค้วามเคารพนบัถอื

มรดกทางวัฒนธรรมและความรู้ที่สืบทอดมาตามธรรมเนียม

ประเพณีของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และให้

มมุมองและขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ตอ่คณะทำางานวา่ดว้ย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

วชิาการและเทคโนโลย ีสมัยที่ 14 (SBSTTA 14) : มีขึ้น 

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา  

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวรายงานโลกทรรศน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook)  

ฉบับที่สาม และคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA)  

ได้รับรองข้อเสนอแนะ 18 ข้อ ซึ่งจะเสนอไปยังสมัชชาภาค ี

อนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่10 ข้อเสนอแนะดงักล่าวระบถุงึ

ประเดน็เกีย่วกบั: การทบทวนการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงาน 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา โปรแกรมงาน 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดิน 

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

และชายฝั่ง โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ความหลาก

หลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มาตรา 

10 (การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื), ความหลากหลายทางชวีภาพ

ทางการเกษตร และเชื้อเพลิงชีวภาพ, ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น, ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าไม้, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน, เป้าประสงค์

และเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์สำาหรับการดำาเนินงานต่อจากปี 

2010, มาตรการสร้างแรงจูงใจ, การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรม

วิธาน (GTI), กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช (GSPC)

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 

การทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ ครัง้ที ่3 (WGRI 3) : มขีึน้

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ (WGRI) ได้รับรองข้อเสนอแนะ 12 

ขอ้ ซึง่จะไดส้ง่ตอ่ใหแ้กส่มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุ

สมัยที่ 10 พิจารณาต่อไป ซึ่งรวมถึง: แผนกลยุทธ์สำาหรับช่วง

ถัดจากปี ค.ศ. 2010 ซึ่งยังคงมีวงเล็บในส่วนของประเด็น 

การเงิน และระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์, ข้อเสนอเรื่องทศวรรษแห่งความ 

หลากหลายทางชวีภาพ (2011-2020) ขององคก์ารสหประชาชาต,ิ 

การมสีว่นเกีย่วขอ้งของภาคธรุกจิ, การรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ, โปรแกรมงานพหุวรรษของ 

อนุสัญญาฯ สำาหรับปี ค.ศ. 2011-2020, การผสานประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การขจัดความยากจนและ

การพัฒนา, และเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาล 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ บริการจากระบบนิเวศ

และความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ (IPBES)

 ✾ รายงานการประชุม

ในวนัจนัทรท์ี ่18 ตลุาคม นาย Jochen Flashbarth 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในนามของประธานสมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 ประกาศเปิดการประชุม และกล่าวถึง

ความลม้เหลวในการไมส่ามารถบรรลเุปา้หมายความหลากหลาย 

ทางชีวภาพปี ค.ศ. 2010 และเรียกร้องให้จัดทำาแผนกลยุทธ์

และระบอบระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จ ต่อมาเขาได้ส่งมอบ

ตำาแหน่งประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ให้แก่นาย Ryu 

Matsumoto รฐัมนตรกีระทรวงสิง่แวดลอ้มของประเทศญีปุ่น่

นาย Ryu Matsumoto ประธานสมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 กล่าวว่า ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

ดำาเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

และเรียกร้องให้มีเป้าหมายระดับโลกที่ชัดเจนและปฏิบัติ 

ไดจ้รงิ และระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการ

แบง่ปนัผลประโยชน ์นาย Masaaki Kanda ผูว้า่ราชการจงัหวดั

ไอจ ิกลา่วแสดงความหวงัวา่ ในการประชมุครัง้นี ้สมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ จะทำาการรับรองเป้าหมายสำาหรับระยะภาย

หลังปี ค.ศ. 2010 (post-2010 target) และระบอบระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ นาย 

Takashi Kawamura นายกเทศมนตรีนครนาโงยา กล่าวเน้น 

ถึงบทบาทความสำาคัญของเมือง เทศบาล และนครต่างๆ  
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ตลอดจนประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในเขตตวัเมอืง ในการดำารงชีวิต

อยู่โดยสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ

นาย Achim Steiner ผูอ้ำานวยการโครงการสิง่แวดลอ้ม 

แหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) กลา่วเนน้ถงึพนัธกรณขีองโครงการ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในการพิจารณาแก้ไข

ปญัหาและอปุสรรคของการบรหิารจดัการความตกลงพหภุาคี

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนขอ้ตกลงการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง 

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความ 

หลากหลายทางชีวภาพ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่สำาคัญที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งแผนกลยุทธ์ 

ฉบบัใหมแ่ละพธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่ง

รายงาน: ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายงาน: 

การประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยั

ทางชวีภาพ สมยัที ่5 (COP/MOP5) รวมถงึการรบัรองพธิสีาร

เสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้, 

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 

6, การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและ

เทคโนโลยี สมัยที่ 14 (SBSTTA 14), การประชุมคณะทำางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญา 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ครัง้ที ่3 (WGRI 3) (UNEP/

CBD/COP/10/2 ถงึ 4), การเจรจาตอ่รองเรือ่งการเขา้ถงึและ

การแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม และรายงาน

ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) (UNEP/CBD/COP/10/6)

การจัดองค์ประกอบการประชุม: ผู้เข้าร่วม

ประชุมรับรองวาระการประชุม และการจัดองค์ประกอบการ

ประชมุ (UNEP/CBD/COP/10/1 และ Add.1) และคดัเลอืกให้

นาง Snezana Prokic ประเทศเซอรเ์บยี เปน็ผูบ้นัทกึรายงาน 

การประชุม นาง Cosima Hufler ประเทศออสเตรีย และ 

นาย Damaso Luna ประเทศเมก็ซโิก เปน็ประธานคณะทำางาน

ที่ 1 (WG I) และคณะทำางานที่ 2 (WG II) ตามลำาดับ และได้ตั้ง

คณะทีป่รกึษาเรือ่งการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์(ICG 

ABS) ขึ้น โดยมีนาย Fernando Casas ประเทศโคลอมเบีย 

และนาย Timothy Hodges ประเทศแคนาดาเป็นประธาน 

เพื่อทำาการเจรจาต่อรองและจัดทำาพิธีสารและข้อมติสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จ; และกลุ่มงบประมาณที่มีนาย 

Conrad Hunte ประเทศแอนติกัวและบาร์บูดา เป็นประธาน 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบที่จะเลื่อนการพิจารณากฎระเบียบ

เกี่ยวกับการเงิน ในระดับของการวิเคราะห์ประเมิน ไว้เป็นใน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11

 × การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
คณะที่ปรึกษาเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ (ICG ABS) ได้ประชุมกันเพื่อเจรจาต่อรอง

ถึงเนื้อหาของร่างพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจ 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 9 ซึ่ง

ประชุมอีกครั้งในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ที่นครนาโงยา  

(UNEP/CBD/COP/10/5/Add.5) มีการตั้งคณะทำางาน 

กลุม่ยอ่ยขึน้หลายกลุม่เพือ่พจิารณาเรือ่งของ: การใชป้ระโยชน์ 

และสารอนพุนัธุ,์ ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติาม, ความ

สมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งพธิสีารกบัเครือ่งมอือืน่ๆ, สถานการณ์

ฉกุเฉนิ, และประเดน็เกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีการปรกึษาหารอืในระดบัรฐัมนตรอียา่งไมเ่ปน็ทางการ

มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม และหารือถึงข้อเสนอที่

ประนีประนอม ซึ่งได้รับจากประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

ของญีปุ่น่ การหารอืไดด้ำาเนนิตอ่ไปจนถงึชว่งกลางคนื และในเชา้

วนัตอ่มา ไดข้อ้สรปุทีป่ระนปีระนอมเกีย่วกบัเนือ้หาทีเ่หลอือยู ่ 

รวมถงึ: แนวความคดิเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนแ์ละสารอนพุนัธุ,์ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง; ข้อกำาหนดเกี่ยวกับ

ขอบเขต; ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ; ประเด็น

เกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี รวมถึง 

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งต่อมาถูกตัดทิ้ง; ข้อพิจารณาพิเศษ

ในกรณีของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ 

และพชื และประเดน็เกีย่วกบัความมัน่คงทางอาหาร; ขอบเขต

ดา้นเวลา และขอ้เสนอเรือ่งกลไกการแบง่ปนัผลประโยชนร์ะดบั

พหุภาคี สำาหรับกรณีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร

พันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่

ปรากฏขึ้นในสถานการณ์ระหว่างพรมแดน หรือในกรณีที่ไม่

สามารถใหห้รอืไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ได;้  

และข้อกำาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ณ จุดตรวจ, ข้อมูล

ข่าวสารที่จำาเป็นต้องแจ้ง และเอกสารรับรองการปฏิบัติตาม

ระหวา่งประเทศ และพธิสีารนาโงยาวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการ

แบ่งปนัผลประโยชน์ (Nagoya Protocol on ABS) ได้รบัการ

รับรองในคณะประชุมรวมวันปิดการประชุม

ในวันปิดการประชุม ผู้แทนประเทศเวเนซุเอลา

กล่าวเพื่อให้บันทึกความเห็นของตนว่า พิธีสารนาโงยาไม่ได้

มีองค์ประกอบเฉพาะที่จะช่วยหยุดยั้งการฉกฉวยทรัพยากร
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ชีวภาพ (biopiracy) และแสดงความเป็นกังวลถึงการทำาให้

ธรรมชาตกิลายเปน็สนิคา้ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่ววา่  

ถึงแม้ว่าพิธีสารนาโงยาอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุด แต่ก็

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่งในการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์

ข้อที่สามของอนุสัญญาฯ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในทวีป

แอฟริกา ผู้แทนประเทศโบลิเวียขอให้บันทึกความเห็นของ

ตนวา่ ไมเ่หน็ชอบเนือ่งจากพธิสีารฯ ไมไ่ดร้วมเอามมุมองและ 

ข้อเสนอแนะของประเทศต่างๆ มากเพียงพอ และประเด็น 

ที่มีลำาดับความสำาคัญอย่างแท้จริงควรจะเป็นเรื่องการให้ 

ความสำาคญัและยกยอ่งการดำาเนนิงานของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ และ

การปกปอ้งคุม้ครองพระแมธ่รณ ี(Mother Earth) ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก ขอใหบ้นัทกึความเหน็ 

และมุมมองเกี่ยวกับพิธีสารฯ ที่แตกต่างกันภายในกลุ่ม และ

แสดงความชืน่ชมทีส่ามารถบรรลคุวามเหน็พอ้งตอ้งกนัได ้โดย

กลุม่ประเทศยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออกจะไมค่ดัคา้นการ

รบัรองพธิสีารฯ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิกิ กลา่วเนน้วา่

อนุสัญญาฯ ได้รับรองสนธิสัญญา “สำาคัญ” สองฉบับในระยะ

เวลาไมถ่งึหนึง่เดอืน และพธิสีารฉบบันีย้งัไมม่คีวามสมบรูณแ์บบ  

และกระตุน้เตอืนใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุรว่มกนัหยดุยัง้การฉกฉวย

ทรัพยากรชีวภาพ 

การใชป้ระโยชน ์และสารอนพุนัธ:์ แนวความคดิ

ของการใช้ประโยชน์ และสารอนุพันธ์ ได้รับการพิจารณาเป็น

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายเรือ่ง (cross-cutting) ในการปรกึษา

หารืออย่างไม่เป็นทางการ และเป็นประเด็นปัญหาเนื่องจาก

มีความเชื่อมโยงกับขอบเขตและการแบ่งปันผลประโยชน์  

ทีป่ระชมุไดข้อ้มตทิีป่ระนปีระนอม โดยใหร้วม: คำาจำากดัความ

ของ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม”, “เทคโนโลยี

ชวีภาพ” และ “สารอนพุนัธ”์ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี

ชีวภาพ, ภายใต้การใช้คำานิยาม (มาตรา 2); ไม่มีการอ้างถึง 

สารอนพุนัธใ์นขอบเขต (มาตรา 3); และการอา้งถงึผลประโยชน์

ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงการค้าและการ

ประยกุตใ์ชใ้นรปูแบบอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามมา ภายใตข้อ้กำาหนด

ว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ (มาตรา 4(1))

ขอบเขตดา้นเวลา: ประเดน็นีไ้ดม้กีารหารอืในการ

ปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นท างการ ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม  

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวเน้นว่า: เป็นพันธกรณีทาง 

ศีลธรรมที่จะทำาการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีการเข้าถึง 

สารพนัธกุรรมตัง้แตก่อ่นทีพ่ธิสีารจะมผีลบงัคบัใช ้และพธิสีาร

ควรจะ “สนับสนุน” การแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าว; และ

เป็นพันธกรณีทางกฎหมายที่จะทำาการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ครั้งใหม่ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์สารพันธุกรรม โดยอาจใช้

กลไกพหภุาค ีผลทีไ่ดจ้ากการประนปีระนอมคอื ไมม่กีารกลา่วถงึ 

ประเด็นเกี่ยวกับชอบเขตด้านเวลา หรือการใช้ประโยชน์ต่อ

เนือ่ง หรอืการใชป้ระโยชนค์รัง้ใหมเ่ปน็การเฉพาะ อยา่งไรกต็าม  

ไดม้ขีอ้กำาหนดเกีย่วกบักลไกการแบง่ปนัผลประโยชนพ์หภุาคี 

ในระดับโลก เพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ในสถานการณ์

ระหว่างประเทศหรือข้ามเขตแดน หรือในกรณีที่ไม่สามารถ

ให้หรือได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ได้ ใน

วรรคอารมัภบทมเีนือ้หาทีข่อใหค้ณะกรรมการระหวา่งรฐับาล

พิจารณาความต้องการและรูปแบบของกลไกการแบ่งปัน 

ผลประโยชนพ์หภุาคใีนระดบัโลก ในการประชมุครัง้ทีส่องของ

คณะกรรมการดังกล่าว

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความตกลงอื่นๆ 

(มาตรา 3 ทวิ) : ประเด็นนี้ได้มีการหารือในคณะที่ปรึกษา

เรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (ICG ABS) และ

ในการประชุมกลุ่มย่อย การหารือเน้นในประเด็นของภาษา

เกี่ยวกับการดำาเนินงานสนับสนุนร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม

โดยทั่วไปให้ความเห็นชอบกับความต้องการในการตระหนัก

ถึงคุณค่าของการดำาเนินงานและวิถีปฏิบัติที่ดำาเนินอยู่ภายใต้

ความตกลงอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะอ้างถึงอย่างไร

ขอ้พิจารณาเฉพาะ (มาตรา 6) : ประเดน็นีไ้ดม้ี

การหารือส่วนใหญ่ในการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งมีนาย Paulino 

Franco de Carvalho ประเทศบราซิล และนาย Francois 

Pythoud ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประธาน การหารือ

เนน้ทีป่ระเดน็ความตอ้งการระเบยีบวธิกีารในการเขา้ถงึอยา่ง

รวดเรว็และไมซ่บัซอ้น ในกรณขีองสถานการณฉ์กุเฉนิเกีย่วกบั 

สุขภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นกับ

เนื้อหาทั่วไปของข้อกำาหนด รวมถึงการอ้างถึงสถานการณ์

ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์, สัตว์และพืช และ 

คำาจำากดัความของมาตรการฉกุเฉนิ และ/หรอื การอา้งถงึความ

ตกลงระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบวธิกีารในการเขา้ถงึ 

อยา่งรวดเรว็และไมซ่บัซอ้น และการแบง่ปนัผลประโยชน ์และ 

ภาษาที่ถูกต้องชัดเจนได้รับความเห็นชอบในตอนท้ายสุด

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี(มาตรา 

9 และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง) : ประเด็นนี้ได้มีการหารือ

ในคณะที่ปรึกษาเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

(ICG ABS) และในการประชุมกลุ่มย่อยที่มีนาง Janet Lowe 

ประเทศนิวซีแลนด์ และนาย Jorge Cabrera Medaglia 

ประเทศคอสตาริกา เป็นประธานร่วม และในกลุ่มปิดที่นาง 

Lowe เปน็ประธาน การหารอืเนน้ที:่ ขอ้ความอารมัภบททีอ่า้งถงึ 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม
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ประเพณี และชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะการอ้างถึงปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ

ของชนพื้นเมือง (UNDRIP); ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณทีีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณชน; การเขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณทีีถ่อืครองโดยชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชุมชนท้องถิ่น และความร่วมมือในกรณีของการละเมิดสิทธิ;  

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ วา่ดว้ยการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ;ี และการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชค้วามรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด

จากการใช้ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งได้มา

จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ทอ้งถิน่ (ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่ผยแพรต่อ่

สาธารณชน) ไดร้บัการหารอืและถกเถยีง โดยภาคอีนสุญัญาฯ  

ไดแ้สดงความเหน็และมมุมองคดัคา้นวา่จำาเปน็ตอ้งมขีอ้กำาหนดนี ้

หรือไม่ และในประเด็นที่ว่าควรจะใช้ภาษาที่มีลักษณะผูกพัน

ตามกฎหมายหรือไม่ ในส่วนของมาตรการที่ภาคีควรปฏิบัติ 

และในท้ายที่สุดข้อกำาหนดดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในพิธีสารที่

ได้รับการรับรอง

การปฏิบัติตาม (มาตรา 13): ประเด็นนี้ได้มี

การหารือในการประชุม โดยมีนาย Sem Shikongo ประเทศ 

นามเิบยี และนาย Alejandro Lago ประเทศสเปน ใหค้ำาแนะนำา,  

ในกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน, กลุม่ปดิทีม่เีฉพาะสมาชกิจากภาคี

อนุสัญญาฯ และการประชุมทวิภาคี ประเด็นสำาคัญที่มีความ

ขดัแยง้รวมถงึ: จดุตรวจ; ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลู; 

และเอกสารรับรองการปฏิบัติตามระหว่างประเทศ ซึ่งผู้แทน

ประเทศกำาลังพัฒนาสนับสนุนให้มีข้อกำาหนดแบบมอบหมาย

หน้าที่ (mandatory provision) เพื่อให้หลักประกันในการ

ดำาเนินงานตามพิธีสาร

เกี่ยวกับจุดตรวจ (checkpoint) การเจรจาต่อรอง

เนน้ทีป่ระเดน็ทีว่า่: การตัง้จดุตรวจควรเปน็ไปแบบบงัคบัหรอื

มอบหมายหน้าที่หรือไม่; ควรรวมทะเบียนรายการของจุด

ตรวจด้วยหรือไม่; และควรจัดการข้อมูลข่าวสารประเภทใด  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุยงัไดห้ารอืถงึการรวมขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยข้อมูล, ลักษณะแบบบังคับ/มอบหมายหน้าที่ และ 

ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม

เกีย่วกบัเอกสารรบัรองการปฏบิตัติามระหวา่งประเทศ  

การหารอืเนน้ทีข่อ้กำาหนดเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารเบือ้งตน้ทีจ่ะ

ตอ้งมใีนเอกสารรบัรอง และความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงทางกฎหมาย

กบัการอนญุาตและเอกสารรบัรองทีก่ลา่วถงึในสว่นอืน่ๆ ของ

พธิสีาร ผูเ้ขา้รว่มประชมุยงัหารอืถงึเปา้หมายของขอ้กำาหนดนี ้ 

วา่จะเปน็เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัติาม ดงัทีป่ระเทศกำาลงัพฒันา 

เสนอแนะ หรอืเพือ่เพิม่พนูความโปรง่ใส ดงัทีป่ระเทศทีพ่ฒันา

แล้วเสนอแนะ 

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.43) 

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ: การรับรองพิธีสารนาโงยา;  

คณะกรรมการระหวา่งรฐับาล; ประเดน็ทางการบรกิารจดัการ 

และงบประมาณ ในอารมัภบท สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ตระหนกั

ว่าระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์จดัทำาขึน้ภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และเป็นเครื่องมือเสริมเช่นเดียวกับสนธิสัญญา 

ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 

(ITPGR) และแนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัรอง “พธิสีารนาโงยา  

วา่ดว้ยการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม และการแบง่ปนัผลประโยชน ์

จากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม” ซึง่

จะเปดิใหม้กีารลงนาม ณ สำานกังานใหญอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ

นครนิวยอร์ค ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 จนถึง 

วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2012 และเรยีกรอ้งใหภ้าคอีนสุญัญาฯ  

ลงนามและให้สัตยาบันพิธีสารฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

เห็นชอบไม่ให้รวมทรัพยากรพันธุกรรมมนุษย์ไว้ในกรอบของ

พิธีสารฯ ; และมีมติว่า การทบทวนครั้งแรกภายใต้มาตรา 25 

ควรเปน็การวเิคราะหป์ระเมนิการดำาเนนิงานตามมาตรา 12 ทว ิ 

(การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศเกี่ยวกับ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี) โดยคำานึงถึงการ

ดำาเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

เฉพาะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 

เฉพาะกจิระหวา่งรฐับาลสำาหรบัพธิสีารฯ (Open-ended Ad 

Hoc Intergovernmental Committee) ขึ้น เพื่อทำาการ 

จัดเตรียมการประชุมครั้งแรกของภาคีพิธีสารฯ และรับรอง 

แผนงานทีเ่ปน็เอกสารแนบทา้ยขอ้มต ิและไดเ้ชญิชวนใหก้องทนุ

สิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ใหท้นุสนบัสนนุการอนวุตัพธิสีารฯ และ

รอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั

ขอ้ความสญัญาตน้แบบสำาหรบัเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั  

(MAT) ตลอดจนแนวทางและขอ้ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง และเผยแพร่ 

ผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (CHM)

แผนงานสำาหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่าง

รัฐบาลฯ ที่เป็นเอกสารแนบ รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่จะมีการ

พจิารณาในการประชมุครัง้แรก รวมถงึระเบยีบขัน้ตอนในความ

รว่มมอื และกลไกทางสถาบนัเพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติาม; และ
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ในการประชุมครั้งที่สอง ประเด็นที่จะมีการพิจารณารวมถึง 

ความต้องการและรูปแบบของกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์

พหุภาคีในระดับโลก

พิธีสารนาโงยา: พิธีสารนาโงยา ว่าด้วยการเข้าถึง

และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 

ประกอบด้วย ส่วนนำา (preambular clauses) 27 ข้อ  

ข้อกำาหนดเชิงปฏิบัติ (operative provisions) 36 ข้อ และ

เอกสารแนบท้าย (annex) ในเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงิน ส่วนนำา (preamble) กล่าวถึงประเด็น

ต่างๆ ที่สำาคัญคือ

 ✤ ความสำาคัญของความแน่นอนและชัดเจนทาง

กฎหมาย และสง่เสรมิความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการ

เจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

 ✤ ความตอ้งการวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีเ่ปน็นวตักรรม

ใหม่ๆ  และสรา้งสรรค ์ในการจดัการสถานการณร์ะหวา่งประเทศ

หรือข้ามเขตแดน หรือในกรณีที่ไม่สามารถให้หรือได้รับความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ได้

 ✤ ความเชือ่มโยงและพึง่พาซึง่กนัและกนัระหวา่ง

ทุกประเทศ เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหารและ

การเกษตร และบทบาทที่สำาคัญของคณะกรรมาธิการว่าด้วย

ทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CGRFA) และ 

สนธสิญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมพชืเพือ่

อาหารและการเกษตร (ITPGR) และระบบพหภุาค ี(Multilat-

eral System) ของสนธิสัญญาดังกล่าว

 ✤ กฎระเบยีบอนามยัระหวา่งประเทศ (Interna-

tional Health Regulation - IHR) ขององค์การอนามัยโลก 

(WHO) และความสำาคัญของการให้หลักประกันในการเข้า

ถึงเชื้อโรคในมนุษย์ เพื่อการเตรียมการด้านสาธารณสุข และ

มาตรการรับมือกับโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

 ✤ สถานการณ์เฉพาะ ในกรณีที่ความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีทัง้ทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรและไมเ่ปน็

ลายลักษณ์อักษร และในรูปแบบอื่นๆ ได้รับการเก็บรักษาไว้

ในหลายประเทศ

 ✤ ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชน 

พื้นเมือง (UNDRIP)

 ✤ ไม่มีองค์ประกอบใดในพิธีสารฯ ที่จะเป็นการ

ไปจำากดัหรอืลดิรอนสทิธทิีม่อียูข่องชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชุมชนท้องถิ่น 

มาตราต่างๆ ของพิธีสารฯ สรุปได้ดังนี้

มาตรา 1 (วัตถุประสงค์) : วัตถุประสงค์ของ

พธิสีารฯ คอื การแบง่ปนัผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชท้รพัยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม รวมถึงโดยการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

อยา่งเหมาะสม โดยคำานงึถงึสทิธทิัง้ปวงเหนอืทรพัยากรนัน้ และ

ตอ่เทคโนโลย ีและโดยการใหเ้งนิทนุสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม  

ดังนั้นจึงสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

มาตรา 2 (การใช้คำานิยาม) : พิธีสารฯ ใช้คำานิยาม

ที่กำาหนดในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ นอกจากนี ้คำาวา่ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

พันธุกรรม” หมายถึงการทำาการศึกษาวิจัยและการพัฒนา 

เกี่ยวกับองค์ประกอบทางพันธุกรรม และ/หรือ ชีวเคมีของ

สารพันธุกรรม รวมถึงโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

“สารอนพุนัธ”์ (derivative) หมายถงึสารประกอบทางชวีเคมี

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงออก

ทางพันธุกรรม (genetic expression) หรือเมตาโบลิซึมของ

ทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรม ถึงแม้ว่าจะไม่มี

หน่วยที่ทำาหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็ตาม

มาตรา 3 (ขอบเขต) : พิธีสารฯ จักประยุกต์ใช้

กับทรัพยากรพันธุกรรมภายในขอบเขตของมาตรา 15 ของ 

อนุสัญญาฯ, ใช้กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณ ี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรมในขอบเขตของอนสุญัญาฯ 

และใชก้บัผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม 

และความรู้ดังกล่าว

มาตรา 3 ทว ิ (ความสัมพันธ์กับความตกลงและ

เครื่องมือระหว่างประเทศ) มาตรานี้กำาหนดให้

 ✤ พธิสีารฯ จกัไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธแิละพนัธกรณี

ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศอื่นทีม่ีอยู่ ยกเว้นในกรณีที่

การใชส้ทิธแิละการดำาเนนิงานตามพนัธกรณดีงักลา่ว สง่ผลให้

เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือเป็นภัยคุกคามต่อความหลาก

หลายทางชีวภาพ

 ✤ วรรคนีไ้มม่เีจตนาทีจ่ะสรา้งความขดัแยง้ระหวา่ง

พิธีสารฯ กับเครื่องมือระหว่างประเทศอื่น

 ✤ ไม่มีสิ่งใดในพิธีสารฯ ที่จักปิดกั้นภาคีจากการ

จัดทำาและดำาเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความตกลงที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการ 

แบง่ปนัผลประโยชนเ์ปน็การเฉพาะ หากเปน็ไปโดยสนบัสนนุ

และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ

 ✤ พธิสีารฯ จกัตอ้งดำาเนนิการโดยสนบัสนนุซึง่กนั

และกันกับเครื่องมือระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 ✤ ควรให้ความสำาคัญกับงานหรือวิถีปฏิบัติที่มี

ประโยชน ์และเกีย่วขอ้ง ทีก่ำาลงัดำาเนนิอยูภ่ายใตเ้ครือ่งมอืและ

องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หากเป็นไปโดยสนับสนุน

และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ

 ✤ พธิสีารฯ เปน็เครือ่งมอืในการดำาเนนิการตามขอ้

กำาหนดเรือ่งการเขา้ถงึและแบง่ปนัผลประโยชนข์องอนสุญัญาฯ  

และไมค่รอบคลมุภาคขีองเครือ่งมอืระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบั

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นการเฉพาะ หาก

เครือ่งมอืระหวา่งประเทศนัน้เปน็ไปโดยสนบัสนนุและไมข่ดัตอ่ 

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ 

มาตรา 4 (การแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งเทา่เทยีม 

และยุติธรรม) : ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้และการค้าในรูปแบบอื่นๆ 

จักได้รับการแบ่งปันกับภาคีผู้ให้ที่เป็นประเทศต้นกำาเนิดหรือ

ประเทศทีไ่ดร้บัทรพัยากรพนัธกุรรมตามขอ้กำาหนดของอนสุญัญาฯ  

อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการตกลง 

รว่มกนั (MAT) ในการนี ้ภาคพีธิสีารฯ จะตอ้งดำาเนนิมาตรการ

ทางกฎหมาย การบรหิารจดัการ หรอืนโยบาย โดยมุง่หมายทีจ่ะ 

ให้หลักประกันว่า มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 

ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี ที่ถือครองโดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น เหนือทรัพยากร

พนัธกุรรม กบัชมุชนดงักลา่วอยา่งเทา่เทยีมและยตุธิรรม ตาม

เงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) ซึง่ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้  

อาจรวมถึงรายการผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย และอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น 

ตามความเหมาะสม 

มาตรา 5 (การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม) : 

โดยเน้นถึงสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพันธุกรรม  

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อบังคับภายในประเทศ 

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมโดยการใช้ประโยชน์ จักต้อง

เป็นไปตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของภาคี

พิธีสารฯ ผู้ให้ที่เป็นประเทศต้นกำาเนิด หรือประเทศที่ได้รับ

ทรพัยากรพนัธกุรรมตามขอ้กำาหนดของอนสุญัญาฯ หากไมไ่ด ้

กำาหนดใหเ้ปน็อยา่งอืน่โดยประเทศภาคนีัน้ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม

ข้อกำาหนดข้างต้น 

ภาคีพิธีสารฯ จะต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย 

บริหารจัดการ หรือนโยบาย ที่จำาเป็น ตามความเหมาะสม 

เพื่อทำาให้เกิด: 

 ✤ ความแน่นอนทางกฎหมาย ความชัดเจน และ

ความโปรง่ใสของเงือ่นไขขอ้บงัคบัและกฎหมายภายในประเทศ

เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ กฎและกระบวนการในการเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรรมที่มีความเท่าเทียม และไม่เป็นไปโดยไร้เหตุผล

 ✤ มขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารในการขออนญุาตเขา้ถงึ

 ✤ มีข้อตัดสินใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

และโปร่งใส โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภายในระยะเวลา 

ที่เหมาะสม

 ✤ การออกใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานการให้

อนญุาต และการจดัทำาเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

และประกาศไว้ในกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึง

และการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ เมื่อเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายภายใน

ประเทศ ตัง้เกณฑ ์และ/หรอื ขัน้ตอนสำาหรบัความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจ้งล่วงหน้า (PIC) หรือการเห็นชอบ และการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ สำาหรบัการเขา้ถงึ

ทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ จดัทำากฎระเบยีบและกระบวนการในการกำาหนด

ให้มีและจัดทำาเงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกัน (MAT โดยจะต้อง

จัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจประกอบด้วยเงื่อนไขใน

 ✫ การระงับข้อพิพาท

 ✫ การแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงที่

สัมพันธ์กับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

 ✫ การใชต้อ่เนือ่งโดยบคุคลทีส่าม (ถา้ม)ี และ

 ✫ การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช ้(ถา้ม)ี

 ✤ ภาคีพิธีสารฯ จะต้องดำาเนินมาตรการทาง

กฎหมาย บริหารจัดการ หรือนโยบาย 

โดยมุ่งหมายที่จะให้หลักประกันว่า การเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) หรอืความเหน็ชอบและการมสีว่นรว่มจากชมุชนพืน้เมอืง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น เมื่อชุมชนนั้นมีสิทธิที่จะดำาเนินการ

ให้อนุญาตเข้าถึงทรัพยากรนั้น 

มาตรา 5 ทวิ (การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม): 

ภาคีพิธีสารฯ จะต้องดำาเนินมาตรการ ตามความเหมาะสม 

โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ โดยมุ่งหมายที่จะ

ให้หลักประกันว่า ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณ ี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรมทีถ่อืครองโดยชมุชนพืน้เมอืง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น มีการเข้าถึงตามความเห็นชอบที่ได้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) หรอืความเหน็ชอบและการมสีว่นเกีย่วขอ้ง



14
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

จากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และมีการจัดทำา

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

มาตรา 6 (ข้อพิจารณาพิเศษ): ในการกำาหนด

ขอ้พจิารณาในเรือ่งการจดัทำาและดำาเนนิการตามกฎหมายและ

เงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

ภาคีพิธีสารฯ จะต้อง: สร้างเงื่อนไขที่ส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยที่มีความสำาคัญต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะในประเทศกำาลงั

พฒันา ซีง่รวมถงึมาตรการสำาหรบัการเขา้ถงึทีไ่มม่วีตัถปุระสงค์

ในเชิงพาณิชย์ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยคำานึงถึงความจำาเป็น 

ในการระบุการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ รวมถึงให้

ความสำาคัญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่

มีการคุกคามหรือทำาอันตรายต่อสุขอนามัยของมนุษย์ สัตว์ 

หรอืพชื ตามทีก่ำาหนดไวใ้นระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ  

ให้ภาคีพิธีสารฯ อาจพิจาณาความต้องการสำาหรับการเข้าถึง 

และการแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งเทา่เทยีมและยตุธิรรมอยา่ง

เรง่ดว่นสำาหรบัการใชท้รพัยากรนัน้ รวมถงึการเขา้ถงึการรกัษา

ในราคาถกูสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการ โดยเฉพาะในประเทศกำาลงัพฒันา 

และพจิารณาความสำาคญัของทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหาร

และการเกษตร และบทบาทพิเศษต่อความมั่นคงทางอาหาร 

มาตรา 7 (การช่วยสนับสนุนต่อการอนุรักษ์และ

การใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื): ภาคพีธิสีารฯ จะตอ้งสนบัสนนุ

ให้ผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม ใช้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

จากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม เพือ่สนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละ

การใช้ประโยชน์ความหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

มาตรา 7 ทวิ (กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์

พหภุาครีะดบัโลก): ภาคพีธิสีารฯ จะตอ้งพจิารณาความจำาเปน็

และวิธีการสำาหรับกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์พหุภาคี 

ระดบัโลก เพือ่จดัการกบัผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชท้รพัยากร

พันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์

ขา้มแดน (transboundary) หรอืทีไ่มส่ามารถใหอ้นญุาตตาม

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ได ้ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ 

จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

ผา่นทางกลไกนี ้จะตอ้งนำาไปใชใ้นการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ความหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับโลก

มาตรา 8 (ความร่วมมือในกรณีข้ามพรมแดน 

(transboundary)) : ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ดำาเนินงานตามพิธีสารฯ โดยการมีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชน 

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ในกรณทีีท่รพัยากรพนัธกุรรม

พบไดใ้นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ(in situ) ในหลายประเทศ 

และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรพันธุกรรมนั้น เป็นของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชมุชนทอ้งถิน่ กลุม่ใดกลุม่หนึง่หรอืมากกวา่ ในหลายประเทศ

มาตรา 9 (ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม) : ในการกำาหนดใหม้กีาร

พิจารณากฎหมายจารีตประเพณีของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่น ขั้นตอนและวิถีปฏิบัติของชุมชน ในการ

ดำาเนนิการทีเ่กีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ภายในประเทศ ตามความเหมาะสม

ภาคพีธิสีารฯ จะตอ้งจดัทำากลไก โดยการมสีว่นรว่ม

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในการให้ข้อมูล 

เกีย่วกบัขอ้กำาหนดในเรือ่งการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

แก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงมาตรการ 

ที่เผยแพร่ผ่านทางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึง

และแบ่งปันผลประโยชน์

ภาคีพิธีสารฯ จะต้องสนับสนุน ตามความเหมาะสม  

ในการจัดทำา โดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น  

รวมถึงผู้หญิงในชุมชน วิถีปฏิบัติของชุมชนในเรื่องการเข้าถึง 

และแบ่งปันผลประโยชน์ ข้อกำาหนดขั้นตำ่าสำาหรับเงื่อนไข 

ที่เห็นชอบร่วมกัน (MAT) และข้อความตัวอย่างในสัญญาการ

แบ่งปันผลประโยชน์

การดำาเนินงานตามพิธีสารฯ จะต้องไม่ไปจำากัด

การใช้และการแลกเปลี่ยนที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ภายในและระหวา่งชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชมุชนทอ้งถิน่ ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาฯ

มาตรา 10 (หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ 

และหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ) : ภาคพีธิสีารฯ 

จะต้องแต่งตั้งหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ (NFP) ด้าน

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (NFP on ABS) เพื่อ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร: สำาหรับผู้ยื่นขอการเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรม, ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบวิธีการเพื่อการ 

ไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และการจดัทำาเงือ่นไข 

ทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) รวมถงึการแบง่ปนัผลประโยชน์

และขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ,  

ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หนว่ยประสานงานกลางแหง่ชาตจิกัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบ 

ในการติดต่อประสานงานกับสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 
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และแต่ละภาคีอนุสัญญาฯ จักแต่งตั้งหน่วยงานระดับชาติที่

ได้รับมอบอำานาจขึ้นอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบ

งานด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่สำาคัญคือ 

การอนุญาตการเข้าถึง หรือออกเอกสารหลักฐานที่เป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรวา่ ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดในการเขา้ถงึแลว้ 

และรบัผดิชอบในการใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารและ

ข้อกำาหนดสำาหรับการได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

และการกำาหนดเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ภาคี

พธิสีารฯ อาจแตง่ตัง้ใหม้หีนว่ยงานเดยีวทีร่บัผดิชอบทัง้ในการ

ปฏิบัติงานเป็นหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ (NFP) และ

หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ 

มาตรา 11 (กลไกการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูขา่วสารการเขา้ถงึและแบง่ปนัผลประโยชน)์: กำาหนด

ให้จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการ 

แบ่งปันผลประโยชน์ (ABS CHM) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของอนุสัญญาฯ และให้ภาคี 

พิธีสารฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องทำาการเผยแพร่ ดังระบุ

ภายใตข้อ้กำาหนดของพธิสีารฯ และขอ้ตดัสนิใจของสมชัชาภาค ี

พธิสีารฯ ผา่นทางกลไกดงักลา่ว ซึง่รวมถงึขอ้มลูของ: มาตรการ

ทางกฎหมาย บริหารจัดการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, ใบอนุญาต หรือเอกสาร 

อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่ออกให้เมื่อมีการเข้าถึง เพื่อเป็น

หลักฐานสำาหรับการให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

และการจดัทำาเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) ทัง้นีโ้ดย

ไมเ่ปน็การละเมดิตอ่การคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ความลบั 

มาตรา 12 (การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ

ข้อบังคับภายในประเทศ เกี่ยวกับการเข้าถึงและการ 

แบง่ปนัผลประโยชน)์: กำาหนดใหภ้าคพีธิสีารฯ จะตอ้งดำาเนนิ

มาตรการทางกฎหมาย บรหิารจดัการ และนโยบายทีเ่หมาะสม  

มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กัน เพื่อให้การเข้าถึงทรัพยากร

พนัธกุรรมทีม่กีารใชภ้ายใตข้อบเขตอำานาจรฐั เปน็ไปตามความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และได้มีการจัดทำาเงื่อนไข 

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย

หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศเรือ่งการเขา้ถงึและแบง่ปนั 

ผลประโยชนข์องประเทศภาคอีืน่ และภาคพีธิสีารฯ จกัดำาเนนิ

มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กัน เพื่อ

จัดการกับกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม (non-compliance) 

โดยสอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวข้างต้น และร่วมมือกัน

ดำาเนินการ ในกรณีที่เกิดการละเมิดกฎและระเบียบข้อบังคับ

ภายในประเทศด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

มาตรา 12 ทว ิ(การปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบ

ขอ้บงัคบัภายในประเทศ เกีย่วกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์สำาหรบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม): กำาหนดใหภ้าคพีธิสีารฯ 

ดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการ และนโยบายที่

เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเกีย่วเนือ่งกนั เพือ่ใหก้ารเขา้ถงึ

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากร

พนัธกุรรมทีม่กีารใชภ้ายใตข้อบเขตอำานาจรฐั เปน็ไปตามความ

เหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) หรอืชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชุมชนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วม และได้มีการ 

จดัทำาเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) ตามทีก่ำาหนดไว้

ในกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศเรือ่งการเขา้ถงึ 

และแบง่ปนัผลประโยชนข์องประเทศภาคอีืน่ซึง่ชมุชนพืน้เมอืง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ดงักลา่วอาศยัอยู ่และจกัตอ้งดำาเนนิ

มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อ

จัดการกับกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม (non-compliance) 

มาตรการทีไ่ดร้บัการรบัรองนัน้ และดำาเนนิงานรว่มกนัในกรณี

ของการละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อบังคับภายในประเทศ

เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

มาตรา 13 (การตดิตามตรวจสอบการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรพันธุกรรม): กำาหนดให้ประเทศภาคีพิธีสารฯ 

จะต้องดำาเนินมาตรการ ตามความเหมาะสม เพื่อติดตาม

ตรวจสอบ และเพิม่ความโปรง่ใสในการใชป้ระโยชนท์รพัยากร

พันธุกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม มาตรการดังกล่าว 

จะต้องรวมถึงการกำาหนดจุดตรวจสอบ (check point)  

หนึ่งแห่งหรือมากกว่า ดังนี้

 ✤ จดุตรวจสอบทีก่ำาหนดอาจจะรวบรวมหรอืไดร้บั  

ตามความเหมาะสม ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีส่มัพนัธก์บัความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) แหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม 

การจัดทำาเงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกัน (MAT) และ/หรือ การใช้

ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม ตามความเหมาะสม

 ✤ ภาคพีธิสีารฯ จะตอ้งดำาเนนิการ ตามความเหมาะสม  

และลักษณะเฉพาะของจุดตรวจสอบที่กำาหนด กำาหนดให้ 

ผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า 

กอ่นหนา้นีท้ีจ่ดุตรวจสอบทีก่ำาหนด โดยจะตอ้งดำาเนนิมาตรการ

ทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสมัพนัธก์นั เพือ่จดัการในกรณี

ของการไม่ปฏิบัติตาม (non-compliance)

 ✤ จะต้องให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงจากเอกสาร

รบัรองการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัระหวา่งประเทศ  

เมื่อมีอยู่ แก่หน่วยงานผู้มีอำานาจที่เกี่ยวข้อง, ภาคีพิธีสารฯ  
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ผู้ให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และกลไกการ 

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ตามความเหมาะสม

 ✤ จุดตรวจสอบจะต้องมีประสิทธิภาพ และควร

มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการตามข้อกำาหนดในเรื่องนี้  

ควรเกีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม หรอืการเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งในทกุขัน้ตอนของการวจิยั, การพฒันา,  

นวัตกรรม ก่อนที่จะทำาการค้า หรือในการทำาการค้า

มาตรการอื่นๆ รวมถึง: การสนับสนุนให้ผู้ใช้และ 

ผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรมระบขุอ้กำาหนดใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลู

ในการดำาเนินงานตามเงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกัน (MAT) ไว้ใน

เงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกัน (MAT) รวมถึงไว้ในเงื่อนไขของการ

รายงาน และการสนับสนุนให้ใช้คู่มือและระบบในการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิผลคุ้มทุน 

ใบอนุญาตหรืออื่นๆ ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งออกตาม

มาตรา 5 วรรค 2(d) และเผยแพร่ผ่านทางกลไกการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ จักใช้

เปน็เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบั

ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานว่าทรัพยากรพันธุกรรมนั้น

มีการเข้าถึงตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และ

ได้มีการจัดทำาเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ตาม

ที่กำาหนดไว้ในกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อบังคับภายในประเทศ

เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ของประเทศภาค ี

ที่เป็นผู้ให้อนุญาต

ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีต่อ้งระบไุวใ้นเอกสารรบัรองการปฏบิตัิ

ตามที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ เมื่อข้อมูลนั้นไม่เป็น

ความลับ ได้แก่: หน่วยงานระดับประเทศที่เป็นผู้ออกเอกสาร

รับรอง, วันที่ออกเอกสารรับรอง, ผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม,  

รหสัเฉพาะ (unique identifier) ทีใ่ชใ้นการจำาแนกระบเุอกสาร

รับรอง, บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต, ประเด็นเนื้อหา

หรือทรัพยากรพันธุกรรมที่ครอบคลุมในเอกสารรับรอง, การ

ยืนยันว่ามีการจัดทำาเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT), 

การยนืยนัวา่มกีารไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) 

และการใช้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ ไม่เชิงพาณิชย์

มาตรา 14 (การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับ 

การตกลงร่วมกัน (MAT): ภาคีอนุสัญญาฯ สนับสนุนให้ผู้

ให้และผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และ/หรือ ความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

รวมขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาทไวใ้นเงือ่นไขทีไ่ดร้บั 

การตกลงร่วมกัน (MAT) ซึ่งรวมถึง: ขอบเขตอำานาจในการ

ดำาเนินการระงับข้อพิพาท, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

ทางเลือกอื่นๆ ในการระงับข้อพิพาท เช่น การไกล่เกลี่ย และ

การอนุญาโตตุลาการ 

ภาคีอนุสัญญาฯ จักต้องให้โอกาสในการใช้สิทธิ 

ฟ้องร้อง ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทจากเงื่อนไขที่ได้รับการตกลง 

ร่วมกัน (MAT) และจักต้องดำาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล

ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการใช้กลไกในเรื่อง

การรับรองซึ่งกันและกัน และการบังคับใช้คำาตัดสินของ

อนญุาโตตลุาการขา้มประเทศ ตามความเหมาะสม และสมชัชา

ภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ จะ

ทบทวนประสทิธผิลของมาตรานี ้โดยสอดคลอ้งกบัมาตรา 25 

ของพิธีสารฯ 

มาตรา 15 (ตัวอย่างข้อความตามสัญญา): ภาคี

อนสุญัญาฯ สนบัสนนุใหท้ำาการพฒันา ปรบัปรงุ และใชต้วัอยา่ง

ข้อความตามสัญญาของภาคส่วนและข้ามภาคส่วน สำาหรับ

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

มาตรา 16 (ข้อถือปฏิบัติ (code of conduct), 

แนวทาง และวถิปีฏบิตั/ิมาตรฐานทีด่ทีีส่ดุ): ภาคอีนสุญัญาฯ 

สนบัสนนุใหท้ำาการพฒันา ปรบัปรงุ และใชข้อ้ถอืปฏบิตั ิแนวทาง 

และวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ/หรือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ 

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามความสมัครใจและ

ตามความเหมาะสม 

มาตรา 17 (การเสริมสร้างความตระหนัก): ภาคี

อนุสัญญาฯ ดำาเนินมาตรการในการเสริมสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับความสำาคัญของทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

พนัธกุรรม และประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์และรวมถงึทะเบยีนรายการของมาตรการดงักลา่ว  

เช่น การจัดตั้ง help desk สำาหรับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชมุชนทอ้งถิน่ และการเสรมิสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัระเบยีบ

วธิกีารและขัน้ตอนของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่

มาตรา 18 (การเสริมสร้างสมรรถนะ): ภาคี

อนุสัญญาฯ ร่วมมือในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ

ขององคก์รและบคุลากรในการดำาเนนิงานตามพธิสีารฯ อยา่ง

มีประสิทธิผล ในประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ 

ทีพ่ฒันานอ้ยทีส่ดุ รฐักำาลงัพฒันาทีเ่ปน็หมูเ่กาะขนาดเลก็ และ

ประเทศทีม่กีารเปลีย่นผา่นทางเศรษฐกจิ รวมถงึการดำาเนนิการ

ผา่นทางสถาบนัและองคก์รระดบัประเทศ อนภุมูภิาค ภมูภิาค 

และระดบัโลก ในบรบิทนี ้ภาคอีนสุญัญาฯ ควรเอือ้อำานวยการ

มสีว่นรว่มของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ รวมถงึ

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคเอกชน และเพื่อเป็น 

พืน้ฐานสำาหรบัมาตรการทีเ่หมาะสม ภาคอีนสุญัญาฯ ควรจำาแนก
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ระบุความต้องการและลำาดับความสำาคัญด้านการเสริมสร้าง 

สมรรถนะระดับชาติ โดยการประเมินสมรรถนะด้วยตนเอง 

มาตรา 18 ทว ิ(การถา่ยทอดเทคโนโลย ีและความ

ร่วมมือทางเทคโนโลยี): โดยสอดคล้องตามมาตรา 15, 16, 

18 ของอนุสัญญาฯ ภาคีพิธีสารฯ จะต้องร่วมมือในการวิจัย

และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ รวมถึงกิจกรรม 

การวจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการบรรลุ

ซึง่วตัถปุระสงคข์องพธิสีารฯ โดยการสง่เสรมิและสนบัสนนุการ

เขา้ถงึและถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กป่ระเทศกำาลงัพฒันา เพือ่

สนบัสนนุการพฒันาและเสรมิสรา้งฐานความรูท้างวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่มีเหตุผล และสามารถนำาไปปฏิบัติได้เพื่อให้

บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และพิธีสารนี้ ซึ่งถ้า 

เปน็ไปไดแ้ละเหมาะสม กจิกรรมความรว่มมอืนัน้จะตอ้งเกดิขึน้ 

ในประเทศภาคผีูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรมทีเ่ปน็ประเทศตน้กำาเนดิ  

หรอืประเทศทีไ่ดร้บัทรพัยากรพนัธกุรรม หรอืประเทศภาคผีูร้บั

ทรัพยากรพันธุกรรม ตามข้อกำาหนดของอนุสัญญาฯ

มาตรา 18 ter (ประเทศที่มิใช่ภาคีพิธีสารฯ): 

ภาคีพิธีสารฯ สนับสนุนให้ประเทศที่มิใช่ภาคีพิธีสารฯ ดำาเนิน

การตามพิธีสารฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม  

ผ่านทางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์

มาตรา 19 (กลไกและทรัพยากรการเงิน): 

ควรใชก้ลไกการเงนิของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชวีภาพ เปน็กลไกการเงนิของพธิสีารฯ ในการใหค้ำาแนะแนวทาง  

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ควรคำานึงถึงความต้องการของประเทศ

กำาลงัพฒันา รวมถงึความตอ้งการดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

และประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัลำาดบัตน้ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสตรีในชุมชน 

มาตรา 24 (ระเบยีบวธิกีาร และกลไกเพือ่สง่เสรมิ

การปฏบิตัติามพธิสีารฯ ): สมชัชาภาคพีธิสีารฯ ในการประชมุ

สมยัแรก จะพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบตอ่ระเบยีบวธิกีาร

ในความร่วมมือ และกลไกทางสถาบันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามขอ้กำาหนดของพธิสีารฯ และการพจิารณาจดัการกรณขีอง

การไมป่ฏบิตัติาม ซึง่ระเบยีบวธิกีารและกลไกดงักลา่วจกัรวมถงึ 

ข้อกำาหนดสำาหรับการให้คำาแนะนำาหรือความช่วยเหลือตาม

ความเหมาะสม โดยอาจแยกออกจากระเบยีบวธิกีารและกลไก

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้มาตรา 27 ของอนุสัญญาฯ 

มาตรา 25 (การวเิคราะหป์ระเมนิและการทบทวน): 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ จะทำาการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิผล 

ของพธิสีารฯ ในระยะเวลาสีป่หีลงัจากทีพ่ธิสีารฯ มผีลบงัคบัใช ้ 

และหลังจากนั้น ตามช่วงระยะเวลาที่สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

กำาหนด

มาตราอืน่ๆ รวมถงึขอ้กำาหนดทางสถาบนัและขอ้ความ

สุดท้าย: มาตรา 20 (สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งทำาหน้าที่เป็น

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ), มาตรา 21 (หนว่ยงานสาขา (subsidiary 

bodies)), มาตรา 22 (สำานักเลขาธิการพิธีสารฯ), มาตรา 23 

(การติดตามตรวจสอบและการรายงาน), มาตรา 26 (การลง

นามรับรองพิธีสารฯ) และมาตรา 27 (การมีผลบังคับใช้ของ

พิธีสารฯ) และเอกสารแนบท้ายพิธีสารฯ ที่มีทะเบียนรายการ

ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

 × ประเด็นเชิงกลยุทธ์สำาหรับการประเมิน

ความกา้วหนา้ และสนบัสนนุการดำาเนนิงานตาม 

อนุสัญญาฯ 
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายปี ค.ศ. 

2010 และเอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook - GBO):  

คณะทำางานที ่2 (WG II) ไดห้ารอืประเดน็นีค้รัง้แรก ในวนัจนัทร์

ที ่18 ตลุาคม และรบัรองรา่งขอ้มตเิกีย่วกบัเอกสารโลกทรรศน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่สาม (GBO 3) และการ

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ์ (UNEP/CBD/

COP/10/WG.2/CRP.1 และ 2) ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  

ภายใตห้วัขอ้วาระเดยีวกนันี ้รา่งขอ้มตเิกีย่วกบัความหลากหลาย 

ทางชวีภาพและการขจดัความยากจน (UNEP/CBD/COP/10/

WG.2/CRP.5) ได้รับการทบทวนและรับรองในวันจันทร์ที่ 25 

ตุลาคมเช่นกัน ต่อมาคณะประชุมรวมในพิธีปิดการประชุม  

ได้เห็นชอบให้ขจัดวงเล็บออกจากข้อความว่า “ขึ้นอยู่กับ

ทรัพยากรการเงิน” ที่มีอยู่ทั้งหมด

การหารือเน้นที่ประเด็นทรัพยากรการเงิน ผู้แทน

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้บางประเทศตัง้ขอ้สงัเกตวา่ ควรกำาหนด

ลำาดับความสำาคัญโดยให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ส่วน 

ผูแ้ทนประเทศทีก่ำาลงัพฒันากลา่วเตอืนวา่ ขอ้พจิารณาเกีย่วกบั 

ทรพัยาการการเงนิไมค่วรไปจำากดัหรอืขดัขวางในขัน้ตอนการ

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับร่างข้อมติเรื่องเอกสาร 

โลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ ฉบบัทีส่าม (GBO 3)  

ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก, บราซลิ, เอกวาดอร,์ อนิเดยี และมาเลเซยี 

สนบัสนนุการรวมขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการตดิตอ่ประสานงานกบั

เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศ (IPBES) เพื่อให้บรรลุซึ่งความผสาน

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ในขอ้มตเิกีย่วกบัการดำาเนนิงาน

ตามอนสุญัญาฯ และแผนกลยทุธ ์(UNEP/CBD/COP/10/L.24) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เน้นถึงความต้องการความสนับสนุน

เพิ่มมากขึ้นให้แก่ภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

ในการดำาเนนิงานตามวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาฯ โดยสอดคลอ้ง

กบัแผนกลยทุธ ์และกลยทุธเ์พือ่การขบัเคลือ่นทรพัยากร รวมถงึ 

การปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลาย 

ทางชวีภาพแหง่ชาต ิ(NBSAPs) ซีง่เปน็เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิล

ในการส่งเสริมการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และผลักดัน

ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและความร่วมมือใน

ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคให้เป็นประเด็นในกระแสหลัก 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ: จัดตั้ง

กลไกในทุกระดับเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และ 

มปีระสทิธผิลของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำาเนินงานตาม

อนสุญัญาฯ, แผนกลยทุธ ์และเปา้หมายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ; และให้หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ (NFP) ของ

อนสุญัญาทกุฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทางชวีภาพ มี

สว่นรว่มในกระบวนการปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

ความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต ิ(NBSAPs) สมชัชาภาคี 

อนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ : เอือ้อำานวย 

ความสนับสนุนต่อประเทศต่างๆ ในการเสริมสร้างสมรรถนะ 

รวมถึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และ 

แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NB-

SAPs) และผลักดันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพให้

เป็นประเด็นในกระแสหลัก ทั้งนี้โดยประสานความร่วมมือ

กับภาคีอนุสัญญาฯ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง;  

จัดเตรียมการวิเคราะห์ในเชิงลึก ถึงสาเหตุหลักของการไม่

สามารถบรรลเุปา้หมายความหลากหลายทางชวีภาพ ป ี2010; 

จดัทำาคำาแนะแนวทางในการผสานประเดน็ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนอื่นๆ และนโยบาย แผน และโปรแกรม

ระหวา่งภาคสว่น; และดำาเนนิงานรว่มกบัอนสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่เอือ้อำานวยการมสีว่นรว่ม

ของหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ (NFP) ในการปรับปรุง

แกไ้ขกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทางชวีภาพ

แห่งชาติ (NBSAPs)

ในขอ้มตเิกีย่วกบัการผสานประเดน็ความหลากหลาย

ทางชีวภาพเข้าสู่กลยุทธ์การขจัดความยากจน (UNEP/CBD/

COP/10/L.16) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารตอ้นรบัความ

พยายามทีเ่พิม่มากขึน้ ในการผลกัดนัประเดน็ความหลากหลาย

ทางชีวภาพให้เป็นประเด็นในกระแสหลัก และการริเริ่มของ

ประเทศกำาลงัพฒันาในการจดัทำาโปรแกรมงานพหวุรรษวา่ดว้ย 

ความร่วมมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนา (MYPOW on 

South-South Cooperation) และเชญิชวนใหป้ระเทศทีพ่ฒันา

แล้ว, ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาลอื่นๆ, หน่วยงานผู้บริจาค และ

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ให้ความสนับสนุนทางการเงิน

และวชิาการสำาหรบัการผลกัดนัประเดน็ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเข้าสู่กระบวนการขจัดความยากจน และกระบวนการ

พัฒนา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพกบัการขจดัความยากจนขึน้  

โดยสอดคลอ้งกบัรา่งกรอบการดำาเนนิงานสำาหรบัการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะและการผลกัดนัประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ

และบริการจากระบบนิเวศให้เป็นประเด็นในกระแสหลัก  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน ซึ่งจัดทำาขึ้น 

โดยคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงาน

ตามอนุสัญญาฯ ในการประชุมครั้งที่สาม (WGRI 3) และ

ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ : จัดการประชุมคณะ

ผู้เชี่ยวชาญ; จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสำาหรับการประชุม และ

ดำาเนนิและปรบัปรงุกจิกรรมทีร่ะบใุนขอ้มตติอ่ไป โดยคำานงึถงึ 

ผลที่ได้จากการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในขอ้มตเิกีย่วกบัเอกสารโลกทรรศนค์วามหลากหลาย

ทางชวีภาพ ฉบบัทีส่าม (GBO 3) (UNEP/CBD/COP/10/L.9) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับทราบถึงข้อสรุปจากเอกสาร 

โลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ ฉบบัทีส่าม (GBO 3) : 

ไมส่ามารถบรรลเุปา้หมายลดการสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ภายในป ี2010 ไดอ้ยา่งสมบรูณ:์ สาเหตสุำาคญัทีท่ำาให้

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้คือ การขาดสมรรถนะ 

และทรัพยากรการเงินและวิชาการที่มีอยู่อย่างจำากัด; ลำาดับ

เหตุการณ์สำาหรับอนาคต (future scenarios) ส่วนใหญ่ 

คาดการณว์า่ การสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติและการสญูเสยีถิน่ทีอ่ยู่ 

อาศัยในธรรมชาติ จะเกิดขึ้นในอัตราที่สูงต่อไป; มีโอกาส 

เพิ่มมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาวิกฤตความหลากหลาย

ทางชวีภาพ โดยการกำาหนดนโยบายทีม่เีปา้หมายชดัเจน และ

เนน้ทีพ่ืน้ที,่ ชนดิพนัธุแ์ละบรกิารจากระบบนเิวศทีอ่ยูใ่นภาวะ

วกิฤต สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รบัทราบวา่ กลยทุธเ์พือ่ลดการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจำาเป็นต้องอาศัยปฏิบัติ

การในหลากหลายระดับ, และจำาเป็นต้องเน้นที่ประเด็นการ

ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมด้วย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

กระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ดำาเนนิปฏบิตักิารเรง่ดว่นเพือ่

ดำาเนนิงานตามขอ้มตขิองอนสุญัญาฯ และปฏบิตักิารทีจ่ำาแนก
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ระบใุนเอกสารโลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ ฉบบั

ที่สาม (GBO 3) เพื่อช่วยลดการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชวีภาพ; และรอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ : ดำาเนนิงาน 

รว่มกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ในการเพิม่พนูการประเมนิเปา้หมาย

ตอ่จากป ี2010 (post 2010 target) โดยใชข้อ้สรปุจากเอกสาร

โลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ ฉบบัทีส่าม (GBO 3) 

เปน็พืน้ฐาน, กำากบัดแูลการทบทวนการผลติเอกสารโลกทรรศน ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่สาม (GBO 3), จัดทำา

กลยทุธก์ารตดิตอ่สือ่สารสำาหรบัเอกสารโลกทรรศนค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพ ฉบับที่สาม (GBO 3), ส่งเสริมการเผยแพร่

เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่สาม 

(GBO 3) และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง, และ

ติดต่อประสานงานกับเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) เพื่อให้

บรรลุซึ่งความผสานสอดคล้องระหว่างกระบวนการทั้งสอง

แผนกลยทุธท์ีแ่กไ้ขปรบัปรงุ เปา้หมายความ

หลากหลายทางชีวภาพ และดัชนีชี้วัด : ประเด็นนี้

ไดถ้กูหารอืเปน็ครัง้แรกในคณะทำางานที ่2 (WG II) ในวนัจนัทร์

ที ่18 ตลุาคม และในกลุม่ประสานตดิตอ่ที ่นาย Asghar Fazel 

ประเทศอิหร่าน และนาย Finn Kateras ประเทศนอร์เวย์ ใน

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้รับรอง

ร่างข้อมติว่าด้วย ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสหประชาชาติ (UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP.10) 

และเป้าประสงค์มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป้าหมาย (UNEP/CBD/ 

COP/10/WG.2/CRP.15) 

การหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่แก้ไขปรับปรุง โดย 

มุง่เนน้ พนัธกจิและหวัขอ้เปา้หมายทีย่งัคงอยูใ่นวงเลบ็ ตอนแรกๆ  

มีสองทางเลือก : ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ และ

ประเทศไทย สนับสนุนทางเลือกแรกที่จะดำาเนินปฏิบัติการ

มุ่งสู่การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

และภายใน 2020 ลดแรงกดดันต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และฟืน้ฟรูะบบนเิวศ และบรกิารจากระบบนเิวศ กลุม่ 

ประเทศแอฟรกินั สนบัสนนุทางเลอืกทีส่องทีใ่หด้ำาเนนิปฏบิตัิ

การที่จะลดการสูญเสีญความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน 

2020 โดยจัดหา/ให้ทุนอย่างเพียงพอ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ 

และกลุ่มพันธมิตรอนุสัญญาฯ กล่าวถึง พันธกิจว่าควรเป็น 

เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน 

2020 ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ว่าเป็น 

กรอบที่มีประสิทธิผลและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเพิ่มพูนการ

จดัการดแูลอนสุญัญาระหวา่งประเทศได ้ผูแ้ทนประเทศกำาลงั

พฒันาหลายประเทศ เนน้ถงึความเชือ่มโยงระหวา่งแผนกลยทุธ ์

และกลยุทธ์สำาหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร และเรียกร้องให้

ระดมทรพัยากรการเงนิทีเ่พยีงพอ สำาหรบัการดำาเนนิงานตาม

แผนกลยทุธ ์ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ่รองถกเถยีงเกีย่วกบัขอ้เสนอ 

ทางเลือกที่สามที่กลุ่มย่อยจัดทำาขึ้น ให้ดำาเนินปฏิบัติการที่จะ 

หยดุการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่เปน็หลกัประกนั 

วา่ระบบนเิวศจะยงัคงดำาเนนิบทบาทหนา้ทีไ่ดแ้ละยดืหยุน่คงทน 

ผู้เข้าร่วมประชุมตกลงว่าจะมีถ้อยคำาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

การลดความยากจน มาตรการทางนโยบายที่มีประสิทธิผล 

และการทำาให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลัก 

ในขณะทีข่อ้ความเกีย่วกบัทรพัยากรการเงนิยงัคงอยูใ่นวงเลบ็ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจำาแนกระบขุอ้ความทีเ่ปน็เนือ้หา รวมถงึเรือ่ง

การลดผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ ให้เหลือน้อยที่สุด 

กลุ่มประสานติดต่อหารือถึงเรื่อง : การดำาเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ การติดตามตรวจสอบ การทบทวนและการ

ประเมนิ และพนัธกจิและหวัขอ้เปา้หมายในเรือ่งกลไกสนบัสนนุ 

ผู้แทนประเทศกำาลังพัฒนาเสนอ และประเทศพัฒนาแล้ว 

บางประเทศคัดค้าน รวมถึง ภาษาที่เกี่ยวกับกลยุทธ์สำาหรับ

การขบัเคลือ่นทรพัยากร และขอ้กำาหนดเกีย่วกบัทรพัยากรใหม ่

และเพิม่เตมิทีเ่พยีงพอ คาดการณ ์ทนักาล สำาหรบัการดำาเนนิงาน 

ตามแผนกลยทุธ ์ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ่รองถกเถยีงในรา่งขอ้มติ 

ว่าจะ ร้องขอ หรือ เชิญ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อ

จดัหา/ใหก้ารสนบัสนนุภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ในลักษณะฉับไว เพื่อ

ปรบัปรงุกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทางชวีภาพ 

แห่งชาติ โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์, ผนวกข้อความถึง 

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และปฏิญญาแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม (UND-

RIP) : ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทำาเหตุผล 

ความจำาเปน็ทางวชิาการตอ่ไป และเสนอแนะระยะการวดัผล

สำาหรบัเปา้หมายตา่งๆ เพือ่ใหค้ณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร ์

วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) และคณะทำางานเฉพาะกิจ 

ว่าด้วยการทบทวน การดำาเนินงานตามอนุสัญญา (WGRI)  

ในการประชมุครัง้ที ่4 พจิารณา และเชือ่มโยงแผนกลยทุธก์บัเวที

นโยบายวทิยาศาสตร ์ระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ (IPBES) และเปา้ประสงค์

การพฒันาแหง่สหสัวรรษ เกีย่วกบัเปา้หมายเรือ่งคณุคา่ของความ

หลากหลายทางชวีภาพทีจ่ะผสานเขา้สูก่ลยทุธก์ารพฒันาและ

การลดความยากจนระดับชาติและท้องถิ่น และกระบวนการ

วางแผน ผู้แทนประเทศพัฒนาแล้ว บางประเทศสนับสนุน

การผสานคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ “บัญชี
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ประชาชาต”ิ ผูแ้ทนประเทศกำาลงัพฒันาหลายประเทศ ขอให้

ระมัดระวัง ข้อความเช่นนั้น แล้วในที่สุดตกลงว่าจะใช้ “บัญชี

ประชาชาติ และ/หรือ ระบบการรายงาน”

เกี่ยวกับเป้าหมายเรื่องแรงจูงใจ ผู้แทนทุกประเทศ

ตกลงให้มีข้อความเกี่ยวกับแรงจูงใจทางบวก ในขณะที่ผู้แทน

ประเทศกำาลงัพฒันาและหลายประเทศทีพ่ฒันาแลว้พอใจใหม้ี

ข้อความที่แรงกว่านั้น เพื่อกำาจัดเงินอุดหนุน ผู้แทนประเทศ

พัฒนาแล้วบางประเทศกล่าวค้าน ในที่สุดผู้เข้าร่วมประชุม

ตกลงที่จะระบุ ว่าภายใน 2020 เป็นอย่างช้า แรงจูงใจ รวมถึง 

เงินอุดหนุนที่ส่งผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ถกูกำาจดั เลือ่นระยะเวลาออกไป หรอืถกูปฏริปูเกีย่วกบัขอ้ความ

ทีว่า่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

เจรจาต่อรองในสองทางเลือก คือ สอดคล้องกับ มาตรา 22 

ของอนสุญัญาฯ (ความสมัพนัธก์บัอนสุญัญาระหวา่งประเทศ) 

และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น  

ผู้เข้าร่วมประชุม ในที่สุดได้ระบุว่า “สอดคล้องและปรองดอง

กบัอนสุญัญาฯ และพนัธกรณรีะหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอืน่”

เกี่ยวกับเป้าหมายของการเฝ้าระวังระบบนิเวศที่

จัดหา/ให้บริการจากระบบนิเวศ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่

ตกลงให้ตัดทิ้ง ข้อความที่ให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมต่อบริการ

จากระบบนิเวศ โดยสอดคล้องกับ กฎระเบียบแห่งชาติ ตราบ

เท่าที่ข้อความเฉพาะเจาะจงเรื่องนำ้ายังคงอยู่

คณะทำางานที่ 2 (WG II) เริ่มหารือในวันพุธที่ 27 

ตุลาคม เกี่ยวกับร่างข้อมติ (UNEP/CBD/COP/10/WG.2/

CRP.26) โดยพิจารณาวงเล็บเดียวที่ยังเหลืออยู่ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรการเงินที่เพียงพอสำาหรับการอนุวัตอนุสัญญาฯ 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) สนับสนุน โดยผู้แทนประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ร้องขอให้ยังคงวงเล็บไว้ และชะลอการหารือ

เกีย่วกบัประเดน็การเงนิ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั และจนี 

และประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศ ขอให้นำาวงเล็บออก  

ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก และบราซลิ ชีแ้จงวา่ถอ้ยคำาเหมอืนกบั

ในข้อมติที่มีมาแล้ว ผู้แทนประเทศไลบีเรีย กล่าวว่า หากไม่ม ี

การตกลงเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะหารือ

เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ผู้แทนประเทศแอฟริกาใต้ เม็กซิโก เน้น 

ว่าการหารือเรื่องแผนกลยุทธ์ควรแจ้งต่อการหารือเรื่องการ 

ขบัเคลือ่นทรพัยากรและทรพัยากรการเงนิ และไมแ่จง้ในทาง

กบักนั ผูแ้ทนสหภาพยโุรปชีแ้จงวา่ ระดบัของทรพัยากรทีม่อียู่

และหาไดจ้ะเปน็ตวักำาหนดลำาดบัความสำาคญัของแผนกลยทุธ ์

และดงันัน้ ขอ้กำาหนดจงึตอ้งรอการพจิารณาอยู ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  

ในที่สุดตกลงว่าจะตัดทิ้งข้อความเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม

โลก (GEF) และปลดวงเล็บออกจากวรรคนั้น ผู้แทนสหภาพ

ยโุรป (EU) เสนอใหเ้พิม่ขอ้กำาหนด ขอรอ้งใหก้องทนุสิง่แวดลอ้ม

โลกจดัหาใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิอยา่งพอเพยีง ทนัการณ ์

และคาดการณไ์ดแ้กป่ระเทศทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่เกือ้กลู

แก่การอนุวัตแผนกลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เห็นชอบ  

เวทรีะหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิวา่ดว้ยความหลาก

หลายทางชวีภาพ (IIFB) สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศปารากวยั

และประเทศกาบอง รอ้งขอใหเ้ชญิภาคอีนสุญัญาฯ รบัทราบถงึ

ปฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 

(UNDRIP) ในการอนุวัตแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศ

นวิซแีลนด ์เพิม่เตมิวา่ “เทา่ทีเ่หมาะสม และโดยสอดคลอ้งกบั

กฎระเบียบแห่งชาติ” ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจงึไดห้ารอืเรือ่งเอกสารแนบทา้ยของ

แผนกลยุทธ์ที่ได้รับการทบทวนแล้ว ผู้แทนประเทศแคนาดา 

สนับสนุนโดยบราซิล เสนอให้ระบุว่าแผนกลยุทธ์ ประกอบ

เปน็กรอบการดำาเนนิงานที ่“ยดืหยุน่” เกีย่วกบัพนัธกจิ ผูแ้ทน 

สหภาพยุโรป พร้อมด้วยผู้แทนประเทศออสเตรเลีย หมู่เกาะ

แปซฟิกิ สวติเซอรแ์ลนด ์และนอรเ์วย ์เรยีกรอ้งใหม้กีารสือ่สาร

ทางการเมอืงทีเ่ขม้แขง็สนบัสนนุทางเลอืก “เพือ่หยดุยัง้ ภายใน 

2020” การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทน 

ประเทศบราซลิ จนี กลุม่ประเทศแอฟรกินั เอกวาดอร ์อนิเดยี 

และอืน่ๆ สนบัสนนุทางเลอืก “สูก่ารหยดุยัง้” การสญูเสยีความ

หลากหลายทางชีวภาพ ภายใน 2020 ในขณะผู้แทนประเทศ

มาเลเซีย และเม็กซิโก ระบุว่ามีความยืดหยุ่น หากพิจารณา  

ใช้ “เพื่อหยุดยั้ง” โดยไม่กำาหนดเวลา 

ผู้แทนประเทศบราซิล สนับสนุนโดยผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟริกัน และสวิตเซอร์แลนด์ เสนอให้ปรองดอง

ถ้อยคำาว่า ภายในปี 2020 อัตราการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย 

ในธรรมชาตทิกุประเภท รวมถงึปา่ไม ้ลดลงอยา่งนอ้ยครึง่หนึง่ 

และลดลงใหม้ากทีส่ดุจนมคีา่ใกลศ้นูย ์หากเปน็ไปได ้ตลอดจน 

อตัราการเสือ่มสภาพและการแบง่แยกสว่นลดลงอยา่งมนียัสำาคญั  

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) กลา่วถงึความตอ้งการใหเ้นน้ทีป่ระเดน็ 

ของปา่ไม ้แตผู่แ้ทนประเทศมาเลเซยี, โคลอมเบยี, แอฟรกิาใต ้

และหมู่เกาะแปซิฟิกคัดค้าน

เกี่ยวกับเป้าหมายความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี เวทีระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองดั้งเดิมว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอว่า ภายในปี 2020 

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีการประดษิฐค์ดิคน้ใหม ่

และการถอืปฏบิตัขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทาง

ชวีภาพอยา่งยัง่ยนืและการใชป้ระโยชนท์รพัยากรชวีภาพตาม

ธรรมเนยีมประเพณแีละตามจารตีประเพณ ีไดร้บัการยอมรบั
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นบัถอืและถกูผสานอยา่งเตม็ทีเ่ขา้สูก่ารอนวุตัอนสุญัญาฯ โดย

การเขา้รว่มอยา่งเตม็กำาลงัและมปีระสทิธผิลของชมุชนพืน้เมอืง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ แคนาดา 

สหภาพยุโรป นอร์เวย์ เม็กซิโก มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์

และเอกวาดอร์ สนับสนุนข้อเสนอนี้ ผู้แทนประเทศอินเดีย 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศกัวเตมาลาและกลุ่มประเทศ 

แอฟรกินั ขอใหม้ีขอ้ความว่า ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย “พิเศษเฉพาะ และ

ระบบอื่น” แต่ผู้เข้าร่วมประชุมในที่สุดเห็นพ้องให้แทนที่ด้วย 

ข้อความเกี่ยวกับ กฎระเบียบในชาติ และพันธกรณีระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับเป้าหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรการเงิน

สำาหรบัอนวุตัแผนกลยทุธ ์ผูแ้ทนประเทศบราซลิสนบัสนนุโดย

ผู้แทนประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศ เสนอข้อความใหม่

ระบุว่า ภายในปี 2020 เป็นอย่างช้าที่สุดระดับปัจจุบันของ

ทรัพยากรการเงิน ควรเพิ่มพูนขึ้นจากทุกแหล่งผ่านการรวม

ทุนและกระบวนการเห็นพ้องต้องกัน และควรถึงระดับอย่าง

น้อย 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ยังได้

เสนอข้อเสนอใหม่ระบุว่าภายใน 2020 ทรัพยากร (การเงิน  

มนษุย ์และวชิาการ) จะเพิม่ขึน้อยา่งนอ้ย เนือ่งจากเปา้ประสงค์

ที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์การขับเคลื่อนทรัพยากร ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) สนับสนุน โดยผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอให้

ปรับภาษาเรียกร้องให้เพิ่มทรัพยากรจากทุกแหล่งอย่างเป็น

รูปธรรม เพื่อการอนุวัตอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิผล และ

ดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธผ์า่นกระบวนการรวมทนุและทีไ่ด้

ตกลงแลว้ ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยีรอ้งขอใหม้กีารวเิคราะห์

ความจำาเป็นก่อนให้ทุน 

ระหว่างการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะทำางานที่ 

2 (WG II) ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม และในคณะประชุมรวม 

ในพิธีเปิดในกลุ่มประสานติดต่อแผนกลยุทธ์ ประธานร่วม

นาย Kateras ได้เสนอข้อความรวมชดุทีป่รองดองแล้วโดยการ

หารอืแบบไม่เป็นทางการ ซึง่เพิม่ข้อความเกีย่วกบัทรพัยากรที่

จดัหา/ให้ผ่านกลยุทธ์การขบัเคลือ่นทรพัยากร ในวรรคเกีย่วกบั 

การจัดทำาเป้าหมายระดับชาติและภูมิภาค นอกจากนั้นยังได้

พจิารณาความนำาของพนัธกจิเพือ่ผนวก ข้อความปี 2020 และ

ให้เป็นดงันี ้“ดำาเนนิปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่หยดุยัง้การ

สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่ให้ความมัน่ใจว่าภายใน

ปี 2020 ระบบนิเวศยืดหยุ่นคงทน และยังคงจัดหา/ให้บริการ

ที่สำาคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงรักษาความหลากหลายของชีวิตบน

พื้นพิภพ และเกื้อกูลต่อการกินดีอยู่ดีของมนุษย์และการขจัด

ความยากจน” เกีย่วกบัเป้าหมายเด่นๆ ผูเ้ข้าร่วมประชมุตกลง

ทีจ่ะให้ข้อความ ป่าไม้ในเป้าหมายเรือ่งอตัราการสญูเสยีแหล่ง

ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต,ิ 17% แหล่งนำ้าบนบกและในแผ่นดนิ

และ 10% พืน้ทีช่ายฝ่ังและทะเล ได้รบัการกำาหนดให้เป็นพืน้ที่

คุม้ครองและเพือ่ให้บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบันำา้ ในเป้าหมายเรือ่ง

การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ เป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าถงึและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ และการขบัเคลือ่นทรพัยากรการเงนิได้รบั 

การพิจารณาขั้นสุดท้าย และผนวกรวมอยู่แล้วในรวมชุดที่

ปรองดอง สุดท้ายแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมผนวกข้อความเกี่ยว

กับกลยุทธ์การขับเคลื่อนทรัพยากรและกระบวนการสำาหรับ

การดำาเนนิงานต่อไปเพือ่จดัหา/ให้ทรพัยากรการเงนิทีใ่หม่และ 

เพิม่เตมิ ซึง่เพยีงพอ คาดการณ์ได้และทนักาล ซึง่จะสนบัสนนุ

การอนุวัตแผนกลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมยอมรับข้อความ 

รวมชุดที่ปรองดองแล้ว แต่มีการร้องขอจากผู้แทนประเทศ

นอร์เวย์ ดงันัน้ ผูเ้ข้าร่วมประชมุจงึตกลงทีจ่ะคาดหวงัว่าพธิสีาร

นาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จะม ี

ผลบังคับใช้ใน 2015 แทนที่จะเป็น 2020 ผู้เข้าร่วมประชุม

ยังตกลงอีกว่าจะเรียกเป้าหมายดังกล่าวว่าเป้าหมายไอจิ การ

ประชมุคณะรวมในพธิีปิดไดร้ับรองแผนกลยุทธ์ฉบับปรบัปรุง

แก้ไขตามที่ได้มีผู้ขอแก้ไข 

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ในขอ้ตดัสนิใจเกีย่วกบัเปา้ประสงค์

และเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ (UNEP/CBD/COP/10/L.4) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตกลงว่า : ผลักดันการใช้ดัชนีชี้วัด 

ทีเ่ปน็หวัขอ้หลกัระดบัโลกนัน้ตอ่ไป ในการตดิตามความกา้วหนา้

ตามเปา้หมายทีเ่ลอืกไวแ้ลว้, เสรมิดว้ยดชันชีีว้ดัเพิม่เตมิ ; และ

จัดทำามาตรการ หรือดัชนีชี้วัดพิเศษเพื่อเสริมดัชนีชี้วัดที่มีอยู่

ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงดัชนีชี้วัดที่จัดทำาโดยความตกลงพหุภาคี

ด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงร้องขอ

ให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดการประชุมคณะเฉพาะกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญวิชาการว่าด้วยดัชนีชี้วัดสำาหรับแผนกลยุทธ์เพื่อ 

จดัหา/ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัการจดัทำาดชันชีีว้ดัตอ่ไป และเกีย่วกบั 

การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การเชื่อมโยงระหว่างดัชนีชี้วัด

ระดบัโลกและระดบัชาต,ิ และแนะนำาดชันชีีว้ดัเพิม่และจดัทำา 

คำาแนะแนวทางเพือ่ใหว้างกลไกสนบัสนนุภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชวีภาพใหพ้ยายามจดัทำาดชันรีะดบัชาติ

และระบบตดิตามตรวจสอบความหลากหลายทางชวีภาพ และ

รายงานที่เกี่ยวพันกัน 

ในข้อมติเกี่ยวกับทศวรรษแห่งความหลากหลาย 

ทางชวีภาพของสหประชาชาต ิ(UNEP/CBD)/COP/10/L.20) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญให้สมัชชาแห่งสหประชาชาติ

พิจารณาประกาศให้ปี 2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความ

หลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ และร้องขอให้
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สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยความร่วมมือกับอนุสัญญาที่

เกีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทางชวีภาพ กระตุน้ใหม้สีว่นรว่ม 

อย่างเต็มกำาลังในทศวรรษนี้เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและแผนกลยทุธ ์

2011-2020

ในข้อมติว่าด้วย แผนกลยุทธ์ที่ได้รับการแก้ไข

ปรบัปรงุ (UNEP/CBD/COP/10/L.4) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ

รบัรองแผนกลยทุธท์ีอ่ยูใ่นเอกสารแนบทา้ย และกระตุน้เตอืน

รฐับาลตา่งๆ ให ้: อนวุตัการโดยจดัทำาเปา้หมายระดบัชาตแิละ

ระดับภูมิภาค, ใช้แผนกลยุทธ์เป็นกรอบที่ยืดหยุ่นผ่อนปรน 

โดยสอดคล้องกับลำาดับความสำาคัญและสมรรถนะในชาติ 

โดยคำานึงเป้าหมายระดับโลก และแนวโน้มความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศและทรัพยากรที่ได้รับการจัดหาและ

ให้ผ่านกลยุทธ์การขับเคลื่อนทรัพยากร, และทบทวนและ 

ปรบักลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทางชวีภาพ

แหง่ชาต ิ(NBSAPs) ใหท้นัสมยั โดยเขา้กนักบัแผนกลยทุธแ์ละ

ใชเ้ปน็เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิลในการบรูณาการเปา้หมายความ

หลากหลายทางชีวภาพ เข้าสู่กลยุทธ์การพัฒนาชาติ และการ

ลดความยากจน และบัญชีประชาชาติ ตามแต่เหมาะสม และ

สำาหรับทำาให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลัก

ในระดับชาติ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้กระตุ้นเตือนภาคี

อนุสัญญาฯ และองค์กร/ประเทศผู้บริจาค ให้จัดหา/ให้การ

สนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอคาดการณ์ได้ และทันเวลา 

แก่ประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำาลัง

พัฒนาล้าหลัง รัฐขนาดเล็กที่มีสภาพเป็นเกาะ และประเทศ

ที่อยู่ในความเสี่ยงที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม และประเทศที่อยู่ใน

ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ให้สามารถอนุวัต

แผนกลยุทธ์โดยอย่างเต็มกำาลัง, และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

ใหจ้ดัหาทรพัยากรการเงนิทีค่าดการณไ์ดท้นัเวลาและเพยีงพอ 

ทีจ่ะสนบัสนนุประเทศทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ ์เพือ่ใหส้ามารถ

อนุวัตแผนกลยุทธ์ นอกจากนั้นสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้

ตัดสินใจให้พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 11 คือ เรื่องความ

จำาเป็นและการพัฒนาที่เป็นไปได้ของกลไกเพิ่มเติม เพื่อช่วย

ให้ภาคีอนุสัญญาฯ ได้สนองต่อพันธสัญญาภายใต้อนุสัญญาฯ 

และแผนกลยทุธ ์สดุทา้ยแลว้ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอ

ให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ : 

 ✤ สง่เสรมิและเอือ้อำานวยกจิกรรมทีจ่ะสรา้งความ

แขง็แกรง่ใหแ้กส่มรรถนะในการอนวุตัแผนกลยทุธ ์โดยรวมถงึ

การประชมุปฏบิตักิารเรือ่งการปรบักลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ให้ทันสมัย  

ทำาความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นกระแสหลักและ 

การขับเคลื่อนทรัพยากร

 ✤ จดัเตรยีมแผนใหค้ณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร ์

วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) พิจารณาก่อนการประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 เพื่อจัดเตรียมโลกทรรศน์

ความหลากหลายทางชวีภาพ (GBO) ฉบบัที ่4 บนพืน้ฐานของ

รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยใช้ดัชนีชี้วัดหลักระดับโลกและ

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ✤ จากการศึกษาเศรษฐกิจของระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB) ให้จัดทำาแง่มุมทาง

เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับบริการระบบนิเวศและเครื่องมือ 

ดำาเนินการเพื่อผสานแง่มุมทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ (TEEB)

 ✤ สนบัสนนุประเทศตา่งๆ ในการนำาผลการศกึษา

เศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(TEEB) และผสานคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 

เขา้สูน่โยบายระดบัชาตแิละทอ้งถิน่โปรแกรมและกระบวนการ

วางแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบท้ายประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ 2011-

2020 “มชีวีติอยูอ่ยา่งปรองดองกบัธรรมชาต”ิ ซึง่ประกอบดว้ย  

หัวข้อต่างๆ คือ : เหตุผลความจำาเป็น, วิสัยทัศน์, พันธกิจ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และหัวข้อเป้าหมาย, อนุวัตการ 

การตดิตามตรวจสอบ การทบทวน และการประเมนิ, และกลไก

สนับสนุน วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ คือเป็นโลกแห่งการ “มี

ชวีติอยูอ่ยา่งปรองดองกบัธรรมชาต”ิ ทีซ่ึง่ภายในป ี2050 ความ

หลากหลายทางชีวภาพได้รับการชื่นชมว่ามีคุณค่า ได้รับการ 

อนุรักษ์ ถูกฟื้นฟู และถูกใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อดำารงรักษา

บริการจากระบบนิเวศ ผดุงพื้นพิภพที่สมบูรณ์แข็งแรงและ 

ส่งมอบผลประโยชน์อันสำาคัญยิ่งแก่ผู้คนทั้งปวง 

พนัธกจิกำาหนดให ้: ดำาเนนิปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธผิล

และเรง่ดว่นเพือ่หยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ภายในป ี2020 ระบบนเิวศยดืหยุน่คงทน 

และยงัคงจดัหาและใหบ้รกิารทีส่ำาคญัยิง่ ดว้ยเหตนุัน้ใหค้วาม

มัน่คงแกห่ลากหลายชีวติบนพืน้พภิพ และเกื้อกูลตอ่การกินดี

อยูด่ขีองผูค้นและการขจดัความยากจน เพือ่ใหห้ลกัประกนัวา่จะ

เปน็ไปดงันัน้ จะตอ้งลดแรงกดดนัทีค่กุคามตอ่ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศ ต้องใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม

และเทา่เทยีม ตอ้งจดัหาทรพัยากรการเงนิอยา่งเพยีงพอ ตอ้ง

เพิ่มพูนสมรรถนะ ต้องหยิบยกประเด็นและคุณค่าของความ
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หลากหลายทางชวีภาพขึน้มาเปน็กระแสหลกั ตอ้งดำาเนนิงาน 

อย่างมีประสิทธิผลตามนโยบายที่เหมาะสม และต้องทำาการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และใช้วิถีการ

ระมัดระวังล่วงหน้า 

แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยหัวข้อเป้าหมาย 20 เรื่อง 

ภายใต้ห้าเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ 

เป้าหมายที่มีกำาหนดภายใน 2015 มีดังนี้ 

 ✤ ลดแรงกดดนัทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนษุยล์ดลง

ใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ หมายถงึแรงกดดนัทีม่ตีอ่แนวปะการงั และ

ระบบนเิวศเปราะบางอืน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ หรือการเพิ่มความเป็นกรดให้แก่มหาสมุทร 

ทั้งนี้ เพื่อธำารงรักษาความสมบูรณ์และบทบาทหน้าที่ของ

ระบบนิเวศดังกล่าว

 ✤ บงัคบัใช ้และปฏบิตัติามพธิสีารนาโงยาวา่ดว้ย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยสอดคล้องกับ 

กฎระเบียบในชาติ

 ✤ แต่ละภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำากลยุทธ์และแผน

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAP) 

ประสทิธผิล มสีว่นรว่ม และไดร้บัการปรบัใหท้นัสมยัแลว้ และ

รบัรองเปน็เครือ่งมอืทางนโยบาย และเริม่ตน้อนวุตัการตามนัน้ 

เป้าหมายที่มีกำาหนดภายใน 2020 มีดังนี้ 

 ✤ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่า

ของความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบขั้นตอนว่าจะทำา

อย่างไรจึงจะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 ✤ ต้องบูรณาการคุณค่าของความหลากหลาย

ทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาระดับชาติและระดับท้องถิ่นและ

กลยุทธ์ลดความยากจน และเข้าสู่การจัดทำาบัญชีประชาชาติ

หากเหมาะสม และเข้าสู่ระบบการรายงาน

 ✤ ตอ้งขจดัแรงจงูใจ รวมถงึเงนิอดุหนนุทีม่ผีลรา้ย

ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ลดใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุและ

หลกีเลีย่งผลกระทบทางลบ และตอ้งจดัใหม้แีรงจงูใจทางบวก

และประยุกต์ใช้เพื่อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย

สอดคลอ้งปรองดองกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ✤ รัฐบาล ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในทุกระดับต้องดำาเนินขั้นตอนที่จะบรรลุความสำาเร็จหรือได้

ดำาเนินงานตามแผน เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

และได้รักษาระดับผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นอย่างดีภายในขอบเขตจำากัดที่ระบบนิเวศปลอดภัย

 ✤ ต้องดำาเนินการให้ลดอัตราการสูญเสียแหล่ง 

ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิรวมถงึปา่ไม ้ลงครึง่หนึง่เปน็อยา่งนอ้ย

และในทีท่ีเ่ปน็ไปได ้ลดอตัราการสญูเสยีลงใหเ้กอืบเหลอืศนูย ์

และลดความเสื่อมโทรมและการแยกการกระจัดกระจายของ

แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

 ✤ ต้องจัดการและเก็บเกี่ยว สัตว์นำ้าและพืช

นำ้าอย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมาย และประยุกต์ใช้วิถีทาง 

บนพื้นฐานของระบบนิเวศจนกระทั่งสามารถหลีกเลี่ยงการ

ประมงเกินขีดจำากัดได้ ดำาเนินแผนและมาตรการฟื้นฟูเปิด

สร้างสำาหรบัชนดิพนัธุท์ีร่่อยหรอ ทำาการประมงทีไ่ม่ก่อให้เกดิ 

ผลกระทบเสียหายที่สำาคัญต่อชนิดพันธุ์ที่คุกคามและระบบ

นิเวศที่เปราะบาง และจำากัดผลกระทบของการประมงที่มีต่อ

ปรมิาณสำารอง ชนดิพนัธุ ์และระบบนเิวศ ให้อยูภ่ายในขอบเขต

ที่ระบบนิเวศยังคงปลอดภัย

 ✤ ต้องจดัการ พืน้ทีภ่ายใต้การเกษตร การเพาะเลีย้ง  

และการป่าไม้ อย่างยัง่ยนื เพือ่เป็นหลกัประกนัว่ามกีารอนรุกัษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ✤ ต้องควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหารที่เกิน

พอดี ให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายต่อบทบาทหน้าที่ของระบบ

นิเวศและต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ ต้องจำาแนกระบุและจัดลำาดับความสำาคัญ

ของชนิดพันธุ์ที่รุกราน และเส้นทางแพร่ระบาด ควบคุมหรือ

กำาจัดชนิดพันธุ์ที่มีลำาดับความสำาคัญสูง และดำาเนินมาตรการ

เพือ่จดัการเส้นทางแพร่ระบาดเพือ่ป้องกนัการนำาเข้าและการ 

ตั้งถิ่นฐานรุกราน

 ✤ ต้องอนรุกัษ์อย่างน้อย 17% ของแหล่งนำ้าบนบก 

และในแผ่นดิน และ 10% ของพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญัเป็นพเิศษเฉพาะสำาหรบั

ความหลากหลายทางชวีภาพ และบรกิารจากระบบนเิวศ ด้วย

การจดัการอย่างมปีระสทิธผิลและเท่าเทยีม มตีวัแทนทางนเิวศ 

และมรีะบบพืน้ทีคุ่ม้ครองทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างดแีละมาตรการอืน่

ที่มีประสิทธิผล โดยคำานึงถึงการอนุรักษ์พื้นที่เป็นสำาคัญ และ

บูรณาการเข้าสู่ภูมิทัศน์และชลทัศน์ที่กว้างกว่าเดิม

 ✤ ต้องป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ซึ่ง 

รูจ้กัแล้วต้องสญูพนัธ์ และต้องปรบัปรงุสถานภาพการอนรุกัษ์

ชนดิพนัธุด์งักล่าว โดยเฉพาะพวกทีป่ระชากรลดลงเหลอืน้อย

ที่สุดและผดุงไว้ให้ยั่งยืน

 ✤ ต้องดำารงรกัษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม

พืชปลูกและปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง และสายพันธุ์ป่า รวมถึง

ชนดิพนัธุอ์ืน่ทีม่คีณุค่าทางสงัคมเศรษฐกจิ และวฒันธรรม และ

จดัทำากลยทุธ์และดำาเนนิงานตามนัน้เพือ่ลดการสญูสลายทาง

พันธุกรรมให้มากที่สุด และเฝ้าระวังรักษาความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมดังกล่าว
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✤ ต้องฟื้นฟูและเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศที่ให้

บริการที่สำาคัญยิ่ง รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับนำ้า และเกื้อกูลต่อ

สุขอนามัย การกินดีอยู่ดีและความผาสุก โดยคำานึงถึง ความ

ต้องการของสตร ีชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนท้องถิน่ และ

ผู้ยากไร้และผู้อ่อนแอ

 ✤ ต้องเพิม่พนู ความยดืหยุน่คงทนของระบบนเิวศ  

และการเกื้อกูลของความหลากหลายทางชีวภาพต่อปริมาณ

คาร์บอนสำารอง โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูรวมถึงการฟื้นฟ ู

ให้ได้อย่างน้อย 15% ของระบบนิเวศเสื่อมโทรม ดังนั้น จึง

เกื้อกูลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

ปรับตัว และต่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

 ✤ ต้องยอมรับนับถือ ความรู้ที่ถ่ายทอดมาตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีการประดษิฐ์คดิค้นใหม่ และวถิปีฏบิตัขิอง

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชนท้องถิ่น สำาหรับการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื และ

การใช้ทรพัยากรชวีภาพตามจารตีประเพณ ีภายใต้กฎระเบยีบ

แห่งชาติและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้อง 

บรูณาการอย่างเตม็ที ่และสะท้อนให้เหน็ในการอนวุตัอนสุญัญาฯ  

โดยการมส่ีวนร่วมอย่างเตม็กำาลงัและมปีระสทิธผิลของชมุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

 ✤ ควรเพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน

สำาหรบัอนวุตัแผนกลยทุธ์ 2011-2020 อย่างมปีระสทิธผิลจาก 

ทุกแหล่ง โดยสอดคล้องกับ กระบวนการรวมทุน และที่ได้รับ

การเห็นชอบแล้ว ในกลยุทธ์สำาหรับขับเคลื่อนทรัพยากร โดย

เพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมจากระดับปัจจุบัน เป้าหมายนี้อยู่ภาย

ใต้การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการประเมินวิเคราะห์ทรัพยากร 

ที่ต้องการที่ภาคีอนุสัญญาฯ ต้องจัดทำาและรายงาน 

แผนกลยุทธ์ รวมถึง ข้อความว่า “แผนกลยุทธ์

สำาหรบัการขบัเคลือ่นทรพัยากร รวมถงึการรเิริม่ทีป่ระจกัษช์ดั  

เปา้หมาย/ดชันชีีว้ดั ทีจ่ะตอ้งจดัทำาขึน้ และกระบวนการสำาหรบั

การจัดทำากลไกใหม่ จัดหาให้แผนที่นำาทางเพื่อบรรลุความ

สำาเรจ็ในการอนุวัตอนุสญัญาฯ มาตรา 20 อย่างมปีระสิทธผิล 

เพือ่จดัหา/ใหท้รพัยากรพนัธกุรรมใหมแ่ละเพิม่เตมิทีเ่พยีงพอ  

คาดการณไ์ดแ้ละทนัเวลา ในการสนบัสนนุการอนวุตัแผนกลยทุธ์

การปฏบิตังิานของอนสุญัญาฯ และโปรแกรม

งานพหุวรรษ: คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้หารือครั้งแรกใน

ประเด็นนี้ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม และรับรองร่างข้อมติ 

(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP. 4) ในวนัจนัทรท์ี ่25 ตลุาคม  

โดยเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาของการจัดการประชุม 

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) และโปรแกรมงาน 

ร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ ยังคงรอผลการเจรจาต่อรอง

การหารอืเน้นทีก่ารปฏบิัตงิานของอนสุัญญาฯ และ

โปรแกรมงานพหุวรรษ รวมถึง: ประเด็นที่จะพิจารณาใน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 และ 12 และ 

ช่วงระยะเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

และการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA)  

ผู้แทนประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา และบราซิล สนับสนุน

ให้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป จัดการประชุมสมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ทุกสามปี ในขณะที่ผู้แทนประเทศเม็กซิโก, 

เกรนาดา, เซนต์ลูเซีย และประเทศไทย สนับสนุนให้จัดการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ทุกสองปี ส่วนผู้แทนประเทศ

แคนาดา, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และสหภาพยุโรป (EU) เสนอแนะ

ใหท้ำาการทบทวนชว่งระยะเวลาของการจดัการประชมุสมชัชา 

ภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ในการประชุมสมัชชา 

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 ในขณะที่ผู้แทนประเทศบราซิล

และกลุ่มประเทศแอฟริกันเสนอแนะให้ทำาการทบทวนช่วง

ระยะเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 12 ในที่สุด 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุตกลงใหท้ำาการทบทวนและตดัสนิใจเกีย่วกบั

ช่วงระยะเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11

เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาของการจัดการประชุม 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ผู้แทนประเทศ

เกรนาดา, เซนต์ลูเซีย และไทย สนับสนุนให้จัดการประชุม

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สองครั้งในช่วง

ระหวา่งสมยัประชมุ ตอ่มา คณะประชมุรวมในพธิปีดิการประชมุ 

เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) สองครัง้ดงักลา่ว และรบัรองขอ้มตทิีม่กีารแทนทีก่าร

อา้งถงึโปรแกรมงานรว่ม ดว้ยคำาวา่ การจดัเตรยีมกจิกรรมรว่ม

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.8) 

ระบุถึงประเด็นที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะพิจารณาในการ

ประชุมสมัยที่ 11 และ 12 รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้า

ในการดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์(2011-2020), กลยทุธเ์พือ่

การขบัเคลือ่นทรพัยากร และขอ้กำาหนดเกีย่วกบัความสนบัสนนุ

เพือ่ชว่ยเหลอืภาคอีนสุญัญาฯ โดยเฉพาะประเทศกำาลงัพฒันา 

ในการดำาเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ์ และ 

ขอ้มตยิงัไดร้วมการทบทวนสถานภาพและการดำาเนนิงานตาม

พิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

เกีย่วกบัชว่งระยะเวลาของการจดัการประชมุ สมชัชา

ภาคอีนสุญัญาฯ มมีตใิหท้ำาการทบทวนชว่งระยะเวลาของการ

จัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ในการ
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ประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่11 และใหจ้ดัการประชมุ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สองครั้งในช่วง

ระหวา่งสมยัประชมุ จนถงึการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  

สมัยที่ 12 

ขอ้มตไิดก้ำาหนดใหค้ณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ

ทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสญัญาฯ ในการประชุมครัง้ทีส่ี ่ 

(WGRI 4) จดัเตรยีมสาสน์ (message) เพือ่เสนอตอ่การประชมุ 

สุดยอดเนื่องในโอกาสครบสองทศวรรษของอนุสัญญาริโอ 

(Rio+20 Summit) และให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติให้

ทำาการทบทวนการดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ และแผนกลยทุธ ์

ในการประชุมปี ค.ศ. 2020

รายงานแหง่ชาตฯิ (national report) ฉบบัทีห่า้: 
คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้หารือประเด็นนี้ ในวันอังคารที่ 

19 ตุลาคม และวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม และรับรองร่างข้อมติ  

(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP. 3) ในวันจันทร์ที่  

25 ตุลาคม การหารือเน้นที่ประเด็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับ

ทุนสนับสนุนจากกลไกการเงิน สำาหรับการจัดเตรียม

รายงาน, การปรับรูปแบบของรายงาน และแนวทางแบบ 

บูรณาการในการรายงาน

เกี่ยวกับรูปแบบของรายงาน ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานแห่งชาติฯ 

ฉบับที่ห้าและหก เพื่อให้สามารถวัดแนวโน้มได้ และเสนอ

ให้จัดทำาคำาแนะแนวทางเพิ่มเติมสำาหรับรายงานแห่งชาติฯ  

ฉบับที่ห้า ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11  

ผู้แทนประเทศออสเตรเลียและซามัว เรียกร้องให้มีแนวทาง 

ทีม่กีารผสานและบรูณาการ และผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดเ์สนอ

ให้เริ่มจากการอ้างถึงการใช้รูปแบบร่วม (common format) 

และต่อมาอ้างถึงการใช้รูปแบบของการบรรยาย (narrative 

format) ตามความเหมาะสม ผู้แทนประเทศแคนาดาแสดง

ความเป็นกังวลเกี่ยวกับรูปแบบร่วม (common format) 

และเน้นถึงความต้องการรูปแบบที่ยืดหยุ่น

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.10) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองแนะแนวทาง

เพิม่เตมิสำาหรบัรายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีห่า้ และรบัทราบวา่อาจ

มคีำาแนะแนวทางเพิม่เตมิสำาหรบัรายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีห่า้  

จากการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่11 และรอ้งขอ

ให้: ภาคีอนุสัญญาฯ ส่งรายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ห้า ภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2014; ภาคีอนุสัญญาฯ ที่คาดว่าจะพบกับ

ปญัหาในการจดัทำาและสง่รายงานแหง่ชาตฯิ ไดท้นัตามกำาหนด 

เริ่มการจัดทำารายงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้; และ

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ให้ทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

และทันเวลา สำาหรับการจัดทำารายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ห้า 

และฉบับต่อๆ ไป 

 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติว่ารายงานแห่งชาติฯ  

ฉบับที่ห้า ควรเน้นที่การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์, การ

วเิคราะหป์ระเมนิภาพรวมของการดำาเนนิงานภายใตอ้นสุญัญาฯ  

ในระดับชาติ, อุปสรรคที่เผชิญ, ตัวอย่างของการดำาเนินงาน

ทีป่ระสบความสำาเรจ็ และบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการดำาเนนิงาน  

และมมีตวิา่รายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีห่า้จะใชร้ปูแบบของการ

บรรยาย (narrative format) ตามความเหมาะสม รว่มกบัคูม่อืที่

เสนอแนะ และรายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีห่า้และหกควรใชร้ปูแบบ 

ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถทำาการติดตามและวิเคราะห์

ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายปี 2020 ได้

แนวทางสำาหรบัรายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีห่า้ กลา่วถงึ:  

การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของความหลากหลาย

ทางชวีภาพ; กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทาง

ชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs); และความก้าวหน้าในการบรรลุ

เป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพปี 2020 และการช่วย

สนับสนุนต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องของเป้าประสงค์การพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (MDGs) 

เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES): คณะทำางาน

ที่ 2 (WG II) ได้หารือประเด็นนี้ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 

และรบัรองรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP. 6)  

ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม

การหารอืเนน้ทีก่ารจดัตัง้เวทรีะหวา่งรฐับาลวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ (IPBES) 

รูปแบบและองค์ประกอบของเวทีระหว่างรัฐบาลฯ และการ

ประสานกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหท้ำาการสนบัสนนุใหส้มชัชาองคก์าร

สหประชาชาต ิ(UNGA) จดัตัง้เวทรีะหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES)  

ใหเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทำาได ้ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ทำาการร้องขอสำานักเลขาธิการ 

อนุสัญญาฯ ให้พิจารณาถึงแนวทางและวิธีการในการใช้

ประโยชนจ์ากเวทรีะหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) โดยการเชื่อมโยง

กับสภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA Bureau) 

และรายงานต่อคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) 

และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.25) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ให้การต้อนรับผล

จากการประชุมเจรจาพหุภาคีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ครั้งที่สาม ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และข้อสรุปจาก

การประชุมดังกล่าว ที่เห็นควรให้จัดตั้งเวทีระหว่างรัฐบาลว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 

(IPBES); สนับสนุนให้สมัชชาองค์การสหประชาชาติ (UNGA) 

ในการประชมุสมยัที ่65 พจิารณาการจดัตัง้เวทรีะหวา่งรฐับาล 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ 

(IPBES) ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้; เน้นถึงความต้องการ

เวทีระหว่างรัฐบาลฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ 

อนุสัญญาฯ และเสริมสร้างสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาทาง 

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ; และร้องขอสำานักเลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ ใหพ้จิารณาถงึแนวทางและวธิกีารในการใชป้ระโยชน ์

จากเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) เมื่อได้ข้อตกลงในการ

จัดตั้งขึ้นแล้ว

การยกเลกิขอ้มต:ิ คณะทำางานที ่2 (WG II) ไดห้ารอื

ประเด็นนี้ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม และรับรองร่างข้อมติ 

(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP.8) ในวนัจนัทรท์ี ่25 ตลุาคม

ผู้แทนประเทศบราซิลเสนอให้อ้างถึงวรรค 16 

ของข้อมติ IX/29 (การปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ) ที่ร้องขอ 

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้คงเนื้อหาทั้งหมดของข้อมติ

ของอนุสัญญาฯ ไว้บนเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ และระบุถึง 

ข้อมติและองค์ประกอบของข้อมติที่ถูกยกเลิก

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.37) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติให้ยกเลิกข้อมติ 

และองค์ประกอบของข้อมติจากการประชุมสมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ สมยัที ่5 และ 6 ดงัทีร่ะบใุนเอกสารแนบทา้ยขอ้มต ิ 

และร้องขอสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้คงเนื้อหาทั้งหมด

ของข้อมติของอนุสัญญาฯ ไว้บนเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ และ

ระบุถึงข้อมติและองค์ประกอบของข้อมติที่ถูกยกเลิก

ประเด็นอุบัติใหม่: คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้

หารือประเด็นนี้ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม และรับรองร่าง 

ข้อมติ (UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP.7) ในวันจันทร์

ที่ 25 ตุลาคม ยกเว้นวรรคที่เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ  

ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชีวสังเคราะห์ และภูมิวิศวกรรม  

ให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) พิจารณา ซึ่ง 

รอผลจากการหารือ และได้รับการรับรองในวันอังคารที่ 26 

ตุลาคม

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.37) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ มมีตไิมใ่หเ้พิม่ประเดน็

ใหม่และประเด็นอุบัติใหม่ โดยตระหนักว่า ประเด็นภาวะ

ความเป็นกรดในมหาสมุทร, ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในขั้วโลกเหนือ (Artic biodiversity), เสียงในมหาสมุทร และ

โอโซนระดับพื้นดิน (ground level ozone) มีลักษณะตาม

เกณทส์ำาหรบัพจิารณาเปน็ประเดน็ใหมแ่ละประเดน็อบุตัใิหม ่

และร้องขอให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) 

: พิจารณาผลกระทบจากภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร  

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเล  

ภายใต้โปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทาง

ทะเลและชายฝัง่; เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ และองคก์รตา่งๆ 

สง่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัชวีสงัเคราะห ์และภมูวิศิวกรรม และ

ประยกุตใ์ชแ้นวทางการระมดัระวงัลว่งหนา้ เมือ่ปลอ่ยสิง่มชีวีติ,  

เซล หรือจีโนมสังเคราะห์ออกสู่สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนทรัพยากร : 

คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้หารือในประเด็นนี้ครั้งแรกในวัน

องัคารที ่19 ตลุาคม ตอ่มาไดร้บัการหารอืในกลุม่ประสานตดิตอ่ 

เกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน ในระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 

โดยมี นาย M.F.Farooque ประเทศอินเดีย กับ นาย Robert 

Lamb เป็นประธานร่วม และหารือในกลุ่มเพื่อนประธาน

ที่ นาย Kevin Love ประเทศออสเตรเลียกำากับดำาเนินงาน 

เพื่อพิจารณาประเด็นดัชนีชี้วัด และเป้าหมายสำาหรับกลยุทธ์

การขับเคลือ่นทรพัยากร ขอ้เสนอจากกลุม่นี้ไดถ้กูนำาไปหารือ

ในกลุ่มประสานติดต่อ ในวันที่ 28 ตุลาคม คณะทำางานที่ 2 

(WG II) พิจารณาร่างข้อมติสองฉบับเกี่ยวกับกิจกรรม ดัชนี 

ชีว้ดัและเปา้หมายของกลยทุธ ์(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/

CRP.29) และเกีย่วกบัทางเลอืกนโยบาย สำาหรบักลการเงนิใหม ่

(UNEP/CBD/WP/10/WG.2/CRP.30) แตไ่มส่ามารถเหน็พอ้ง

ตอ้งกนั ในการประชมุคณะรวมในพธิปีดิ ขอ้มตวิา่ดว้ยกจิกรรม

ดัชนีและเป้าหมายของกลยุทธ์ ได้รับการแก้ไข และเนื้อหา 

ในประเด็นเด่นได้รับการเห็นชอบ ร่างข้อมติว่าด้วยกิจกรรม  

ไดร้บัการเหน็ชอบโดยการประชมุคณะรวม ในพธิปีดิ สมชัชาภาค ี

อนุสัญญาฯ ตกลงว่าจะไม่รับรองข้อมติว่าด้วยกลไกการเงิน 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ (UNEP/CBD/COP/10/L.46)

การหารือเน้นที่การจัดทำาเป้าหมายและดัชนีชี้วัด

สำาหรับกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนทรัพยากร และเน้นที่ทาง

เลือกนโยบายที่จะระบุถึงกลไกการเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่  

ให้เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนบริการจากระบบนิเวศ และ

กองทุนใหม่และเพิ่มเติมสำาหรับการอนุวัตอนุสัญญาฯ
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กำาลังพัฒนา สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนทรัพยากร 

พร้อมด้วยกลไกติดตามตรวจสอบ โดยผู้แทนประเทศบราซิล

กล่าวเน้นความต้องการเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่เป็นเชิง

ปริมาณ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า สมดุลย์ระหว่าง

ความใฝ่สูงของแผนกลยุทธ์ สมรรถนะที่เพียงพอ และความ 

มุง่มัน่ของภาคอีนสุญัญาฯ ทัง้หลาย ควรไดร้บัคำามัน่ และผูแ้ทน 

จากหลายประเทศพัฒนาแล้ว กล่าวเน้นความต้องการให้มี

การวิเคราะห์ประเมินและวางพื้นฐานเพื่อจัดหาและให้ข้อมูล

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการทุน ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

รับทราบความยุ่งยากในการเห็นพ้องกันเรื่องเป้าหมาย จึงได้

เสนอแผนที่นำาทางเพื่อรับรองเป้าหมาย และได้มีการหารือ

อยา่งไมเ่ปน็ทางการเพือ่ปรบัเปลีย่นภาษา ขอ้กำาหนดเกีย่วกบั 

เปา้หมายมสีองทางเลอืก : คอื “เปา้หมายควรไดร้บัการรบัรอง 

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 และว่า 

“สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ตดัสนิใจทีจ่ะใหร้ายละเอยีดแกก่ลุม่

เป้าหมาย เพื่อพิจารณาในการประชุม สมัยที่ 11” ในระหว่าง

การประชมุคณะรวมในพธิเีปดิ ภาคอีนสุญัญาฯ ตกลงเหน็ดว้ย

กับทางเลือกแรก

ดชันชีีว้ดัและประเดน็อืน่ๆ : ในระหวา่งการประชมุ

คณะรวมในพิธีปิดการประชุม ผู้แทนประเทศโบลิเวียร้องขอ

ให้เสนอแนะข้อความว่า “องค์กรที่เกี่ยวข้องและการริเริ่ม 

เชน่ การประชมุวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ

สทิธขิองแมพ่ระธรณ ีขององคก์รประชาชนโลก ไดเ้สนอความ

เหน็เกีย่วกบักลไกการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงใหม ่โดยมศีกัยภาพที่

จะแจกจ่ายทรัพยากรการเงินใหม่และเพิ่มเติม เช่นเดียวกับ 

ปญัหาสงัคมและเศรษฐกจิ” ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบทีผ่นวก

เข้าไป: เนื้อหาที่โดดเด่นเกี่ยวกับพิธีสารการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ และคุณค่าภายในของธรรมชาติได้รับ

การเห็นชอบด้วย

กลไกการเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ : ผู้แทนจาก

หลายประเทศเป็นกังวลเกี่ยวกับกลไกการเงินที่เปลี่ยนแปลง

ใหม ่รอ้งขอใหเ้ปน็กลไกเสรมิกบักลไกการเงนิของอนสุญัญาฯ 

และคัดค้านความเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาสีเขียว (Green 

Development Mechanism) ผู้แทนประเทศโบลีเวีย  

เนน้ความตอ้งการกองทนุสาธารณะในประเทศพฒันาแลว้ และ

เตือนให้ระวังการแปรธรรมชาติให้เป็นสินค้า ผู้แทนประเทศ

โบลเิวยี และเอกวาดอร ์และประเทศกำาลงัพฒันาอืน่ๆ เสนอการ

แกไ้ขขอ้ความตลอดทัง้เนือ้หา รวมถงึขอ้ความ: ใหห้ลกัประกนั 

ในสทิธขิองธรรมชาต ิยอมรบันบัถอือยา่งเตม็ทีถ่งึสทิธมินษุยชน,  

“ผลประโยชน์สุทธิสำาหรับความหลากหลายทางชีวภาพ”, ไม่

อนุญาตให้การปรับปรุงให้ดขีึ้นในประเทศหนึง่ ชดเชยกบัการ

ทำาใหป้ระเทศอืน่เสือ่มโทรมลง และเตอืนใหร้ะวงัการแปรความ

หลากหลายทางชวีทางชวีภาพเปน็สนิคา้ ผูแ้ทนประเทศพฒันา

แล้วหลายประเทศค้านข้อความเกี่ยวกับการแปลงเป็นสินค้า 

และผูเ้ขา้รว่มประชมุตกลงทีจ่ะอา้งถงึ คณุคา่ภายในของความ

หลากหลายทางชีวภาพแทน ผู้แทนประเทศโบลิเวียขอให้ตัด

ข้อความที่กล่าวถึง การริเริ่มว่าด้วยเศรษฐกิจของระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพ (the initiative on The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB) ซึง่

คา้นโดยผูแ้ทนหลายประเทศพฒันาแลว้ ในการประชมุคณะรวม 

ในพิธีปิด ผู้เข้าร่วมประชุมตกลงว่าจะต้องถอนร่างข้อมติ

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ข้อมติ (UNEP/COP/10/L 45) 

ประกอบดว้ยสองสว่นคอื : กจิกรรมและการรเิริม่ทีเ่ปน็รปูธรรม 

รวมถงึเปา้หมายทีต่รวจสอบได ้และ/หรอื ดชันชีีว้ดั และทบทวน

การอนวุตักลยทุธเ์พือ่การขบัเคลือ่นทรพัยากร ของอนสุญัญาฯ 

(เป้าประสงค์ 1, 3 และ 4 เช่นเดียวกับเป้าประสงค์ 6 และ 8)

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ เน้นว่ากลไกการเงนิใดทีใ่หม่

และเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นกลไกเสริม และจะไม่แทนที่กลไก

การเงินการอนุสัญญาฯ ยำ้าว่าการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ใน

ระดบัชาต ิควรผนวกการวางรปูแบบกลยทุธ์เพือ่การขบัเคลือ่น

ทรัพยากรเป็นพิเศษเฉพาะประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และร้องขอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

(GEF) จัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่ทันเวลาและเพียงพอ 

เพือ่ปรบัปรงุกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทาง

ชีวภาพแห่งชาติ (NBSAP) ให้ทันสมัย ซึ่งอาจผนวกการจัดทำา

กลยุทธ์การขับเคลื่อนทรัพยากรแบบพิเศษเฉพาะประเทศ

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รบัรอง ดชันชีีว้ดัเพือ่ตดิตาม

ตรวจสอบการดำาเนนิงานตามกลยทุธเ์พือ่การขบัเคลือ่นทรพัยากร  

บนพืน้ฐานของพนัธกจิและแปดเปา้ประสงคข์องกลยทุธ ์ไดแ้ก:่ 

เงนิหมนุเวยีนรวมจากหลายหมวดหมู ่รวมถงึ ความชว่ยเหลอื 

อยา่งเปน็ทางการเพือ่การพฒันา (ODA) งบประมาณในประเทศ  

ภาคเอกชน และองคก์รพฒันาเอกชน ประเทศทีไ่ดป้ระเมนิคณุคา่

ของความหลากหลายทางชีวภาพได้จำาแนกความต้องการทุน  

และได้จัดทำาแผนการเงินแห่งชาติสำาหรับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ, เงินทุนที่จัดหาและให้ ผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม

โลก, จำานวนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ, กองทุนต่างๆ 

และโปรแกรมที่รายงานต่อคณะกรรมาธิการช่วยเหลือการ

พัฒนาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (OECD)

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ มพีนัธะทีจ่ะตอ้งเพิม่ทรพัยากร

การเงนิ บคุลากร และวชิาการ อยา่งเปน็รปูธรรม รวมถงึกลไกการ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

เงนิทีเ่ปลีย่นแปลงใหม ่ทีท่ำาใหส้มดลุดว้ยการอนวุตัอนสุญัญาฯ  

และแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากการจัด

วางพื้นฐาน

 ✤ เชิญรัฐบาลและการริเริ่มใดๆ เช่น การประชุม

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และสิทธิของ 

แม่พระธรณีขององค์กรประชาชนโลก ให้เสนอความเห็น

และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลไกการเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

ที่มีศักยภาพจะแจกจ่ายทรัพยากรการเงินที่ใหม่และเพิ่มเติม  

เช่นเดียวกับปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ

กลไกดังกล่าวที่สามารถกำาหนดตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งสามของอนุสัญญาฯ

 ✤ ตดัสนิใจทีจ่ะรบัรองเปา้หมายโดยสมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 11 โดยมีเงื่อนไขว่า ต้อง

จำาแนกระบพุืน้ฐานขอ้มลู และกรอบการรายงานทีม่ปีระสทิธผิล

ได้รับการรับรอง

 ✤ พิจารณาการจัดทำาเป้าหมาย โดยเพิ่มเงิน

หมนุเวยีนระหวา่งประเทศในแตล่ะป ีภายใน 2020 แกป่ระเทศ

พันธมิตร และทุกภาคีอนุสัญญาฯ ที่ได้รับการจัดหาและให้

ทรพัยากรการเงนิอยา่งพอเพยีง จะตอ้งดำาเนนิงานภายใน 2015 

รายงานความต้องการเงินทุน, ช่องว่างและลำาดับความสำาคัญ  

และวเิคราะห ์และ/หรอื ประเมนิคณุคา่ภายใน คณุคา่ทางนเิวศ 

พนัธกุรรม สงัคม เศรษฐกจิและอืน่ๆ ของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ เชิญ ภาคีอนุสัญญาฯ ผู้บริจาค ให้จัดหาและ

ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิใหท้นัเวลา และเพยีงพอตอ่กจิกรรม

และการริเริ่มที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทาง

กลยุทธ์ ของกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนทรัพยากร

ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ 

และกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร : คณะทำางานที่ 2 

(WG II) ได้หารือครั้งแรกในประเด็นนี้ ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 

และรบัรองรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP.14) 

ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิ เนน้คณุภาพของขอ้มลูขา่วสาร

ทีจ่ะเอือ้อำานวยตอ่การดำาเนนิงานตามกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิ

การด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (NBSAPs)  

ผู้แทนประเทศบราซิล อินเดีย และฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 

เน้นความสำาคัญที่ต้องมีการสนับสนุนทางการเงินต่อไป เพื่อ

ดำาเนินงานและดำารงรักษากลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

แห่งชาติ ผู้แทนสภาพยุโรป (EU) เรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

เพิ่มความพยายามดำาเนินงานในระดับชาติให้มากขึ้น 

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.5) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองพันธกิจ เป้าประสงค์และ

วัตถุประสงค์ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำาหรับ

ระยะ 2011-2020 ซึ่งแนบท้ายข้อมตินี้ และร้องขอให้สำานัก

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ กองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) รว่มมอืกนั 

เอือ้อำานวยการเขา้ถงึทนุสำาหรบักลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ในฐานะทีเ่ปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีจ่ะสนบัสนนุการอนวุตัแผน

กลยทุธ ์เชน่เดยีวกบัดำาเนนิงานตาม กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือ :  

คณะทำางานที่ 2 (WG II) หารือในประเด็นนี้เมื่อวันพุธที่ 20 

ตลุาคม และรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.2/CRP.9) 

ได้รับการรับรองในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เกี่ยวกับการริเริ่ม

ว่าด้วยเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพ (BTI) ผู้แทน

สหภาพยโุรป (EU) กลา่ววา่ นอกจากสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

สถาบนัทีก่ำาลงัทำางานเกีย่วกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยอียูแ่ลว้ 

ควรเป็นเจ้าภาพการริเริ่มดังกล่าว และรายละเอียดของการ

บริหารจัดการ การริเริ่มฯ ต้องขยายความต่อไป กลุ่มประเทศ

แอฟริกัน อยากให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เป็นเจ้าภาพ

การริเริ่มนี้ และผู้แทนประเทศโคลอมเบีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ เฮติ และจอร์แดน แต่ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และญี่ปุ่น ค้าน โดยเน้นว่า การริเริ่มนี้ต้องมีผลผูกพันทาง 

กฎหมาย ผู้แทนประเทศบราซิล สนับสนุนว่าการผูกพันเรื่อง

การรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวามหลากหลายทางชวีภาพ ภายใต ้

อนุสัญญาฯ เป็นเรื่องจำาเป็นมากที่ต้องแก้ไขความไม่สมดุล 

ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ผู้แทน

ประเทศแคนาดา เรียกร้องให้ขยายความ ข้อกำาหนดของการ

ริเริ่มฯ และเสนอเพื่อพิจารณาภายหลัง 

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.3) 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

เนน้วา่การรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวามหลากหลายทางชวีภาพ

ในอนาคตตอ้งการให ้: จดัใหม้กีารสนบัสนนุควรอนวุตัอนสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและโปรแกรมงาน การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นไปตามความต้องการเรียกร้อง มี

ความชดัเจนและอยูบ่นพืน้ฐานความจำาเปน็ทางเทคโนโลยแีละ

ได้รับทุนอย่างเพียงพอ และเกื้อกูลต่อการยกระดับ ทุนใหม่ 

และเพิ่มเติม 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิาร

อนสุญัญาฯ จำาแนกระบชุอ่งวา่งในกจิกรรม ปจัจบุนัทีส่นบัสนนุ 

เอือ้อำานวย และสง่เสรมิการถา่ยทอดเทคโนโลย ีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
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อนุสัญญาฯและเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความจำาเป็น

ทางเทคโนโลยีสำาหรับให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาใน

การประชุมสมัยที่ 11 

กลยทุธท์ัว่โลกสำาหรบัการอนรุกัษพ์ชื (GSPC) :  

คณะทำางานที ่2 (WG II) ไดเ้ริม่หารอืในประเดน็นีใ้นวนัพฤหสับดี

ที่ 21 ตุลาคม ร่างข้อมติ (UNEP/CBD/COP/10/WG.2/

CRP.18) ไดร้บัการพจิารณาการหารอืในวนัจนัทรท์ี ่25 ตลุาคม 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากหลายประเทศสนบัสนนุกลยทุธ์

และเปา้หมายทีป่รบัปรงุแลว้ โดยผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส ์เตมิ

วา่ ควรตอบสนองตอ่เปา้หมายในแผนกลยทุธท์ีแ่กไ้ขใหม ่ผูแ้ทน

สหภาพยุโรป (EU) เน้นความจำาเป็นที่ต้องผนวกการคุ้มครอง

ความหลากหลายของพชืสูน่โยบายชาต ิผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก

และนิวซีแลนด์ กล่าวยินดีที่มีกลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับอนุรักษ์

พืชที่เป็นกรอบการดำาเนินงานที่ยืดหยุ่น เพื่อปรับให้เข้ากับ 

ลำาดับความสำาคัญในชาติและในท้องถิ่น ผู้แทนประเทศ

ฟลิปิปนิส ์และสงิคโปร ์ดงึความสนใจมาสูฟ่งัไจ (fungi) โดยที่

ผู้แทนประเทศเบนินให้เพิ่ม ผู้ผสมเกสร (pollinators) ผู้แทน

ประแทศแคนาดา รอ้งขอใหว้เิคราะหเ์หตผุลความจำาเปน็ทาง 

วชิาการ สำาหรบักลยทุธท์ัว่โลกสำาหรบัอนรุกัษพ์ชื เปน็งานตอ่ไป  

ผูแ้ทนประเทศกวัเตมาลา เรยีกรอ้งใหผ้สานความรูพ้ืน้เมอืงดัง้เดมิ  

และให้มีภาพรวมมากขึ้น ในเรื่องวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ฯ 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้มีข้อความกว้างอ้างถึง

วัตถุประสงค์ทั้งสามของอนุสัญญาฯซึ่งคัดค้านโดยผู้แทน

ประเทศบราซิล มาเลเซีย และอื่นๆ เนื่องจากพอใจข้อความ

ที่ให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชอย่าง

ยัง่ยนืและแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม

พืชอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 

ในคณะประชุมรวมในพิธีปิดการประชุม สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ประกาศตัดข้อกำาหนดที่ขอให้สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ แสวงหาทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับ 

จัดตั้งตำาแหน่งใหม่ในสำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่

การประสานงาน และสนบัสนนุการอนวุตักลยทุธท์ัว่โลกสำาหรบั

การอนรุกัษพ์ชื ภายหลงัป ี2010 ผูเ้ขา้รว่มประชมุรบัรองขอ้มติ 

ดังได้รับการแก้ไขแล้ว 

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.19) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ: รับรองเอกสาร 

แนบท้าย กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืชที่ได้รับการ

ปรับปรุงแล้ว รวมถึง เป้าหมายทั่วโลกที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำาหรับ

ระยะปี 2010-2020 เน้นว่าควรพิจารณารับเป็นกรอบการ

ดำาเนินงานที่ยืดหยุ่นผ่อนปรน ภายในเป้าหมายของชาติและ

ของภูมิภาคที่จะพัฒนาขึ้นตามนั้น โดยขึ้นอยู่กับลำาดับความ

สำาคญัในชาต ิ: และตกลงเหน็พอ้งวา่จะดำาเนนิการทบทวนการ

อนวุตักลยทุธแ์ละเปา้หมายดงักลา่ว ภายในป ี2015 สมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ เชิญให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นปรับปรุง 

เป้าหมายระดับชาติและภูมิภาค ตามความเหมาะสม และ 

พรอ้มกบักลไกการเงนิ และทนุอืน่ เพือ่จดัหาใหก้ารสนบัสนนุ

ที่เพียงพอ ทันการณ์และยั่งยืนต่อการอนุวัตกลยุทธ์ทั่วโลก

สำาหรับอนุรักษ์พืช เอกสารแนบท้ายประกอบด้วย : วิสัยทัศน์ 

พนัธกจิ วตัถปุระสงค ์เหตผุลความจำาเปน็ หลกัการทัว่ไป และ

เป้าหมาย 2011-2020 และการดำาเนินงาน 

การสือ่สาร การใหก้ารศกึษา และการสง่เสรมิ

ความตระหนกั (CEPA) และปสีากลแหง่ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (IYB) : คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้หารือกันใน

วันพุธที่ 20 ตุลาคม และร่างข้อมติ (UNEP/CBD/ COP/10/

WG.2/CRP.12) ได้รับการรับรอง ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  

ผูแ้ทนหลายประเทศสนบัสนนุการเสนอใหม้ทีศวรรษสากลแหง่

ความหลากหลายทางชีวภาพ (International Decade on 

Biodiversity) ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอแนะให้จัดตั้ง 

พื้นฐานสำาหรับการส่งเสริมความตระหนัก และเรียกร้องให ้

สง่เสรมิการรวมพลงัเพือ่จดัหาทรพัยากรการเงนิ ผูแ้ทนประเทศ 

แคนาดากระตุน้ใหใ้ชด้ชันชีีว้ดัสำาหรบัวดัความสำาเรจ็บรรลเุปา้

หมายของการสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้าง 

ความตระหนักของสาธารณชน (CEPA) ผู้แทนการหารือ

ระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ (IIFB) เรยีกรอ้งใหช้มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิมสีว่นรว่ม  

และให้ผนวกข้อความเกี่ยวกับสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม

เข้าไปตลอดร่างข้อมติ ผู้แทนประเทศเปรู แนะนำาให้สำานัก

เลขาธกิารอนสุญัญาฯดำาเนนิการวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบ

ของทกุกจิกรรมอนัสบืเนือ่งจากปสีากลแหง่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (IYB)

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.32) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ให ้: ปรบัปรงุกจิกรรม 

การสือ่สาร การใหก้ารศกึษา และการเสรมิสรา้งความตระหนกั

ของสาธารณชน (CEPA) ต่อไปอีก โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วม

อยา่งเตม็กำาลงัและมปีระสทิธผิล รวมถงึชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชมุชนทอ้งถิน่ โดยใชด้ชันชีีว้ดัและแนวทางสำาหรบัวธิกีาร

สำารวจเพื่อมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพการ

ส่งเสริมความตระหนัก เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระดับชาติ ภูมิภาค และรองจากภูมิภาค ; และรายงาน

ต่อสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ก่อนการประชุมสมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 โดยมีเป้าประสงค์ที่ลำาดับความสำาคัญ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

เพื่อจัดทำาโปรแกรมงาน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้เชิญให้

สำานกัเลขาธิการอนุสญัญาฯ ประเมนิวเิคราะหผ์ลจากปีสากล

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ความร่วมมือ : ความร่วมมือกับอนุสัญญาอื่น : 

คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้หารือกันในประเด็นนี้ในวันพุธ

ที่ 20 ตุลาคม และร่างข้อตัดสินใจ (UNEP/CBD/COP/10/

WG.2/CRP.20) ได้รับการรับรองในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 

สหภาพยุโรป (EU) เสนอว่าให้ทบทวนแก้ไขหน้าที่มอบหมาย

แกก่ลุม่ประสานงานวา่ดว้ยอนสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลาก

หลายทางชีวภาพ และร้องขอให้คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

การดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ (WGRI) ในการประชมุครัง้ที ่4 

พจิารณากระบวนการเพิม่พนูการประสานงานระหวา่งอนสุญัญา

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนอนุสัญญา

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ 

สญูพนัธุ ์(CITES) เสนอให้คำานงึถงึกลยทุธท์ี่มอียูแ่ลว้ เกี่ยวกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเป็นอิสระของหน่วย

บริหารจัดการอนุสัญญาเหล่านั้น เมื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์

ว่าเป็นเพียงกรอบการดำาเนินงานที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

อนุสัญญาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมด ซึ่ง 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิสนบัสนนุ แตผู่แ้ทนประเทศนอรเ์วยแ์ละ

สหภาพยุโรป (EU) คัดค้าน ข้อความนี้ยังอยู่ในวงเล็บ และ 

ถูกตัดทิ้งเมื่อถึงการประชุมคณะรวมในพิธีปิด 

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อตัดสินใจ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.28) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดย

ปรกึษากบัสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

หลากหลายทางชีวภาพ จัดเตรียมข้อเสนอที่จะเสริมสร้าง 

ความแขง็แกรง่ใหก้บัการดำาเนนิงานอยา่งมปีระสทิธผิลของกลุม่

ประสานงานวา่ดว้ยอนสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ความเกีย่วพนักบัความตอ้งการของภาคอีนสุญัญาฯ

และความเชือ่มโยงกบักลุม่ประสานงานรว่มของอนสุญัญารโิอ

 ✤ ร้องขอให้ คณะทำางานว่าด้วยการดำาเนินงาน

ตามอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 กำาหนด รูปแบบ และ

เนื้อหาของกระบวนการที่จะเพิ่มพูนการประสานงาน การ

ทำางานสบืเนือ่งกนั และกลยทุธร์ะดบัชาต ิในระหวา่งอนสุญัญา

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ ยินดีต้อนรับ ความตกลงระหว่างอนุสัญญา

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะพิจารณา

แผนกลยุทธ์ให้เป็นกรอบการดำาเนินงานที่มีประโยชน์สำาหรับ

ทุกอนุสัญญา

ส่งเสริมการเข้าร่วมรับผิดชอบของภาคธุรกิจ : 

คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้หารือในประเด็นนี้เมื่อ วันที่ 20 

ตลุาคม และรา่งขอ้มตไิดร้บัการรบัรองในวนัจนัทรท์ี ่20 ตลุาคม 

((UNEP/CBD)/COP/10/WG.2/CRP.20) ผู้แทนประเทศ

แคนาดากระตุ้นให้ภาคเอกชนรายงานเรื่องการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ และผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) แสวงหา

กลไกการเงินใหม่ เช่น การจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ  

และความเป็นพันธมิตร ในการสนับสนุนการดำาเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์ 

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.18) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ เชิญให้ภาคีอนุสัญญาฯ ส่งเสริมนโยบายรัฐ 

ทีเ่อือ้ตอ่สภาวะการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบของภาคเอกชน และ

เอือ้ตอ่การผสานเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพเขา้สูก่ลยทุธ์

รวมแบบบรรษัท

 ✤ กระตุ้นให้ภาคเอกชน ติดตามตรวจสอบและ

วิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ, พัฒนากระบวนการและวิธีการ

การผลิต ที่ลดให้เหลือน้อยที่สุด หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบ 

ทางลบ, คำานึงถึงแนวทางอัคเว คู (Akwe : kon) และรายงาน

ตอ่สาธารณชนเกีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

เมอืงกบัหนว่ยงานทอ้งถิน่ : คณะทำางานที ่2 (WG II) 

ได้พิจารณาประเด็นนี้ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม ในกลุ่มเพื่อน

ประธาน ร่างข้อมติ (UNEP/CBD)/COP/10/WG2/CRP.2)  

ได้รับการรับรองในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม โดยคณะทำางานที่ 

2 (WG II) ผูแ้ทนประเทศบราซลิแนะนำาใหต้ระหนกัถงึบทบาท

ของรฐับาลทอ้งถิน่และหนว่ยงานทอ้งถิน่ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป 

(EU) เสนอใหม้กีารทบทวนรา่งแผน ในการประชมุคณะทำางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 4  

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก เน้นถึงบทบาทของเมือง

ในการอนุวัต และเน้นให้ทุนแก่กิจกรรมหลักของอนุสัญญาฯ

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.23) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองแผนสำาหรับ

ปฏิบัติการของรัฐบาลท้องถิ่นเมือง และหน่วยงานท้องถิ่นอื่น 

สำาหรบัความหลากหลายทางชวีภาพ ในระยะ 2011-2020 ซึง่

ประกอบดว้ยเอกสารแนบทา้ย และรวมถงึพนัธกจิ วตัถปุระสงค ์

รายการกิจกรรม กลไกพันธมิตรและการประสานงาน การ

ตดิตามตรวจสอบและรายงาน และการจดัหาทนุ สมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ยังได้ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  
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จัดเตรียมการวิเคราะห์ประเมินความเชื่อมโยง และโอกาส

ระหว่างความเป็นเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ  

เพื่อพิจารณาในการประชุมสมัยที่ 11 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศกำาลงัพฒันา : ประเดน็นี ้

ได้รับการพิจารณาครั้งแรกในคณะทำางานที่ 2 (WG II) ในวัน

พุธที่ 20 ตุลาคม และร่างข้อมติ (UNEP/CBD)/COP/10/

WG2/CRP19) ได้รับการรับรองในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  

ผู้แทนสหภาพยุโรป แนะนำาให้ทบทวนข้อเสนอความร่วมมือ

ระหว่างประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นแผนสำาหรับปฏิบัติการ 

พหวุรรษ ในคณะทำางานว่าด้วยการดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ 

ในการประชุมครั้งที่ 4 (WGRI 4) ในขณะที่ผู้แทนประเทศจีน

เรยีกร้องให้รบัรอง ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที่  

10 นี้ ผู้แทนประเทศบราซิล กระตุ้นให้ประเทศรำา่รวยกว่า

ไม่ขัดขวางความร่วมมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนา ผู้แทน

สาธารณรฐัเกาหล ีเสนอตวัขอเป็นเจ้าภาพจดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญ

ในปี 2011 เพื่อหารือเรื่องแผนที่นำาทางไปสู่การรับรองแผน 

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.40) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ ยินดีต้อนรับแผนสำาหรับปฏิบัติการเพื่อความ

ร่วมมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เพือ่การพฒันาไดร้บัการรบัรอง โดยกลุม่ประเทศ 

G 77 และจีน

 ✤ ร้องขอให้คณะทำางานว่าด้วยการทบทวนการ

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ (WGRI) ในการประชุมสมัยที่ 4  

จดัทำาแผนตอ่ไปสำาหรบัเสนอใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ พจิารณา

ในการประชุม สมัยที่ 11

 ✤ ยินดีต้อนรับ ข้อเสนอของสาธารณรัฐเกาหลี 

ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ ในปี 2011  

วา่ดว้ยแผนทีน่ำาทางไปสูก่ารรบัรองแผนในการประชมุสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 

สร้างกระแสของบทบาทหญิงชาย : ประเด็นนี้

ได้รับการพิจารณาในคณะทำางานที่ 2 (WG II) ในวันพุธที่ 

20 ตุลาคม และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม และร่างข้อมติ 

(UNEP/CBD)/COP/10/WG.2/CRP.11) ได้รับการรับรองใน

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ผู้แทนประเทศคาแมรูน ชมรมผู้หญิง 

(Women’s Caucus) ประเทศไทย และแทนซาเนยี เรยีกรอ้ง

ให้เพิ่มพูนการอนุวัตแผนสำาหรับปฏิบัติการเรื่องบทบาทหญิง

ชายและเพิม่ตำาแหนง่เจา้หนา้ทีข่องสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

ในเรื่องบทบาทหญิงชาย

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.17) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้สำานัก

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ เพิม่ความพยายามทีจ่ะอนวุตัแผนสำาหรบั

ปฏบิตักิารอยา่งเตม็กำาลงั เพือ่ผสานการพจิารณาเรือ่งบทบาท

หญิงชาย ในทุกแง่มุมของงานอนุสัญญาฯ และเชิญให้ภาคี 

อนสุญัญาฯ พจิารณาบทบาทหญงิชาย ในฐานะทีเ่ปน็ประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การทบทวนเรื่องกลไกทางการเงิน ครั้งที่ 4 :  

ประเด็นนี้ได้มีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดยคณะทำางานที่ 2 

(WG II) ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม และหารือในกลุ่มติดต่อ

ประสานงานว่าด้วยเรื่องประเด็นทางการเงิน ในระหว่างวันที่ 

20-26 ตุลาคม โดยประธานคือนาย M.F. Farooqui ประเทศ

อินเดีย และนาย Robert Lamb ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

คณะทำางานที ่2 (WG II) รบัรองรา่งขอ้มตสิามขอ้ในวนัพธุที ่27 

ตลุาคม วา่ดว้ยเรือ่งการทบทวนแนวทางเรือ่งกลไกทางการเงนิ 

(UNEP/CBD/ COP/10/CRP.23) , การประเมนิจำานวนเงนิทนุ

ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกใน

รอบที ่6 (UNEP/CBD/COP/10/CRP.24), และการเตรยีมการ 

เพือ่การทบทวนกองทนุสิง่แวดลอ้มโลกรอบที ่4 (UNEP/CBD/

COP/10/CRP.25) ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม, คณะทำางานที่ 2  

(WG II) รับรองร่างข้อมติว่าด้วยแนวทางเพิ่มเติม (UNEP/

CBD/COP/10/CRP.31)

การหารือส่วนใหญ่ เน้นเรื่องความก้าวหน้าของ

กระบวนการสำาหรับการรวบรวมแนวทางทางการเงิน, การ

ประเมินประสิทธิภาพและความจำาเป็นสำาหรับงบประมาณ

เสริมสำาหรับการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา, 

รวมถึงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์

ในเรือ่งการทบทวนแนวทางสำาหรบักลไกทางการเงนิ 

หลายภาคีอนุสัญญาฯ สนับสนุน (ร่าง) ข้อมติเรื่องแนวทาง

ทางการเงนิ ซึง่รวมถงึเอกสารทีร่บัรองโดยคณะทำางานเฉพาะกจิ 

วา่ดว้ยการทบทวนการดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ ครัง้ที ่3 ผูแ้ทน

ประเทศโบลเิวยีเสนอ, และภาคอีนสุญัญาฯ ตกลงตามทีเ่สนอ  

ใหผ้นวกรวมเอกสารเพิม่เตมิเรือ่งการเชือ้เชญิใหภ้าคอีนสุญัญาฯ 

และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง, รวมถงึชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชน

ทอ้งถิน่ ใหส้ง่ขอ้มลูขา่วสารและความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งการจดัทำา 

โปรแกรมการดำาเนินงานที่มีลำาดับความสำาคัญ

เรือ่งการเตรยีมการสำาหรบัการทบทวนประสทิธภิาพ

ของกลไกทางการเงิน ครั้งที่ 4, สหภาพยุโรป (EU), ผู้แทน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน และญี่ปุ่น ร้องขอว่าการ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ทบทวนดังกล่าวควรจะดำาเนินการโดยใช้ข้อมูลข่าวสารจาก

ทุกภาคีอนุสัญญาฯ กลุ่มแอฟริกันร้องขอให้มีส่วนอ้างอิงถึง

ประเทศพฒันานอ้ยทีส่ดุและรฐักำาลงัพฒันาทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็  

ประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มเติมคำาว่าประเทศที่ “สิ่งแวดล้อมมี

ความอ่อนไหวมากที่สุด” สมาพันธรัฐรัสเซียเสนอ และผู้เข้า

รว่มประชมุเหน็ชอบ ใหจ้ดัทำารายชือ่ประเทศเหลา่นีพ้รอ้มกบั

รายชือ่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และประเทศซึง่เศรษฐกจิกำาลงัอยู่

ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ในขอ้มตเิรือ่งการทบทวนแนวทาง 

(UNEP/CBD/COP/10/L.29) รวมถึงเอกสารแนบท้ายเรื่อง

แนวทางรวมสำาหรับกลไกทางการเงิน ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก

เอกสารที่รวบรวมมาจากแนวทางซึ่งได้จัดทำาก่อนหน้านี้โดย

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ตดัสนิใจวา่แนวทางสำาหรบั

กลไกทางการเงนิสำาหรบัชว่งเวลาเฉพาะ ประกอบดว้ยรายการ

ของโปรแกรมงานทีม่ลีำาดบัความสำาคญัทีถ่กูระบวุา่จะตอ้งไดร้บั 

งบประมาณ และกรอบงานที่ระบุผลลัพธ์ ; และเชิญชวนภาคี

อนสุญัญาฯ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง รวมถงึชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น ให้เสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น 

เรื่องการจัดทำาลำาดับความสำาคัญของโปรแกรม ภายในวันที่  

30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011, และร้องขอให้สำานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ประมวลข้อมูลข่าวสารเพื่อเสนอต่อคณะทำางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณา

ภาคผนวก นอกจากสว่นอืน่ๆ แลว้ยงัประกอบไปดว้ย 

สว่นทีเ่ปน็นโยบาย และกลยทุธ ์และโปรแกรมทีม่ลีำาดบัความ

สำาคัญตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

ขอ้มตวิา่ดว้ยเรือ่งการประเมนิความตอ้งการเงนิทนุ

สำาหรบัการอนวุตัตามอนสุญัญาฯ สำาหรบักองทนุสิง่แวดลอ้มโลก  

รอบที ่6 (UNEP/CBD/COP/10/L.30) ประกอบดว้ยขอ้กำาหนดงาน 

สำาหรับการประเมินความต้องการเงินทุนเพื่อการอนุวัตตาม 

อนุสัญญาฯ สำาหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 6 

ในข้อมติ, สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ, รับรองข้อ 

กำาหนดงานสำาหรบัการประเมนิความตอ้งการเงนิทนุทีจ่ำาเปน็

เพื่อช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาในการดำาเนินงานภายใต้ 

อนสุญัญาฯ ตามพนัธกจิของตน สำาหรบักองทนุสิง่แวดลอ้มโลก 

รอบที ่6 และรอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ใหค้ำามัน่วา่ 

จะประเมินความต้องการเงินทุนให้สำาเร็จเพื่อให้คณะทำางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

ครั้งที่ 4 พิจารณา และเชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ เร่งรัด

การจัดทำากลยุทธ์การขับเคลื่อนทรัพยากรของตนคืน โดยให้ 

เป็นส่วนหารือขอแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แห่งชาติ

ภาคผนวกข้อกำาหนดงานสำาหรับการประเมินความ

ตอ้งการเงนิทนุสำาหรบัการอนวุตัตามอนสุญัญาฯ ประกอบดว้ย 

วตัถปุระสงค ์ขอบเขต หลกัการ วธิกีาร ขัน้ตอนการดำาเนนิการ  

และกระบวนการหารือ

ข้อมติว่าด้วยการเตรียมการสำาหรับการทบทวน

ประสทิธภิาพของกลไกทางการเงนิ (UNEP/CBD/COP/10/L.31) 

ประกอบด้วยภาคผนวกข้อกำาหนดงานสำาหรับการทบทวน

ประสิทธิภาพกลไกทางการเงิน ครั้งที่ 4 ในข้อมติดังกล่าว, 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตกลงรับรองข้อกำาหนดงาน และ

ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รับรองการจัดทำางาน

ทบทวน และตัดสินใจที่จะพิจารณาดำาเนินการต่อไปเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกทางการเงินในสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 11

ภาคผนวกขอ้กำาหนดงาน ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์

หลักการและวิธีการ หลักเกณฑ์ และกระบวนการสำาหรับ

การดำาเนินงาน รวมถึงประสิทธิภาพของกลไกทางการเงิน

จะต้องได้รับการประเมิน โดยพิจารณาถึงการดำาเนินงานโดย

กลไกทางการเงินซึ่งตอบสนองต่อข้อเสนอแนะแนวทางของ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และจำานวนภาคีอนุสัญญาฯ ที่ได้รับ

งบประมาณที่เพียงพอ ตรงต่อเวลาและสามารถคาดการณ์ได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับงบประมาณเสริมที่เพียงพอต่องบประมาณ 

ที่ต้องใช้จ่ายในการอนุวัตตามอนุสัญญาฯ 

ข้อมติว่าด้วยเรื่องแนวทางเพิ่มเติมสำาหรับกลไก

ทางการเงิน (UNEP/CBD/COP/10/L.47) ประกอบด้วย  

ส่วนที่เกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านความหลาก

หลายทางชีวภาพระดับชาติ (NBSAPs) การบูรณาการด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร 

ในระดับชาติ การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน ดัชนีชี้วัดและ

การติดตามตรวจสอบ กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช 

พื้นที่คุ้มครองและมาตรา 8(j) และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องของ 

อนสุญัญาฯ กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ความรว่มมอืระหวา่งประเทศกำาลงัพฒันาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ รายงานแห่งชาติฯ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพแห่งทะเลและชายฝั่ง และพิธีสารคาร์ตาเฮนา 

ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในข้อมติ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอกองทุน 

สิ่งแวดล้อมโลกให้ : 
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 ✤ จัดหางบประมาณที่เพียงพอ และทันต่อเวลา 

เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความ

หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs)

 ✤ จดัทำาแนวทางวา่ดว้ยการบรูณาการดา้นความ

หลากหลายทางชวีภาพเพือ่ขจดัความยากจนและเพือ่การพฒันา

 ✤ จดัหางบประมาณและสนบัสนนุความชว่ยเหลอื

ทางด้านวิชาการแก่ประเทศที่เหมาะสม

 ✤ จดัหางบประมาณสำาหรบัการรเิริม่ทัว่โลกทาง

อนุกรมวิธาน

 ✤ จดัหา/สนบัสนนุดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ในการจดัทำาเปา้หมายและกรอบงานการตดิตามตรวจสอบแก่

ประเทศที่อยู่ในข่ายที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

 ✤ จัดหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือให้มีการให้

สตัยาบนั และการอนวุตัการตามพธิสีารนาโงยาวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

ขอ้มต ิกระตุน้ใหภ้าคอีนสุญัญาฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ประเทศพฒันาแลว้ และเชญิชวนรฐับาลอืน่ๆ และองคก์รการ

เงินระหว่างประเทศจัดหางบประมาณที่เพียงพอ ทันต่อเวลา 

และสามารถคาดการณ์ได้เพื่อสนับสนุนภาคีอนุสัญญาฯ ให้

ดำาเนินการตามโปรแกรมงานพื้นที่คุ้มครองได้ ข้อตัดสินใจ 

ยังรวมถึงเชิญชวนให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และองค์กรอื่นๆ 

ขยายการสนับสนุน สำาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับ

ประเทศที่อยู่ในข่ายการพิจารณา เพื่อจำาแนกระบุพื้นที่ที่มี

ความออ่นไหวทางชวีวทิยา และทางนเิวศ (EBSAs) และ/หรอื 

พืน้ทีท่างทะเลทีม่คีวามเสีย่งและจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง 

และรอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ จำาแนกระบดุชันชีีว้ดั

ที่ตรวจสอบ และเอื้ออำานวยให้มีการรายงานด้านความสำาเร็จ

ในการบรรลุเป้าหมายทางสังคม วัฒนธรรม ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพการเป็น 

ทะเลทราย และการเสื่อมโทรมของที่ดิน

 × ประเดน็สำาหรบัการพจิารณาอยา่งหยัง่ลกึ
แหล่งนำ้าในแผ่นดิน: ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มหารือ 

ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งในแผ่นดิน ใน 

คณะทำางานที ่1 (WG I) ในวนัจนัทร์ที ่18 ตลุาคม และพจิารณา

ร่างข้อมต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.1/CRP.2) ในวนัศกุร์ที่ 

22 และวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม การหารือเน้นที่ประเด็นความ

มัน่คงของทรพัยากรนำ้าผูแ้ทนประเทศสวติเซอร์แลนด์เสนอให้ 

อ้างถึงความมั่นคงของทรัพยากรนำ้า “เพื่อบริการจากระบบ

นิเวศ” ผู้แทนประเทศบราซิลสนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

แคนาดาและกลุม่ประเทศอาหรบั เสนอให้แทนทีข้่อความอ้างถงึ

ความมัน่คงของทรพัยากรนำา้ ด้วยคำาว่า “ทรพัยากรธรรมชาต”ิ 

(natural resources)” นำ้าประปา (water supply) การให้ 

ทรัพยากรนำ้าอย่างยั่งยืน (sustainable use of water re-

sources) และ “คุณภาพนำ้าและปริมาณนำ้าที่มีอยู่ (water 

quality and availability) โดยขึ้นอยู่กับบริบทผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกัน สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ 

เสนอแนะให้อ้างถงึ “ทรพัยากรนำ้าเพือ่บรกิารจากระบบนเิวศ” 

และเน้นว่าประเดน็นีค้วรสะท้อนอยูใ่นแผนกลยทุธ์ด้วย ผูแ้ทน

ประเทศนอร์เวย์ต้องการให้อ้างถงึความมัน่คงของทรพัยากรนำา้ 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอแนะให้แทนที่ด้วยคำาว่า “นำ้า

ที่มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ” (adequate quantity 

and quality water) ผู้เข้าร่วมประชุมตัดสินใจให้พิจารณา

ประเด็นนี้โดยดูเป็นรายกรณี

ข้อมตขิัน้สดุท้าย : ข้อมต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.11) 

ประกอบด้วยส่วนของ : การดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานฯ การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความต้องการทางวทิยาศาสตร์

ความหลากหลายทางชวีภาพกบัภยัธรรมชาต ิความหลากหลาย

ทางชีวภาพนำ้าและแผนกลยุทธ์ ส่วนเอกสารแนบท้ายข้อมติ 

ระบถุึงข้อกำาหนดการดำาเนนิงาน (TOR) ของคณะผูเ้ชี่ยวชาญ

เรือ่งบทบาทของความหลากหลายทางชวีภาพ ในการสนบัสนนุ

วัฏจักรของนำ้าและบริการของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ เชิญชวนให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (STRP) ของ

อนุสัญญาแรมซาร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง 

คณะผูเ้ชีย่วชาญ ขึน้เพือ่ศกึษาและให้คำาแนะนำา/ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายในการดำารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้สามารถช่วยสนับสนุนวัฎจักรของนำ้าได้อย่างต่อเนื่อง

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และหน่วยงาน 

อืน่ๆ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและกรณศีกึษาเกีย่วกบัความรูท้าง

วิทยาศาสตร์วิชาการ และ/หรือ ความรู้และความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ

คณะทำางานดังกล่าวให้แก่สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

 ✤ กระตุน้ให้ภาคอีนสุญัญาฯ และหน่วยงานอืน่ๆ 

ผลกัดนัประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพเข้าสูก่ารดำาเนนิงาน 

ของทกุภาคส่วน ตลอดจนรฐับาลทกุระดบัและภาคประชาสงัคม  

เพือ่ช่วยสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของอนสุญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลชายฝ่ัง: 

คณะทำางานที่ 1 (WG I) พิจารณาประเด็นนี้ในวันจันทร์ที่ 19 
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และวันอังคารที่ 20 ตุลาคม และในกลุ่มติดต่อประสานงาน

ซึ่งมีนาย Renee Sauve จากประเทศแคนาดาเป็นประธาน 

กลุ่มจัดทำาร่างข้อมติ และกลุ่มเพื่อนประธานซึ่งมีนาย Sauve 

เป็นประธานเช่นกนัร่างข้อมต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.1/

CRP.13) ได้รับการรับรองในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม การ

หารอืเน้นที ่การจดัตัง้โครงการศกึษาสำารวจพืน้ทีท่ะเลทีม่คีวาม

สำาคญัทางนเิวศและชวีภาพ (EBSAs) ทัว่โลก การประกาศพืน้ที่

คุ้มครองทางทะเล (MPA) ในพื้นที่นอกเขตอำานาจรัฐ และการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารของผูเ้ชีย่วชาญว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ซึ่งมีความเปราะบางทางนิเวศหรือชีวภาพ : 

เกีย่วกบัการประยกุตใ์ชเ้กณฑข์องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลาก

หลายทางชีวภาพ ในการจัดตั้งพื้นที่ทะเลที่มีความสำาคัญทาง

นิเวศและชีวภาพ (EBSAs) ผู้แทนประเทศเม็กซิโก บราซิล 

แคนาดา อินเดีย ฮอนดูรัส กัวเตมาลา ยูเครน จอร์เจีย และ

สหพนัธรฐัรสัเซยีตอ้งการใหเ้นน้ถงึบทบาทของสมชัชาองคก์าร

สหประชาชาติ (UNGA) ส่วนผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน  

เฮติ และเวเนซุเอลา ต้องการให้เน้นถึงบทบาทของอนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนประเทศไทย ฟิจิ 

และอยีปิต ์เสนอแนะใหร้วมทางเลอืกทัง้สองขอ้ ผูแ้ทนประเทศ

นอรเ์วยเ์นน้ถงึบทบาทขององคก์รระดบัภมูภิาค ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ตกลงใหร้บัทราบวา่การประยกุตใ์ชเ้กณฑท์างวทิยาศาสตรข์อง

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับพื้นที่

ทะเลที่มีความสำาคัญทางนิเวศและชีวภาพ (EBSAs) เป็นงาน

ทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการส่วนการการคัดเลือกมาตรการ

การอนรุกัษแ์ละการจดัการพืน้ทีท่ะเลทีม่คีวามสำาคญัทางนเิวศ

และชีวภาพ (EBSAs) เป็นความรับผิดชอบของรัฐและองค์กร

ระหว่างรัฐบาลที่ได้รับมอบอำานาจ

ผู้แทนประเทศเม็กซิโก บราซิลและจาไมกา กล่าว

คดัคา้นการจดัตัง้โครงการศกึษาสำารวจพืน้ทีท่ะเลทีม่คีวามสำาคญั

ทางนเิวศและชวีภาพ (EBSAs) ทัว่โลกของอนสุญัญาฯ ขณะที่

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) Birdlife International Census of 

Marine Life และ WWF สนับสนุนการศึกษาสำารวจดังกล่าว 

และผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อม

โลก (GEF) ให้ทุนสนับสนุนโครงการศึกษาสำารวจ ต่อมา 

ผู้เข้าร่วมประชุมตกลงให้จัดตั้งคลังเก็บข้อมูล (repository) 

สำาหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ

ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการ

จำาแนกระบุพื้นที่ทะเลที่มีความสำาคัญทางนิเวศและชีวภาพ 

(EBSAs) และเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่ได้รับความเห็น

ชอบทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล : ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ 

เวเนซุเอลา และบราซิล กล่าวคัดค้านการอ้างถึงกระบวนการ 

ทีน่ำาไปสูก่ารประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลนอกเขตอำานาจรฐั  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัสนบัสนนุกระบวนการดงักลา่ว ภายใต้ 

กรอบการดำาเนินงานของสมัชชาภาคีองค์การสหประชาชาติ 

(UNGA) ส่วนผู้แทน Deep Sea Conservation Coalition 

และ Pew Environment Group เสนอแนะว่าประเด็นนี้

เปน็ประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัลำาดบัตน้ๆ ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

เห็นชอบให้เชิญชวนสมัชชาองค์การสหประชาชาติ (UNGA) 

และคณะทำางานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล 

ในพืน้ทีน่อกเขตอำานาจรฐัใหเ้รง่ดำาเนนิงานในประเดน็นีต้อ่ไป  

รวมถึงการพิจารณาประเด็นของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ : ผูแ้ทนประเทศ

มาเลเซยี กลุม่ประเทศแอฟรกินั และตมิอรต์ะวนัออก สนบัสนนุ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่พืน้ทีม่หาสมทุรผูแ้ทน

ประเทศไทย อียิปต์ แคนาดา อินเดีย และฮอนดูรัส ต้องการ

ใหม้กีารประชมุเชงิปฏบิตักิารของผูเ้ชีย่วชาญรว่มกบัอนสุญัญา

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อ 

เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในประเดน็ทีเ่ปน็ความสนใจรว่มกนั  

ผู้แทนประเทศ แทนซาเนีย คอสตาริกา เวเนซุเอลา อุรุกวัย 

กัวเตมาลา เฮติ ปากีสถาน และจาไมกา ต้องการให้ร้องขอให้

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ผนวกประเดน็

เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทร และการเปลี่ยนสภาพ

ภูมิอากาศ เข้าในการดำาเนินงานร่วมกับอนุสัญญาว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในอนาคต ผู้แทน

ประเทศเอลซลัวาดอรเ์สนอใหร้วมทางเลอืกในการบรรเทาและ

การปรบัตวัรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ผูแ้ทนประเทศปาปวันวิกนิตีัง้ขอ้สงัเกตวา่การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

ของผูเ้ชีย่วชาญ สามารถสง่ผลใหเ้กดิการดำาเนนิงานรว่มกนัระหวา่ง

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญา 

วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สว่นผูแ้ทนการหารอื

ระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (IIFB) กลา่วกระตุน้ใหท้ำาการศกึษาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ

ทางทะเลและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง ต่อมาผู้เข้า

ร่วมประชุมได้เห็นชอบให้ทำาการร้องขอให้สำานักเลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ รวมประเดน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมหาสมทุร

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทางเลือกในการ

บรรเทาและการปรับตัวรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ เขา้ในขอ้เสนอการจดัทำากจิกรรมรว่มระหวา่ง
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อนสุญัญารโิอ และใหจ้ดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารของผูเ้ชีย่วชาญ 

เรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ โดยเชญิชวนใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ดำาเนินงานร่วมกันเป็นหนึ่งใน

กิจกรรมร่วมระหว่างอนุสัญญา

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ข้อมติ (UNEP/CBD/COP/10/

L.42) ประกอบด้วยหัวข้อของ การทบทวนความก้าวหน้าใน

การดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานฯ การจำาแนกระบพุืน้ทีท่ะเลที่

มคีวามสำาคญัทางนเิวศและชวีภาพ (EBSAs) และประเดน็ทาง

วทิยาศาสตรแ์ละวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบ 

สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีท่ะเล ผลกระทบจากการทำาประมงทีไ่มย่ัง่ยนื 

ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและไม่มีการควบคุม ผลกระทบ 

จากภาวะการเพิม่ธาตอุาหารในมหาสมทุร (ocean fertiliza-

tion) ผลกระทบจากภาวะการเพิม่ความเปน็กรดในมหาสมทุร 

(ocean acidification) ผลกระทบจากกจิกรรมของมนษุย ์และ

เอกสารแนบทา้ยซึง่มทีะเบยีนรายการของกจิกรรมเพือ่เพิม่พนู

การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืจากความหลากหลาย

ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลนอกเขตอำานาจรัฐ

เกีย่วกบัพืน้ทีท่ะเลทีม่คีวามสำาคญัทางนเิวศและชวีภาพ 

(EBSAs) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับทราบว่าการประยุกต์ใช้

เกณฑท์างวทิยาศาสตรข์องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชีวภาพในการจำาแนกระบุพื้นที่ทะเลที่มีความสำาคัญทาง

นิเวศและชีวภาพ (EBSAs) เป็นคู่มือที่ภาคีอนุสัญญาฯ และ

องคก์รระหวา่งรฐับาลทีไ่ดร้บัมอบอำานาจ อาจเลอืกใชเ้พือ่ใหก้าร 

ดำาเนนิงานตามแนวทางเชงิระบบนเิวศ ในพืน้ทีน่อกเขตอำานาจรฐั  

การประยุกต์ใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และ

วิชาการ และการจำาแนกระบุพื้นที่ทะเลที่มีความสำาคัญทาง

นิเวศและชีวภาพ (EBSAs) และการคัดเลือกมาตรการการ

อนรุกัษแ์ละการจดัการพืน้ทีด่งักลา่วเปน็ความรบัผดิชอบของ

รัฐและองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ได้รับมอบอำานาจ สมัชชาภาคี

อนสุญัญาฯ รอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ดำาเนนิงาน

รว่มกบัองคก์รระหวา่งรฐับาลและรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งจดัตัง้คลงั

เก็บข้อมูล (repository) สำาหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสารทาง

วทิยาศาสตรแ์ละวชิาการและประสบการณใ์นการดำาเนนิงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้กณฑท์างวทิยาศาสตรใ์นการจำาแนกระบุ

พืน้ทีท่ะเลทีม่คีวามสำาคญัทางนเิวศและชวีภาพ (EBSAs) และ

เกณฑท์างวทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบทัง้ในระดบัชาต ิ

และระดับนานาชาติ

เกีย่วกบัพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

เชิญชวนให้สมัชชาองค์การสหประชาชาติ (UNGA) และ 

คณะทำางานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลใน

พื้นที่นอกเขตอำานาจรัฐ ให้เร่งดำาเนินงานภายใต้แนวทางการ

ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืซึง่ความหลากหลาย

ทางชวีภาพในพืน้ทีน่อกเขตอำานาจรฐั และการพจิารณาประเดน็

ของพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล และกระตุน้เตอืนใหภ้าคดีำาเนนิการ 

เพื่อให้งานของคณะทำางานฯ มีความก้าวหน้า

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา:  

คณะทำางานที่ 1 (WG I) หารือประเด็นความหลากหลาย 

ทางชีวภาพแห่งภูเขาในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม และรับรอง

ร่างข้อมติ (UNEP/CBD/COP/WG.1/CRP.1) ในวันศุกร์ที่ 22 

ตุลาคม ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เสนอให้ตัดข้อความอ้างถึง

ความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ออก แต่ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

และกลุ่มประเทศแอฟริกันคัดค้าน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ

ให้อ้างถึง “การให้บริการจากระบบนิเวศ ซึ่งช่วยสนับสนุน

ความกินดีอยู่ดีของมนุษย์” ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารือถึง

การจัดตั้งแนวเขตเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์ (conservation 

corridors) โดยคำานงึถงึความตอ้งการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด

ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.2) 

ประกอบด้วยส่วนที่ระบุถึง สถานภาพและแนวโน้มของ 

ความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ภเูขา และองคป์ระกอบของ

โปรแกรมงานสามขอ้เกีย่วกบัปฏบิตักิารโดยตรง แนวทาง/วธิกีาร  

และปฏบิตักิารสนบัสนนุสำาหรบัการดำาเนนิงานในการอนรุกัษ์

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์  

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และ 

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจดัตัง้แนวเขตเชือ่มตอ่เพือ่การอนรุกัษ ์

โดยคำานึงถึงชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และป้องกันการแพร่ระบาด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และสนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยง

ระหวา่งพืน้ทีส่งูกบัพืน้ทีร่าบลุม่ (upland-lowland interac-

tions) โดยมจีดุมุง่หมายในการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้ก่

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากความหลาก

หลายทางชีวภาพในพื้นที่ภูเขา โดยดำารงรักษาการให้บริการ

จากระบบนิเวศซึ่งช่วยสนับสนุนความกินดีอยู่ดีของมนุษย์

พืน้ทีคุ่ม้ครอง: คณะทำางานที ่1 (WG I) เริม่พจิารณา

ประเด็นนี้ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม และรับรองร่างข้อมติ 

(UNEP/CBD/COP/WG.1/CRP.3) ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 

ซึ่งการหารือส่วนใหญ่เน้นที่ประเด็นการเงินที่ยั่งยืน และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง

การเงินที่ยั่งยืน : ผู้แทนประเทศเบลารุสเรียกร้อง

ให้จัดทำาแนวทางเชิงวิธีการ (methodological guidelines) 
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

สำาหรับใช้วิเคราะห์ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งพื้นที่

คุม้ครอง ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส ์สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

จีน อาร์เจนตินา อินเดีย ฮอนดุรัส อินโดนีเซีย และเซนต์ลูเซีย 

เสนอใหข้จดัวงเลบ็ทีล่อ้มขอ้ความเกีย่วกบัการใหท้นุสนบัสนนุ

แกป่ระเทศกำาลงัพฒันาอยา่งเพยีงพอ ทนัทว่งทแีละคาดการณไ์ด ้

ผูแ้ทนประเทศอรุกุวยัเสนอเนือ้หาทีร่ะบถุงึการกระตุน้เตอืนให้

อนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

ให้ความสนใจกับกลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) กล่าวเน้นถึงบทบาทของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต ิ(NBSAPs) เปน็พืน้ฐาน

สำาหรบัการเขา้ถงึทรพัยากรภายใตก้ารจดัสรรเงนิทนุรอบทีห่า้

ของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (the fifth GEF replenishment) 

ผูแ้ทนประเทศเนปาล ตัง้ขอ้สงัเกตวา่จำานวนของพืน้ทีคุ่ม้ครอง

ที่เพิ่มขึ้นนั้น หมายถึงจำานวนของเงินทุนสนับสนุนที่ต้องเพิ่ม

มากขึ้นตามไปด้วย เกี่ยวกับการเรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

ระบุถึงความต้องการทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ

ให้อ้างถึงโครงการ Lifeweb Initiative และให้กระตุ้นเตือน

ผู้บริจาคและประเทศต่างๆ ที่สามารถให้ทุนสนับสนุนได้  

ให้ทุนสนับสนุนการดำาเนินงานดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ผู้เข้าร่วม

ประชมุหารอืถงึเนือ้หาทีร่อ้งขอใหจ้ดัทำาคูม่อืสำาหรบัหนว่ยงาน 

ระดับชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ 

ในการวางแผนจดัทำาเครอืขา่ยพืน้ทีคุ่ม้ครองและกลยทุธร์องรบั

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคำาร้องขอให้สำานัก

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการประชมุกลุม่ตดิตอ่ประสานงานรว่ม  

(Joint Liaison Group) เรือ่งบทบาทของพืน้ทีคุ่ม้ครอง เพือ่ให้

หลกัประกนัวา่มกีารรวมประเดน็บทบาทของพืน้ทีคุ่ม้ครอง เมือ่

จดัทำาขอ้เสนอเกีย่วกบักจิกรรมรว่มระหวา่งสามอนสุญัญารโิอ

ข้อมตขิัน้สดุท้าย : ข้อมต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.12) 

ประกอบด้วยส่วนทีร่ะบถุงึ กลยทุธ์สำาหรบัเสรมิสร้างการดำาเนนิงาน  

ประเด็นที่จำาเป็นต้องได้รับความสนใจมากขึ้น เป้าหมายและ

ประเดน็เกีย่วกบัตารางเวลา (timetable) และเอกสารแนบท้าย 

ทีก่ำาหนดข้อมลูพืน้ฐานของประเทศ (national profile) เกีย่วกบั 

การดำาเนนิงานตามโปรแกรมงาน ส่วนประเดน็ทีจ่ำาเป็นต้องได้รบั 

ความสนใจมากขึน้รวมถงึ การเงนิทีย่ัง่ยนื การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ประสิทธิภาพในการจัดการ การจัดการชนิดพันธุ ์

ต่างถิ่นที่รุกรานพื้นที่คุ้มครองที่เป็นแหล่งนำ้าในแผ่นดินและ

องค์ประกอบของโปรแกรมงานฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียมและการแบ่งปันผลประโยชน์

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ สนบัสนนุใหป้ระเทศกำาลงัพฒันาระบถุงึความ

ตอ้งการเงนิทนุสนบัสนนุโครงการและการดำาเนนิงานเกีย่วกบั 

ระบบพื้นที่คุ้มครองโดยตั้งอยู่บนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) สำาหรับ

โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง รวมถึงโดยผ่านโครงการ

ริเริ่ม LifeWeb Initiative

 ✤ กระตุน้เตอืนใหห้นว่ยงานผูบ้รจิาคและประเทศ

ตา่งๆ ทีส่ามารถใหท้นุสนบัสนนุได ้ใหท้นุสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ดังกล่าว

 ✤ รอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ใหห้ลกั

ประกันว่ามีการผนวกรวมประเด็นบทบาทของพื้นที่คุ้มครอง 

เมื่อข้อเสนอในการจัดทำากิจกรรมร่วมให้แก่สำานักเลขาธิการ

อนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเล

ทราย (UNCCD)

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ศกึษาวเิคราะหว์า่

โอกาสในการให้ทุนภายใต้กลยุทธ์การรับมือและการบรรเทา 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะชว่ยสนบัสนนุ

การดำาเนินงานตามโปรแกรมงานขณะที่เพิ่มพูนผลประโยชน์

ร่วมกันเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและการรับมือและ

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำากลไกและ

กระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อการแบ่งปันต้นทุนกำาไร

และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเพื่อการมีส่วนร่วมอย่าง

เตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่

ในการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง โดยสอดคล้อง

กับกฎหมายภายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน: คณะทำางานที่ 1 

(WG I) เริม่พจิารณาประเดน็นีใ้นวนัพธุที ่20 ตลุาคม โดยมกีาร

หารือเรื่องร่างข้อมติ (UNEP/CBD/COP/10/WG.1/CRP.4)  

ในวันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 ตุลาคม การหารือ 

เนน้ทีป่ระเดน็คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยการใชป้ระโยชน์

อย่างยั่งยืนในภาคการเกษตรและภาคป่าไม้ และกลุ่มเพื่อน

ประธานซึ่งมีนาย Alfred Oteng - Yeboah ประเทศกานา

เป็นประธาน ได้หารือเรื่องโครงการริเริ่มซาโตยามา

คณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ : ผู้แทนประเทศ

ฟิลิปปินส์กล่าวสนับสนุนให้จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะกิจด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร
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และภาคป่าไม้ รวมถึงผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ในขณะที่

ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย อาร์เจนตินา บราซิล กัวเตมาลา 

และกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวคัดค้าน โดยกล่าวแสดง

ความเป็นกงัวลถงึความซำ้าซ้อนกบังานของโครงการรเิริม่อืน่ๆ  

ภายใต้องค์การสหรปะชาชาต ิผูแ้ทนประเทศนอร์เวย์ อนิโดนเีซยี 

นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มประเทศอาหรับกล่าว

แสดงความเป็นกงัวลเกีย่วกบัข้อกำาหนดการดำาเนนิงาน (TORs)  

ของคณะผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าวว่ากว้างเกนิไป และผูแ้ทนสหภาพ

ยุโรป (EU) เรียกร้องให้พิจารณาข้อกำาหนดนี้อย่างระมัดระวัง

และละเอียดถี่ถ้วน ผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 

(IUCN) เสนอให้คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิฯ พจิารณาประเดน็

การจัดการทรัพยากรประมง สัตว์นำ้าและสัตว์ป่า ประธาน 

Hufler เสนอให้ทำาการร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อคณะที่ปรึกษาทาง 

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 15 

มากกว่าที่จะจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ

การริเริ่มซาโตยามา : ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน

สนับสนุนการริเริ่มซาโตยามา แต่ผู้เข้าร่วมประชุมบางคน 

กล่าวแสดงความเป็นกงัวลเกีย่วกบัการบดิเบอืนทางการค้าหรอื 

การผลิต และผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ เรียกร้องให้มีข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มเติมมากขึ้น และผู้เข้าร่วมประชุมได้สนับสนุน 

ให้มีการหารือ วิเคราะห์ และทำาความเข้าใจโครงการริเริ่ม 

ซาโตยามาต่อไป

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.15) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ สนับสนุนการ

ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter 

pays principle) และเครือ่งมอืทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ

ซึง่มศีกัยภาพในการสนบัสนนุการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืและ

ปรับปรุงความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปสงค์และเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่การริเริ่มที่เชื่อมโยงความหลากหลายทาง 

ชวีภาพ การพฒันาและการขจดัความยากจน ตวัอยา่งเชน่ การ

ริเริ่มการค้าชีวภาพ (Biotrade Initiative) ของการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

 ✤ รอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ รายงาน

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการปรับปรุง 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางระหว่างประเทศ

และวถิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเพือ่การเกษตรและการทำาปา่ไมท้ีย่ัง่ยนื

ตอ่คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) กอ่นการประชมุ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11

 ✤ ตระหนักและสนับสนุนให้มีการหารือ การ

วิเคราะห์และทำาความเข้าใจการริเริ่มซาโตยามาต่อไป เพื่อ 

เผยแพรค่วามรู ้เสรมิสรา้งสมรรถนะ และสง่เสรมิโครงการและ

โปรแกรมเพือ่การใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืจากทรพัยากรชวีภาพ

ความหลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ: ประเด็นนี้ได้รับการพิจารณาครั้งแรก

โดยคณะทำางานที ่1 (WG I) ในวนัพธุที ่20 ตลุาคม การหารอืเนน้

ทีป่ระเดน็ของภมูวิศิวกรรม (geo-engineering) ความรว่มมอื 

ระหวา่งอนสุญัญารโิอ และการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

จากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ไม ้(REDD+) 

กลุ่มเพื่อนประธานซึ่งมีนาย Horst Korn สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมน ีเปน็ประธาน ไดพ้จิารณาเนือ้หาเกีย่วกบัภมูวิศิวกรรม 

กลุม่ตดิตอ่ประสานงานซึง่มนีาย Hesiquio Benitez ประเทศ

เมก็ซโิกเปน็ประธานไดห้ารอืเกีย่วกบัประเดน็ความรว่มมอืระหวา่ง

อนุสัญญาริโอ และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากการตดัไมท้ำาลายปา่และการเสือ่มโทรมของปา่ไม ้(REDD+) 

ซึง่ประเดน็การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการ

ตัดไม้ทำาลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+) ได้มี

การหารือต่อในกลุ่มเพื่อนประธานที่มีนาง Robyn Bromley 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประธาน และในการประชุมระดับ

รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 

คณะทำางานที่ 1 (WG I) รับรองร่างข้อมติ (UNEP/CBD/

Cop/10/WG.1/CRP.11) โดยยกเว้นเนื้อหาในส่วนของการ

คุ้มครองการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ตัดไม้ทำาลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+) เพื่อ

รอผลจากการปรึกษาหารือระดับรัฐมนตรี และเนื้อหาในส่วน

ทีว่า่ดว้ยการสนบัสนนุการจดัทำาคำาแนะแนวทางในการเพิม่พนู

การสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ กับมาตรการด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงอยู่ในวงเล็บ คณะประชุม

รวมในพิธีปิดการประชุมได้รับรองข้อมติโดยขจัดวงเล็บ 

ทีเ่หลอืออก และใหก้ารรบัรองภาษาทีป่ระนปีระนอมเกีย่วกบั

การคุ้มครองการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การตัดไม้ทำาลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+)  

ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการปรึกษาหารือระดับรัฐมนตรี

ภูมิวิศวกรรม : ผู้แทนประเทศตูวาลู ฟิลิปปินส์ 

คอสตาริกา กลุ่มประเทศแอฟริกัน สวิตเซอร์แลนด์ กลุ่ม 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

America (ALBA) เกรนาดา กลุม่อนรุกัษก์รนีพซี กลุม่พนัธมติร

สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ (Ecosystems Climate 

Alliance) และกลุ่ม ETC ร้องขอให้ห้ามการดำาเนินงานด้าน
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ภูมิวิศวกรรม จนกว่าจะมีข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

มารองรับ และมีการวิเคราะห์ประเมินถึงความเสี่ยงจาก

วิศวกรรมดังกล่าว ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เสนอให้ใส่ภาษา 

ทีว่า่ดว้ยความตอ้งการกรอบการควบคมุภมูวิศิวกรรมในระดบัโลก 

ทีโ่ปรง่ใส ผูแ้ทนประเทศเสนอใหอ้นญุาตกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์

ในระดบัเลก็หรอืขนาดยอ่ม และอยูภ่ายในเขตอำานาจแหง่ชาต ิ

ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ กจิกรรมดา้นภมูวิศิวกรรม

บางอย่าง อาจเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผูแ้ทนสหพนัธรฐัรสัเซยี

ร้องขอให้ตัดภาษาที่ว่าด้วยภูมิวิศวกรรมออก ต่อมาผู้เข้าร่วม

ประชมุไดห้ารอืถงึ : คำาจำากดัความหรอืความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

ภูมิวิศวกรรม การใช้ถ้อยคำาในประกาศหยุดพัก (de facto 

moratorium) และการยกเวน้สำาหรบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์

เกี่ยวกับคำาจำากัดความ ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึง

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิวิศวกรรม โดยอ้างถึง 

เทคโนโลยีในการลดปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์หรือเพิ่ม

การกักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ และถกเถียงกันว่า

จะตัดเนื้อหาที่อ้างถึงการจัดและกักเก็บคาร์บอน (carbon 

capture and storage - CCS) ออกหรือไม่ และได้เห็นชอบ

ในกลุ่มเพื่อนประธาน ให้เพิ่มเชิงอรรถระบุถึงความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับภูมิวิศวกรรม โดยไม่ปิดกั้นไม่ให้มีการปรับปรุง

แก้ไขคำาจำากัดความในอนาคตและไม่รวมการจับและกักเก็บ

คาร์บอน (CCS) จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อเชื้อเพลิงดังกล่าว

ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกักเก็บไว้ก่อนที่จะปล่อย

ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ระหว่างการหารือในคณะทำางานที่ 1 

(WG I) ผู้แทนประเทศโบลิเวียร้องขอให้ทำาการอธิบายว่า 

การที่ไม่รวมประเด็นการจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) 

ในร่างข้อมติ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับกิจกรรม 

ภูมิวิศวกรรม และต่อมาเห็นชอบให้บันทึกประเด็นความเป็น

กังวลนี้ไว้ในรายงานการประชุม

เกี่ยวกับประกาศหยุดพัก (moratorium) ผู้เข้าร่วม

ประชมุหารอืวา่ควรจะหยบิยกประกาศดงักลา่วขึน้มาบงัคบัใช้

หลงัจากมกีารจดัทำากลไกการควบคมุดูแลภมูวิิศวกรรมระดบั

โลกที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิผลหรือไม่ และตัดสินใจ 

ใหอ้า้งถงึการขาดกลไกดงักลา่ว แตม่อบหมายใหส้ำานกัเลขาธกิาร

อนสุญัญาฯ ทำาการศกึษาถงึชอ่งวา่งในกลไกตา่งๆ ทีม่อียู ่เพือ่

ให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) พิจารณาโดย

คำานงึถงึวา่กลไกดงักลา่วอาจไมม่ปีระสทิธผิลมากทีส่ดุหากอยู่

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมา 

ผู้เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางหรือวิธีการในการวิเคราะห์

ประเมินคุณภาพของประกาศหยุดพัก (moratorium) และ 

เห็นชอบให้อ้างถึง “กิจกรรมด้านภูมิวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพภมูอิากาศและอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความหลาก

หลายทางชีวภาพ” โดยสอดคล้องกับแนวทางการระมัดระวัง

ลว่งหนา้ และมาตรา 14 ของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (การวิเคราะห์ผลกระทบ และการลดผลกระทบ

ในทางลบ)

เกี่ยวกับการยกเว้นสำาหรับการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมหารือกันว่า จะร้องขอให้

ดำาเนินการวิจัยดังกล่าวในสภาพแวดล้อมที่มีการ “จำากัด” 

และ “ควบคุม” ภายในเขตอำานาจแห่งชาติ และขึ้นอยู่กับผล

การวิเคราะห์ประเมินล่วงหน้าถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

และความต้องการข้อมูลเฉพาะด้าน ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุม 

เห็นชอบให้อ้างถึง “การดำาเนินงานที่มีการควบคุม” (con-

trolled setting) และมาตรา 3 ของอนุสัญญาฯ ในการให้

หลักประกันว่า กิจกรรมใดๆ ภายในเขตอำานาจแห่งชาติ หรือ

การควบคมุของภาคอีนสุญัญาฯ จะไมส่ง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม

ของประเทศ/รัฐอื่นๆ หรือนอกเขตอำานาจแห่งชาติ

ความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาริโอ: ผู้แทน

ประเทศจีนกล่าวคัดค้านโปรแกรมงานร่วมระหว่างอนุสัญญา 

ริโอ และกล่าวเน้นว่า จำาเป็นต้องให้การยอมรับนับถือต่อ

ความรู้ความชำานาญและบทบาทหน้าที่ของอนุสัญญาว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ผู้แทนประเทศ

เมก็ซโิก, ตวูาล,ู บอสเนยี-เฮอรเ์ซโกวนิา, ปากสีถาน, มอรเิชยีส, 

พาเลา, กลุ่มประเทศแอฟริกัน, เนปาล, สวิตเซอร์แลนด์,  

ตมิอรต์ะวนัออก, คอสตารกิา และกลุม่อนรุกัษก์รนีพซี ตอ้งการ

ใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพจดัทำาขอ้เสนอ

สำาหรับกิจกรรมร่วมและโปรแกรมงานร่วมกับอนุสัญญาริโอ

ฉบบัอืน่ๆ ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส,์ ปาปวันวิกนิ,ี โคลอมเบยี, 

แอฟริกาใต้, อินเดียและบราซิล ต้องการให้เสนอแนะให้

ภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการดำาเนิน

กิจกรรมร่วมและโปรแกรมงานร่วม ผู้แทนจากหลายภาคี 

อนสุญัญาฯ แสดงความเปน็กงัวลถงึวาระภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ย 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) ทีม่มีากอยูแ่ลว้ 

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหต้ดัการอา้งถงึโปรแกรมงาน

รว่มออก และขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำาขอ้เสนอ

สำาหรบักจิกรรมรว่มกบัอนสุญัญารโิอฉบบัอืน่ๆ โดยรบัทราบถงึ

บทบาทหน้าที่และสมาชิกภาพของอนุสัญญาริโอทั้งสามฉบับ 

ทีม่คีวามแตกตา่งกนั ผูเ้ขา้รว่มประชมุยงัไดเ้หน็ชอบใหเ้ชญิชวน 

สมัชชาภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ

แปรสภาพเปน็ทะเลทราย (UNCCD) ดำาเนนิงานรว่มกบัสำานกั
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เลขาธิการอนุสัญญาฯ และปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ

เตรียมการสำาหรับการประชุมสุดยอดเนื่องในโอกาสครบสอง

ทศวรรษของอนุสัญญาริโอ (Rio+20 Summit) ในการจัดทำา

วาระปฏิบัติการ (agenda) และรายงานผลการดำาเนินงาน 

ต่อสมัชชาภาคีของอนุสัญญาริโอ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการ

จดัการประชมุรว่มในระดบัรฐัมนตร ีระหวา่งสามอนสุญัญารโิอ  

โดยจัดต่อเนื่องกับการประชุมสุดยอดเนื่องในโอกาสครบสอง

ทศวรรษของอนสุญัญารโิอ (Rio+20 Summit) ผูแ้ทนสหภาพ

ยุโรป (EU) ยอมรับให้ตัดทิ้งข้อความดังกล่าว แต่ขอให้ทำาการ

ระบุให้ชัดเจนว่าสมัชชาภาคีของอนุสัญญาริโอจะศึกษาถึง 

วธิกีารและแนวทางในการใชป้ระโยชนจ์ากงานเตรยีมการตา่งๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ Rio+20 Summit และผูแ้ทนประเทศ

บราซิลขอให้เพิ่มถ้อยคำาว่า “ร่วมกับสภา (Bureau) ของการ

ประชุม Rio+20 Summit”

การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการ

ตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+): 

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน, ปากีสถาน, ไทย, อินโดนีเซีย, 

ญี่ปุ่น, สวิตเซอร์แลนด์, สหพันธรัฐรัสเซีย, มาเลเซีย, กลุ่ม

อนรุกัษก์รนีพซี และเวทรีะหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เรียกร้องให้สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ช่วยสนับสนุนการหารือเกี่ยวกับการ

ปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และกลไกใน

การตดิตามตรวจสอบผลกระทบจากการลดปรมิาณการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรม

ของป่าไม้ (REDD+) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทน

ประเทศคอสตาริกา, มอริเชียส, ติมอร์ตะวันออกและเนปาล 

ต้องการให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ศึกษาโอกาสและ 

ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

จากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ไม ้(REDD+) 

ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยปรึกษาหารือกับภาคีอนุสัญญาฯ  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุบางคนแสดงความเปน็กงัวลเกีย่วกบัการอา้งถงึ  

“การปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย 

ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ไมใ่ชภ่าษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบภายใตอ้นสุญัญา

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ผู้แทน

กลุม่พนัธมติรสภาพภมูอิากาศและระบบนเิวศ (Ecosystems 

Climate Alliance) ตัง้ขอ้สงัเกตวา่การปกปอ้งคุม้ครองความ

หลากหลายทางชีวภาพนั้นไม่ได้อยู่ในข้อกำาหนดเกี่ยวกับการ 

ใชป้ระโยชนท์ีด่นิของพธิสีารเกยีวโต ทีป่ระยกุตใ์ชก้บัประเทศ 

ทีพ่ฒันาแลว้ ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอใหเ้รยีกรอ้งใหส้มาชกิ

ของพนัธมติรความรว่มมอืวา่ดว้ยปา่ไม ้(CPF) ทำาการวเิคราะห์

ประเมนิกลไกทีม่อียู ่ซึง่อาจนำาไปใชต้ดิตามตรวจสอบผลกระทบ 

ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ ตัง้แตแ่นวทางเชงิระบบนเิวศ 

ไปจนถึงการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ รวมถงึการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจาก

การตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+), 

การอนรุกัษป์รมิาณคารบ์อนในปา่ไม ้และการจดัการปา่ไมแ้ละ 

ปริมาณคาร์บอนในป่าไม้อย่างยั่งยืน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหร้อ้งขอสำานกัเลขาธกิาร

อนุสัญญาฯ: ผนวกรวม “ประเด็นที่เป็นความกังวลด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพ” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดปรมิาณการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรม

ของป่าไม้ (REDD+) เมื่อจัดทำาข้อเสนอสำาหรับกิจกรรมร่วม

ระหวา่งอนสุญัญารโิอ; จำาแนกระบดุชันชีีว้ดัทีส่ามารถนำามาใช ้

วเิคราะหป์ระเมนิผลจากการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

จากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ไม ้(REDD+) 

ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ นอกเหนอืจากการวเิคราะหป์ระเมนิกลไกทีม่อียูซ่ึง่

อาจนำาไปใชต้ดิตามตรวจสอบผลกระทบตอ่ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ โดยที่จะไม่ไปขัดต่อข้อมติของอนุสัญญาว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจะมีขึ้นใน

อนาคต; และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองความ

หลากหลายทางชวีภาพ โดยทีจ่ะไมไ่ปขดัตอ่ขอ้มตขิองอนสุญัญา

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจะมี

ขึ้นในอนาคต ตามที่การปรึกษาหารือระดับรัฐมนตรีอย่างไม่

เป็นทางการได้เสนอไว้

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.36) 

ระบถุงึ: ประเดน็ทางการเงนิ; การวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ตอ่ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ; การลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ และวถิกีารดำารงชวีติทีพ่ึง่พา

ความหลากหลายทางชวีภาพ; แนวทางเชงิระบบนเิวศสำาหรบั

การปรบัตวัและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ; ผลกระทบจากมาตรการการปรับตัวและบรรเทา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; การประเมินคุณค่าและ

มาตรการสร้างแรงจูงใจ; การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่

กึ่งชื้น; และแนวทางและวิธีการในการสร้างประโยชน์ร่วม 

(co-benefit) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เกี่ยวกับภูมิวิศวกรรม สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ และรฐับาลอืน่ๆ ใหห้ลกัประกนัวา่ 

จะไมม่กีารดำาเนนิกจิกรรมดา้นภมูวิศิวกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความ

หลากหลายทางชีวภาพ จนกว่าจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ที่เชื่อถือได้มารองรับ และมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้ตอ่สิง่แวดลอ้ม, ความหลากหลายทางชวีภาพ, 

เศรษฐกจิ, สงัคมและวฒันธรรม โดยสอดคลอ้งกบัขอ้มต ิIX/16 C  

เรื่องการเพิ่มธาตุอาหารในมหาสมุทร (ocean fertilization) 

ในกรณีที่ไม่มีกลไกระดับโลกที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการควบคุมดูแลภูมิวิศวกรรม และ

โดยสอดคลอ้งกบัแนวทางการระมดัระวงัลว่งหนา้ และมาตรา 

14 ของอนุสัญญาฯ โดยยกเว้นในกรณีของการศึกษาวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ระดับย่อม (small scale) ซึ่งดำาเนินการใน

สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม (สอดคล้องกับมาตรา 3 ของ

อนสุญัญาฯ (หลกัการ)) และในกรณทีีเ่ปน็ความตอ้งการขอ้มลู

ทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน และกรณีที่ต้องทำาการวิเคราะห์

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมล่วงหน้า ท้ายข้อมติมีเชิงอรรถ

อธบิายวา่ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ มคีวามเขา้ใจวา่ เทคโนโลยี

ใดๆ ที่ลดปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์หรือเพิ่มการกักเก็บ

คาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง (ยกเว้นการจับและกักเก็บ

คาร์บอน (CCS) จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อเชื้อเพลิงดังกล่าว

ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกักเก็บไว้ก่อนที่จะปล่อย
ออกสู่ชั้นบรรยากาศ) ควรได้รับการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็น 
ภมูวิศิวกรรม จนกวา่จะมกีารใหค้ำาจำากดัความของภมูวิศิวกรรม
ที่เที่ยงตรงและชัดเจนมากกว่านี้

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิาร
อนุสัญญาฯ:

 ✤ รวบรวมขอ้มลูขา่วสารทางวทิยาศาสตร ์รวมถงึ 
มุมมองของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากเทคนิคและ 
วธิกีารดา้นภมูวิศิวกรรมทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้ตอ่สิง่แวดลอ้ม, ความ
หลากหลายทางชวีภาพ, เศรษฐกจิ, สงัคมและวฒันธรรม และ
ทางเลือกเกี่ยวกับคำาจำากัดความและความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ภูมิวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้คณะ 
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) พิจารณา

 ✤ ทำาการศกึษาชอ่งวา่งของกลไกการควบคมุดแูล
ที่มีอยู่ ซึ่งมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ และมี
ประสทิธผิล ในการควบคมุภมูวิศิวกรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพ
ภมูอิากาศ เพือ่ใหค้ณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) 
พิจารณา และสื่อสารไปยังองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยคำานึงถึงว่ากลไกดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
หากอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เกีย่วกบัความรว่มมอืระหวา่งอนสุญัญารโิอ สมชัชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ได้ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ  
จัดทำาข้อเสนอสำาหรับกิจกรรมร่วมกับอนุสัญญาริโอ และ 
ส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังสำานักเลขาธิการของอนุสัญญาริโอ 
ฉบับอื่นๆ; และเชิญชวนให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) 
ดำาเนนิงานรว่มกบัสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ผา่นกลุม่ตดิตอ่
ประสานงานร่วม (Joint Liaison Group) ในการ:

 ✤ พจิารณาองคป์ระกอบของขอ้เสนอกจิกรรมรว่ม
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ, ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ การเสือ่มโทรมของทีด่นิ และการประยกุตใ์ชแ้นวทาง
เชิงระบบนิเวศกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ✤ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดประชุม
เตรียมการร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ เกี่ยวกับกิจกรรมร่วม 
ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

 ✤ ทำาการปรึกษาหารือกับสภา (Bureau) ของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุม Rio+20 Summit 
และศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากงานเตรียมการ 

จัดประชุมดังกล่าว

เกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ไม ้(REDD+) 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ

 ✤ ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัการปกปอ้งคุม้ครองความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยที่จะไม่ไปขัดต่อข้อมติซึ่งจะมีขึ้น 

ในอนาคต ของอนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

(UNFCCC) ทั้งนี้โดยการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิผล

กับภาคีอนุสัญญาฯ และชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและท้องถิ่น 

มสีว่นรว่ม เพือ่ใหป้ฏบิตักิารใดๆ ทีม่ขีึน้ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน

หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ สนับสนุนการการจัดทำาคำาแนะแนวทางใน

การสร้างความผสานสอดคล้องระหว่างการดำาเนินมาตรการ

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ และ

มาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 × ประเด็นสารัตถะอื่นๆ
ความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร: 

คณะทำางานที ่1 (WG I) เริม่พจิารณาประเดน็นีใ้นวนัพฤหสับดทีี ่
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21 ตลุาคม และเหน็ชอบกบัรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/

WG.1/CRP.10) ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 

การหารือเน้นที่ประเด็นของแผนงานร่วมระหว่าง

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพกบัคณะกรรมาธกิาร

วา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CGRFA) 

ขององคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ระยะ

ที่สอง ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ เอกาวาดอร์ หมู่เกาะแปซิฟิก 

กลุม่ประเทศแอฟรกินั สหภาพยโุรป (EU) นอรเ์วย ์และมาเลเซยี 

สนบัสนนุงานเกีย่วกบัแนวโนม้ในสทิธบิตัรและสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปัญญาอื่นๆ แต่ผู้แทนประเทศออสเตรเลียคัดค้าน ผู้แทน

ประเทศเปรเูสนอแนะใหเ้พิม่การวเิคราะหก์ารใชช้นดิพนัธุท์ีม่ี

ความสำาคญัสำาหรบัความมัน่คงทางอาหารในภาคสว่นอืน่ๆ แต ่

ผู้แทนประเทศแคนาดาคัดค้าน ผู้แทนประเทศเอธิโอเปียให้

ความสนใจกบัประเดน็สทิธขิองเกษตรกรในประเทศกำาลงัพฒันา  

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รอ้งขอใหต้ดัขอ้ความอา้งถงึผลกระทบ 

ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อเกษตรกรรายย่อย

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.33) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ และเชิญชวนให้คณะกรรมาธิการ 

วา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CGRFA) 

ดำาเนนิงานรว่มกนัในการกำาหนดแผนงานรว่มระหวา่งอนสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับคณะกรรมาธิการฯ 

(CGRFA) โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้เป็นพิเศษ แนวทาง

และวิธีการในการส่งเสริมผลกระทบทงบวก และหลีกเลี่ยง/

ลดผลกระทบทางลบจากการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 

ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบที่ส่งผล 

ต่อเนื่องไปถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หง้แลง้

และพืน้ทีก่ึง่ชืน้: คณะทำางานที ่1 (WG I) เริม่พจิารณาประเดน็

นีใ้นวนัพธุที ่20 ตลุาคม และหารอืถงึรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/

COP/10/WG.1/CRP.6) ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม ผู้เข้าร่วม

ประชมุไดห้ารอืในประเดน็ตา่งๆ โดยเฉพาะเกณฑส์ำาหรบัการ

กำาหนดและจำาแนกประเภทของพืน้ทีแ่หง้แลง้ ภายใตอ้นสุญัญา

วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย (UNCCD) และ

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ผูแ้ทนประเทศ

อิหร่านและผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน สนับสนุนข้อความ

อ้างถึงความแตกต่างระหว่างเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่แห้งแล้ง 

ของอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย  

(UNCCD) กับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลงัจากการหารอื ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหต้ดัทิง้ขอ้ความ

ดงักลา่ว และรบัรองคำาจำากดัความของพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ที่

กึง่ชืน้ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ เพือ่สง่ใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ย 

การตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย (UNCCD) พจิารณา

ต่อไป

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.14) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ รับรองคำาจำากัดความ ของพื้นที่แห้งแล้งและ

พืน้ทีก่ึง่ชืน้ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ และรอ้งขอใหส้ำานกั

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ สง่คำาจำากดัความดงักลา่วไปยงัอนสุญัญา

วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย (UNCCD) เพือ่ 

นำาไปใชใ้นกระบวนการปรบัปรงุแกไ้ขแผนกลยทุธข์องอนสุญัญา

ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายต่อไป

 ✤ ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้ 

หลักประกันว่าจะมีการผนวกรวมประเด็นบทบาทของพื้นที่

แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น เมื่อจัดทำาข้อเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม

ร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอทั้งสามฉบับ

 ✤ กระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ และหนว่ยงาน 

อืน่ๆ ใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมทีร่ะบไุวใ้นการวเิคราะหป์ระเมนิ

สมรรถนะระดบัชาต ิ(national capacity self-assessment) 

ที่ส่งเสริมการผสานการดำาเนินงานระหว่างอนุสัญญาริโอ  

ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ภายในพื้นที่ 

แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้: 

คณะทำางานที่ 1 (WG I) เริ่มหารือประเด็นนี้ในวันพุธที่ 20  

ตลุาคม และรบัรองรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.1/ 

CRP.5) ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม โดยยกเว้นเนื้อหาในส่วน

ของการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลายปา่ 

และความเสื่อมโทรมของป่าไม้ (REDD+) ซึ่งรวมอยู่ในข้อมติ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว การหารือเน้นไป

ที่งานของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับคำาจำากัดความของป่าไม้ และ

การจำาแนกประเภทของป่าไม้ในบริบทของความร่วมมือกับ

การหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) 

คำาจำากัดความของป่าไม้ และการจำาแนกประเภท

ของป่าไม้: ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ สหภาพยุโรป (EU) และ

ฟิลิปปินส์ สนับสนุนงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขคำาจำากัด

ความของป่าไม้ และประเภทของป่าไม้ แต่ผู้แทนประเทศ

บราซิล มาเลเซีย และออสเตรเลียคัดค้าน ต่อมาผู้เข้าร่วม

ประชุมได้เห็นชอบกับภาษาที่ประนีประนอมมากขึ้น โดย 

รบัทราบถงึความตอ้งการในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามขอ้มต ิ 

IX/5 (ความหลากหลายทางชวีภาพในปา่ไม)้ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

กับงานด้านคำาจำากัดความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง 

องค์ประกอบเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในการ

วิเคราะห์ประเมินทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก

ขอ้มตขิัน้สดุทา้ย : ขอ้มต ิ(UNEP/CBD/COP/10/L.21) 

รวมถงึสว่นทีว่า่ดว้ย ความรว่มมอืกบัการหารอืแหง่สหประชาชาติ

วา่ดว้ยปา่ไม ้(UNFF) องคก์ารทำาไมเ้ขตรอ้นนานาชาต ิ(ITTO) 

และสำานักเลขาธิการของกลุ่มประเทศที่มีป่าไม้ปกคลุมน้อย 

(Low - Forest Cover Countries) กจิกรรมรว่มทีม่เีปา้หมาย

ระหวา่งอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ กบัการ

หารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) ความร่วมมือ 

กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ

ความร่วมมือกับพันธมิตรความร่วมมือว่าด้วยป่าไม้ (CPF)

เกีย่วกบักจิกรรมทีม่เีปา้หมายรว่มกบัการหารอืแหง่

สหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ปรับรวมการรายงาน 

ที่เกี่ยวกับป่าไม้ รวมถึงโดยร่วมกับ FAO จัดประชุมหน่วย 

ปฏิบัติการของพันธมิตรความร่วมมือว่าด้วยป่าไม้ (CPF Task 

Force) ในการปรบัรวมการรายงานดงักลา่ว เพือ่ศกึษาวเิคราะห์

วา่ในการรายงานและการตดิตามตรวจสอบความหลากหลาย

ทางชวีภาพในปา่ไมม้ปีระเดน็ใดทีย่งัขาดอยู ่หรอืมไีมเ่พยีงพอ  

และดำาเนนิงานตามขอ้มต ิIX/5 วรรค 3 (g) เกีย่วกบัการอธบิาย

ถึงคำาจำากัดความของป่าไม้และประเภทของป่าไม้ที่แสดงถึง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าไม้ในระดับที่เหมาะสม

ตอ่การรายงานและการตดิตามตรวจสอบสถานภาพของความ

หลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้

เชื้อเพลิงชีวภาพ: คณะทำางานที่ 1 (WG I) ได้

พจิารณาประเดน็นีใ้นวนัพฤหสับดทีี ่21 ตลุาคม และต่อมากลุม่

ตดิต่อประสานงานและกลุม่เพือ่นประธาน ซึง่มนีาง Giannina 

Santiago ประเทศโคลอมเบีย และนาย Ole Hendrickson 

ประเทศแคนาดา เป็นประธาน คณะทำางานที่ 1 (WG I) 

รบัรองข้อร่างข้อมต ิ(UNEP/CBD/COP//WG/CRP/10) ในวนั

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม การหารือส่วนใหญ่เน้นที่ประเด็นของ 

ข้อความอ้างถงึความมัน่คงในการถอืครองทีด่นิและทรพัยากรนำา้  

การศกึษาสำารวจและจดัทำาทะเบยีนทีด่นิ งานของอนสุญัญาว 

่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพในการจดัทำาคูม่อื (toolkit) 

และชีวสังเคราะห์ (synthetic biology) 

ความมั่นคงในการถือครองที่ดินและทรัพยากร

นำ้า : ผู้แทนกลุ่มประเทศเอฟริกัน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์  

จาไมกา และอินเดีย ต้องการให้มีหลักประกันสิทธิในการ 

ถือครองที่ดิน และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนของชุมชนพื้นเมืองและ

ชุมชนท้องถิ่น และการพิจารณาจัดการผลกระทบทางลบ 

ที่เกิดขึ้นกับชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนประเทศ

บราซลิ อาร์เจนตนิา และญีปุ่น่กล่าวคดัค้านการอ้างถงึสทิธใินทีด่นิ  

โดยผู้แทนประเทศบราซิลกล่าวเน้นว่ายังไม่มีคำาจำากัดความ 

ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบระหว่างประเทศ เกีย่วกบัความมัน่คงในการ 

ถือครองที่ดิน ผู้เข้าร่วมประชุมตัดสินใจให้หารือในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากรนำ้า ที่รวมอยู่ในสภาพทาง

เศรษฐกจิ-สงัคมทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจากตระหนกัถงึผลสะท้อนต่อ

ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนสาธารณรัฐโดมินิกัน

สนบัสนนุการผนวกรวมประเดน็ของทรพัยากรนำา้และการถอืครอง 

ทีด่นิ ผูแ้ทนประเทศสวติเซอร์แลนด์และอนิเดยีต้องการระบถุงึ

การถือครองที่ดิน ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันสนับสนุนโดย 

ผูแ้ทนประเทศฟิลปิปินส์เสนอข้อความ “ทีด่นิ และการถอืครอง

ทีด่นิ ความมัน่คงและสทิธใินทรพัยากร” ผูแ้ทนประเทศบราซลิ

ต้องการข้อความ “การเข้าถึงที่อิน นำ้า และทรัพยากรอื่นๆ” 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุเหน็ชอบให้อ้างถงึ “สทิธใินการถอืครองทีด่นิ

และสิทธิในทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรนำ้า”

การศกึษาสำารวจและจดัทำาทะเบยีนในระดบัชาต ิ: 

เกี่ยวกับการเชิญให้ภาคีอนุสัญญาฯ ทำาการศึกษาสำารวจและ

จดัทำาทะเบยีนพืน้ที ่ซึง่มคีณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพสงู  

ระบบนเิวศทีอ่ยูใ่นสภาวะวกิฤต และพืน้ทีซ่ึง่มคีวามสำาคญัตอ่

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

แอฟริกันและผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์สนับสนุนการศึกษา

สำารวจพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่อันตราย (no-go areas) แต่

ผูแ้ทนประเทศบราซลิคดัคา้นในทีส่ดุผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส ์

ยอมรบัใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึพืน้ทีห่วงหา้มหรอืพืน้ทีอ่นัตราย 

โดยกำาหนดว่าผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้เชิญชวนภาคี 

อนสุญัญาฯ วเิคราะหป์ระเมนิและจำาแนกระบพุืน้ทีแ่ละระบบ

นิเวศ ซึ่งอาจใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงพื้นที่และ

ระบบนเิวศ ซึง่ควรงดเวน้จากการใชผ้ลติเชือ้เพลงิชวีภาพดว้ย

งานในอนาคตของอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพ : ผู้แทนประเทศบราซิล หมู่เกาะแปซิฟิก 

สาธารณรัฐโดมินิกัน ญี่ปุ่น และเอลซัลวาดอร์ ร้องของให้

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่อง 

เชือ้เพลงิชวีภาพกบัความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่นำาไปใช ้

ตามความสมคัรใจ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั สวติเซอรแ์ลนด ์ 

เคนยา ควิบา และกลุม่ประเทศอาหรบั ตอ้งการใหอ้นสุญัญาฯ 

จัดทำาชุดคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบวิธีการเรื่อง 

เชื้อเพลิงชีวภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมา 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึง “ชุดคู่มือ” 

(toolkit) และรอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ วเิคราะห์

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือในการวิเคราะห์
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ประเมนิผลกระทบทัง้โดยตรงและทางออ้มจากการผลติและใช้ 

เชือ้เพลงิชวีภาพทีม่ตีอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ และสภาพ

เศรษฐกจิ-สงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง และชว่ยสนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ขององค์กรพันธมิตรและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ชีวสังเคราะห์ : ผู้แทนประเทศบราซิล อาร์เจนตินา 

และสหภาพยุโรป (EU) คัดค้านเนื้อหาที่ให้จัดประชุม 

คณะผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาการเรือ่งชวีสงัเคราะห ์และรอ้งขอใหภ้าคี

อนสุญัญาฯ หลกีเลีย่งการปลอ่ยสารทีเ่กดิจากชวีสงัเคราะหอ์อก

สูธ่รรมชาต ิผูแ้ทนกลุม่ประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิกิ ตอ้งการให้

ทำาการวเิคราะหป์ระเมนิเกีย่วกบัชวีสงัเคราะหม์ากกวา่ทีจ่ะจดัการ

ประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญดงักลา่ว ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดแ์ละ

กานาเสนอแนะใหพ้จิารณาเรือ่งชวีสงัเคราะหเ์ปน็ประเดน็ใหม ่ 

ในระหวา่งสมยัประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ (inter-sessional) 

ผูแ้ทนประเทศฟิลปิปนิส ์แคเมอรนู สาธารณรฐัโดมนิิกนั และ

โบลเิวยี เสนอแนะใหม้กีารใหห้ลกัประกนัวา่จะไมม่กีารปลอ่ย

สิง่มชีวีติ เซลหรอืจโีนมทีส่งัเคราะหแ์ลว้ออกสูธ่รรมชาต ิผูแ้ทน

สหภาพยโุรป (EU) เสนอใหเ้ชญิชวนภาคอีนสุญัญาฯ พจิารณา

ประเด็นชีวสังเคราะห์เพื่อการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ัง้สามของอนสุญัญาฯ เมือ่ดำาเนนิงาน 

ตามขอ้มตนิีแ้ละขอ้มต ิIX/2 (เชือ้เพลงิชวีภาพกบัความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ) ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ กระตุ้นเตือนให้

ภาคีอนุสัญญาฯ ประยุกต์ใช้แนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า 

(precautionary approach) ในการปลอ่ยสิง่มชีวีติ เซล หรอื

จโีนมทีส่งัเคราะหแ์ลว้ออกสูธ่รรมชาต ิและแสดงความยกยอ่ง

ตอ่ภาคอีนสุญัญาฯ ทีช่ะลอการปลอ่ยสิง่มชีวีติสงัเคราะหอ์อก

สู่สิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.41) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

 ✤ ตระหนกั ว่าการผลติและใช้ประโยชน์เชือ้เพลงิ

ชีวภาพ อาจส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อสภาพ

เศรษฐกจิ-สงัคม รวมถงึความมัน่คงทางอาหารและพลงังานและ

การพิจารณาประเด็นการถือครองที่ดินและสิทธิในทรัพยากร 

รวมถึงทรัพยากรนำ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตาม 

อนุสัญญาฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสะท้อนต่อชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

 ✤ เชิญชวน รัฐบาลอื่นๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ทำาการศึกษาสำารวจและจำาแนกระบุพื้นที่ ซึ่งมีคุณค่าความ 

หลากหลายทางชวีภาพสงู ระบบนเิวศทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต และ

พืน้ทีซ่ึง่มคีวามสำาคญัตอ่ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

และวิเคราะห์ประเมินและจำาแนกระบุพื้นที่ และ/หรือ ระบบ

นิเวศที่อาจใช้หรือยกเว้นจากการใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

 ✤ รอ้งขอ ใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ รวบรวม 

วเิคราะห ์และสรปุขอ้มลูขา่วสาร เกีย่วกบัคูม่อืเพือ่นำาไปใชง้าน

ตามความสมคัรใจ รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรฐานและระเบยีบ 

วธิกีารในการวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

จากการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ในวงจรชวีติของพชืทีใ่ชเ้ปน็เชือ้เพลงิชวีภาพ เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัเชือ้เพลงิประเภทอืน่ๆ และผลกระทบตอ่ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ทีส่ง่ผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคม; ดำาเนนิงาน

ร่วมกับกระบวนการและองค์กรที่เป็นพันธมิตร; เผยแพร่และ

เอื้ออำานวยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

 ✤ กระตุน้เตอืน ใหร้ฐับาลประเทศตา่งๆ ประยกุต์

ใช้แนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า ในการปล่อยสิ่งมีชีวิต เซล

หรือจีโนมที่ส้งเคราะห์แล้วออกสู่ธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ

ชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน : คณะทำางานที ่1 (WG I)  

พิจารณาประเด็นนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม และหารือ

ร่างข้อมต ิ(UNEP/CBD/COP/10/WG.1/CRP.8) ในวนัองัคาร 

และวนัพธุที ่26-27 ตลุาคม การหารอืเน้นทีป่ระเดน็การจดัตัง้

คณะผูเ้ชีย่วชาญวชิาการเฉพาะกจิ (AHTEG) ว่าด้วยชนดิพนัธุ์

ต่างถิน่ทีร่กุราน (IAS) ทีน่ำาเข้าเป็นสตัว์เลีย้ง สถานทีเ่ลีย้งสตัว์

นำา้และสตัว์บก (aquarium and terrarium) และทีเ่ป็นเหยือ่

มชีวีติและอาหารมชีวีติ โดยเน้นทีค่วามเป็นไปได้ในการกำาหนด

มาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี ้กลุม่ตดิต่อประสานงาน

เรือ่งเชือ้เพลงิชวีภาพ ยงัได้หารอืในภาษาเกีย่วกบัชนดิพนัธุต่์างถิน่ 

ที่รุกรานที่นำาเข้าเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสุดท้าย 

ได้รวมประเด็นนี้ไว้ในข้อมติเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

คณะผูเ้ชีย่วชาญ : ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ประเทศ

เบลารุส นอร์เวย์ ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี คอสตาริกา 

อาร์เจนตินา และกลุ่มประเทศแอฟริกัน เสนอแนะให้ 

คณะผูเ้ชีย่วชาญวชิาการเฉพาะกจิ (AHTEG) ใหค้ำาแนะแนวทาง 

เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการกำาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่

ผู้แทนประเทศบราซิล ออสเตรเลีย มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ 

คัดค้าน ผู้แทนประเทศแอฟริกาใต้เสนอให้คณะผู้เชี่ยวชาญ

วิชาการเฉพาะกิจ (AHTEG) จัดทำาคำาแนะแนวทาง “ทาง

วทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ” เกีย่วกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

ผูแ้ทนโปรแกรมทัว่โลกวา่ดว้ยชนดิพนัธุท์ีร่กุราน (GISP) สนบัสนนุ

การจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะกิจ (AHTEG) โดย 

เนน้วา่มคีวามจำาเปน็ตอ้งมคีำาแนะแนวทางสำาหรบัการดำาเนนิงาน 

ในระดบัดบัชาต ิหลงัจากมกีารปรกึษาหารอืไมเ่ปน็ทางการแลว้  

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญวิชาการ

เฉพาะกิจ (AHTEG) เพื่อจัดหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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ทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ และใหค้ำาปรกึษาและแนะแนวทาง 

ถึงความเป็นไปได้ในการกำาหนดมาตรฐาน โดยหน่วยงาน 

ที่เหมาะสมสามารถนำาไปใช้ได้ในระดับหว่างประเทศ เพื่อ 

หลกีเลีย่งการแพรร่ะบาดของชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน ทีไ่มไ่ด ้

ครอบคลุมในมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่

ชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุรานเพือ่การผลติเชือ้เพลงิ 

ชีวภาพ: ผู้แทนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิค สวิตเซอร์แลนด์ 

อนิเดยี รสัเซยี และกลุม่ประเทศแอฟรกินั ตอ้งการใหป้ระยกุต์

ใช้แนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า ในการใช้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

ที่รุกรานในการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ในขณะที่ 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิและอารเ์จนตนิา รอ้งขอใหต้ดัทิง้ขอ้ความนี ้ 

ผู้แทนสาธารณรัฐโดมินิกัน ประเทศญี่ปุ่น ปารากวัย มาลาวี 

จาไมก้า และนิวซีแลนด์ ต้องการให้ประยุกต์ใช้แนวทางการ

ระมัดระวังล่วงหน้า หากชนิดพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพ กลายมาเป็นชนิดพันธุ์รุกราน ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ตกลงที่จะตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่เกิดขึ้นจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่ระบาดที่มีอยู่เดิม

และทีใ่หม ่และขอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ประยกุตใ์ชแ้นวทางการ

ระมดัระวงัลว่งหนา้ ในการนำาเขา้และแพรก่ระจายของชนดิพนัธุ์ 

ตา่งถิน่ทีร่กุรานในการผลติทางการเกษตร และชวีมวล รวมถงึ

อาหารสตัวท์ีเ่ปน็เชือ้เพลงิชวีภาพ และในการกกัเกบ็คารบ์อน 

โดยดำาเนนิการตามหลกัแนวทางเรือ่งชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน

ของอนุสัญญาฯ 

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.35) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จัดตั้งคณะผู้

เชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะกิจ (AHTEG) เพื่อเสนอแนะวิถีทาง

และแนวทางวชิาการ รวมถงึจดัหาและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ เกี่ยวกับการกำาหนดมาตรฐาน

ที่เป็นไปได้ โดยหน่วยงานที่เหมาะสม ที่สามารถนำาไปใช้ใน

ระดับระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ

ชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน ซึง่มาตรฐานระหว่างประเทศทีม่อียู่

ปัจจุบันไม่ครอบคลุม เพื่อแก้ไขช่องว่างที่จำาแนกระบุมาแล้ว 

และเพื่อป้องกันผลกระทบ และลดความเสี่ยงจากการนำาเข้า 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เป็นสัตว์เลี้ยง ชนิดพันธุ์ในสถานแสดง 

สตัว์นำ้าและสตัว์บก (aquarium and terrarium) ทีเ่ปน็เหยือ่

มชีวีติและอาหารมชีวีติ ลงให้เหลอืน้อยทีส่ดุ ซึง่ข้อกำาหนดการ

ดำาเนินงานของคณะเฉพาะกิจผู้เชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) 

อยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อมติ 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้กระตุ้นเตือนภาคี 

อนุสัญญาฯ ให้ประยุกต์ใช้แนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า 

 ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการนำาเขา้ การตัง้ถิน่ฐานและการแพรร่ะบาด

ของชนดิพนัธุต์า่งถิน่ ทีแ่พรร่ะบาด ในการผลติทางการเกษตร

และชีวมวล รวมถึงอาหารสัตว์ที่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และ 

ในการกักเก็บคาร์บอน โดยดำาเนินงานตามหลักการแนวทาง

ว่าด้วยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่ระบาด ของอนุสัญญาฯ

การรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน: คณะทำางาน

ที่ 1 (WG I) ได้หารือครั้งแรกในประเด็นนี้เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 21 ตุลาคม และแก้ไขร่างข้อมติ (UNEP/CBD)/COP/10/

WG.1/CRP.7) ในวันอังคารและวันพุธที่ 26-27 ตุลาคม การ

หารือได้สาธยายเรื่องการดำาเนินงานร่วมกันทางวิทยาศาสตร์

และวิชาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลที่จะได้จากการเจรจาต่อรอง

เรือ่งการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ยงัไดห้ารอืการทีจ่ะผนวกความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) 

ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่เขา้ไปดว้ย ผูแ้ทน

ประเทศบราซลิแนะนำาใหใ้ชภ้าษาทีไ่ดม้าจากการเจรจาตอ่รอง

เรือ่งการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนแ์ละวชิาการ เกีย่วกบั 

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และ/หรอื ความเหน็ชอบ 

และการเข้าร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบแห่งชาติ แต่ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วย ผู้แทนประเทศเปรู ย้ำาถึงความจำาเป็นที่จะต้องขอ

การเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ เพือ่เขา้ถงึความรูท้างอนกุรมวธิาน 

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น หลังจากการ 

ถกเถียง ผู้เข้าร่วมประชุมตกลงที่จะให้มีข้อความอ้างถึง

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และหากนำาไปประยุกต์ใช้ได้  

การเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า และ/หรือ การเห็นชอบและ

การเข้าร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น เช่น

เดียวกับกฎระเบียบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD)/

COP/10/L.34) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุ้นให้ภาคี 

อนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ หาทางเอื้ออำานวยและหา 

ผลประโยชนจ์ากการดำาเนินงานรว่มกนัทางวทิยาศาสตร์และ

วิชาการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยสอดคล้องกับ 

กฎระเบยีบแหง่ชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง, หาก

นำาไปประยุกต์ใช้ได้ และกระตุ้นเตือนภาคีอนุสัญญาฯ และ

เชิญรัฐบาลอื่นให้สนับสนุนและดำาเนินงาน, ตามแต่เหมาะสม 

โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมดของอนุสัญญาฯ และ

หากนำาไปประยุกต์ใช้ได้, โดยมีการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

และ/หรือ การเห็นชอบและการเข้าร่วมของชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ดังเช่นการสนับสนุนชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในการเก็บและถนอมรักษาความรู้

ทางอนุกรมวิธานของตน 
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มาตรา 8(j): คณะทำางานที่ 1 (WG I) ได้หารือ

ประเด็นนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม และในกลุ่ม 

เพื่อนประธาน โดยเน้นที่โปรแกรมงานพหุวรรษของมาตรา 

8(j) และข้อกำาหนดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมที่คงอยู่

ในวงเล็บ ร่างข้อมติเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและท้องถิ่น (UNEP/CBD)/COP/10/CRP.16) และ

ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) (UNEP/

CBD)/COP/10/CRP.17) ได้รับการพิจารณาและรับรอง 

โดยคณะทำางานที่ 2 (WGII) ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  

ส่วนร่างข้อมติเรื่องข้อปฏิบัติทางจริยธรรม (UNEP/CBD)/

COP/10/CRP.28) และโปรแกรมงานพหุวรรษของมาตรา 

8(j) (UNEP/CBD)/COP/10/CRP.27) ได้รับการพิจารณา

และรับรองโดยคณะทำางานที่ 2 (WG II) ในวันพฤหัสบดี

ที่ 28 ตุลาคม และคณะประชุมรวมในพิธีปิดการประชุม  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัรองรา่งขอ้มต ิโดยใสว่งเลบ็รอบขอ้ความ

อ้างถึงทรัพยากรการเงินและระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

การหารือในคณะทำางานที่ 2 (WG II) เน้นที่ประเด็น

การมสีว่นรว่มอยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธผิลของชมุชนพืน้เมอืง 

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ในกระบวนการตดัสนิใจของอนสุญัญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ และความตอ้งการกจิกรรม

เสรมิสรา้งสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะในการเจรจาตอ่รอง

เกีย่วกบัขอ้ตกลงการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และเพือ่

ใหห้ลกัประกนัในการแบง่ปนัผลประโยชนส์ำาหรบัการใชป้ระโยชน ์
จากความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ
หลายคนสนับสนุนการดำาเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
กฎหมายเฉพาะ เพือ่คุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม
ประเพณ ีโดยผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัรอ้งขอใหม้กีารแบง่ปนั 
ผลประโยชนส์ำาหรบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี
ที่มีการเข้าถึง โดยผ่านระบบกฎหมายเฉพาะ ผู้แทนสหภาพ
ยุโรป (EU) และผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เสนอแนะให้ 
สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แจ้งให้คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม, 
ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และขนบประเพณี
พื้นบ้าน ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) 
ทราบถึงงานของอนุสัญญาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัทิางจรยิธรรม ผูแ้ทนประเทศโบลเิวยี, 
บราซิล, การหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) และอืน่ๆ รอ้งขอใหอ้า้งถงึ 
ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) แทนที่จะอ้างถึง  
“การยอมรับและการมีส่วนร่วม” ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่น 
ต่อมาคณะทำางานได้เห็นชอบให้อธิบายในหลักการ 

ว่า ไม่ควรตคีวามข้อปฏบิตัทิางจรยิธรรมว่าเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะ
ไปแทนที่กฎหมายภายในประเทศ, สนธิสัญญา หรือข้อตกลง
อืน่ๆ ทีม่อียู;่ และขจดัวงเลบ็ออกจากข้อความอ้างถงึ “ทีด่นิและ 
ผืนนำ้าที่ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน ์
และอยูอ่าศยัมานาน” ผูเ้ข้าร่วมประชมุเหน็ชอบให้ใช้ภาษาจาก
การเจรจาต่อรองเรือ่งการเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์  
ที่ว่า “ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และ/หรือ การ
ยอมรบัและการมส่ีวนร่วมของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชน
ท้องถิ่น” 

เกี่ยวกับโปรแกรมงานพหุวรรษ ผู้เข้าร่วมประชุม
หลายคนใหก้ารตอ้นรบัการผนวกรวมองคป์ระกอบของมาตรา 
10 ของอนุสัญญาฯ (การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) โดยเน้นที ่
มาตรา 10(c) (การใช้ประโยชน์ตามจารีตประเพณี) ในกลุ่ม
เพื่อนประธานได้หารือถึงประเด็นที่จะมีการพิจารณาอย่าง
หยั่งลึกในการประชุมคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 7 
ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต้องการประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยังไม่มี
ความเห็นชอบในประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตของการพิจารณา
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ตอ้งการประเดน็เกีย่วกบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง 
และผูแ้ทนประเทศบราซลิตอ้งการรปูแบบสำาหรบัการแบง่ปนั 
ผลประโยชน์ และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบต่อการ

จัดการระบบนิเวศ บริการจากระบบนิเวศ และพื้นที่คุ้มครอง

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ข้อมติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น (UNEP/CBD)/

COP/10/L.6) มสีว่นทีว่า่ดว้ยความพยายามในการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะ; การจัดทำากลไกและคู่มือการติดต่อสื่อสาร;  

การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น  

ในงานของอนุสัญญาฯ; และการริเริ่มอื่นๆ สมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ได้ร้องขอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ โดย 

ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี

ในข้อมตวิ่าดว้ยระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis 

system) (UNEP/CBD)/COP/10/L.7) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

รบัทราบวา่: ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) รวมถงึ

องคป์ระกอบทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการพจิารณาเมือ่ทำาการจดัทำา 

ระบบเพื่อคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทั้งในระดับท้องถิ่น, ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และระหว่าง

ประเทศ; และควรจัดทำาระบบกฎหมายดังกล่าวโดยคำานึงถึง
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

กฎจารีตประเพณี, วิถีปฏิบัติและระเบียบวิธีการของชุมชน 

โดยผ่านความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ไดร้อ้งขอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและรายงาน

ถงึมาตรการทีไ่ดด้ำาเนนิการเพือ่คุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอใหส้ำานกั

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ แจง้ใหอ้งคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาแหง่โลก  

(WIPO) ทราบถึงงานเกี่ยวกับระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generis system) ที่ได้ดำาเนินการ โดยรับทราบถึงข้อมติของ

สมัชชาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ที่ให้

ทำาการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัเนือ้หาของเครือ่งมอืทางกฎหมาย

ระหวา่งประเทศเพือ่คุม้ครองดแูลการใชป้ระโยชนจ์ากความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ขอ้มตเิกีย่วกบัโปรแกรมงานพหวุรรษวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) (UNEP/CBD)/COP/10/L.39) มีส่วนที่ว่าด้วยรายงาน

ความก้าวหน้า, การทบทวนอย่างหยั่งลึก และโปรแกรมงาน 

พหุวรรษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, มาตรา 10 ของอนุสัญญาฯ  

(การใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื); วาระปฏบิตักิารของคณะทำางาน

ว่าด้วยมาตรา 8(j) ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว; ดัชนีชี้วัด; การมี 

ส่วนร่วม รวมถึงกองทุนตามความสมัครใจและชุมชนท้องถิ่น; 

การเสริมสร้างสมรรถนะ; การติดต่อสื่อสาร การให้การศึกษา

และการเสรมิสรา้งความตระหนกั (CEPA); แนวทางเชงิวชิาการ

สำาหรบัการบนัทกึและจดัทำาเอกสารเกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ;ี และขอ้เสนอแนะของการหารอืแหง่

สหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII) เอกสาร

แนบท้ายข้อมติระบุถึงข้อกำาหนด (TORs) สำาหรับงานที่ 15 

(การจดัทำาแนวทางในการเอือ้อำานวยการเผยแพรข่อ้มลูกลบัคนื  

รวมทั้งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการฟื้นฟูความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ)ี ของโปรแกรมงานพหวุรรษ

ว่าด้วยมาตรา 8(j)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจ: ให้จัดการประชุม

เรื่องมาตรา 8(j) ขึ้นหนึ่งครั้งระหว่างสมัยประชุม โดยควรจัด

ต่อเนื่องกับการประชุมอื่นภายใต้อนุสัญญาฯ; ให้รวมวาระ

หัวข้อใหม่ไว้ในการประชุมคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) 

ในอนาคต คือเรื่องการเจรจาอย่างหยั่งลึกเกี่ยวกับประเด็น

หวัขอ้สาระสำาคญั (thematic areas) หรอืประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับหลายเรื่อง (cross-cutting issues) และในการประชุม 

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 7 การเจรจาดังกล่าวจะ

เปน็เรือ่งเกีย่วกบั: การจดัการระบบนเิวศ บรกิารจากระบบนเิวศ  

และพื้นที่คุ้มครอง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจให้รวม 

องค์ประกอบใหม่ว่าด้วยมาตรา 10 (การใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน) โดยเน้นที่มาตรา 10(c) (การใช้ประโยชน์ตามจารีต

ประเพณี); ร้องขอให้คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) จัดทำา

คำาแนะแนวทางเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ

มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง; และมอบหมายให้สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดการประชุมระหว่างประเทศขึ้น 

หนึ่งครั้ง เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับเนื้อหาและการดำาเนินงาน

ตามองค์ประกอบใหม่ของโปรแกรมงานฯ เพื่อการพิจารณา

ในการประชุมคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) สมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ได้รับรองดัชนีชี้วัดสถานภาพและแนวโน้มใน

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการถือครองที่ดิน 

ในที่ดินซึ่งเป็นอาณาเขตของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่น; และดัชนีชี้วัดสถานภาพและแนวโน้มในวิถีปฏิบัติ

ของการประกอบอาชพีทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณขีอง

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

ในข้อมติว่าด้วยข้อปฏิบัติทางจริยธรรม (UNEP/

CBD)/COP/10/L.38) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง 

องคป์ระกอบของขอ้ปฏบิตัทิางจรยิธรรม และมมีตใิหใ้ชช้ือ่วา่ 

“ข้อปฏิบัติทางจริยธรรม Tkarihwaie: ri ว่าด้วยการยอมรับ 

นับถือต่อมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื” 

ซึ่งคำาว่า Tkarihwaie: ri นั้นมาจากภาษาของชนเผ่าโมฮอค 

มีความหมายว่า “วิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม” (the proper 

way) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

และรัฐบาลอื่นๆ: ใช้ข้อปฏิบัติทางจริยธรรมเป็นแนวทาง 

ในการจัดทำาต้นแบบของข้อปฏิบัติทางจริยธรรม สำาหรับการ

วจิยั, การเขา้ถงึ และใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง

กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี เพื่อการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื; 

และดำาเนนิกลยทุธก์ารตดิตอ่สือ่สาร การใหก้ารศกึษาและการ

เสรมิสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัทิางจรยิธรรม เพือ่

นำาไปผนวกรวมในนโยบายและกระบวนการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ตามความเหมาะสม  

และสุดท้าย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้กองทุน 

สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ พิจารณา

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี ในการสร้างความ

ตระหนัก และเสริมสร้างสมรรถนะและความรู้ความเข้าใจ 

ในข้อปฏิบัติทางจริยธรรม

ขอ้ปฏบิตัทิางจรยิธรรมทีอ่ยูใ่นเอกสารแนบทา้ยขอ้มต ิ 

ประกอบดว้ย อารมัภบท (preamble) และสว่นตา่งๆ ทีว่า่ดว้ย:  
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หลักจริยธรรม รวมถึงหลักการทั่วไปและข้อพิจารณาเฉพาะ; 

และวิธีการ หลักการและเหตุผล (rationale) ได้กำาหนด 

องค์ประกอบของข้อปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นไป

ตามความสมคัรใจ และมจีดุมุง่หมายใหใ้ชเ้ปน็แนวทางสำาหรบั

ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และ 

ใชเ้ปน็แนวทางในการจดัทำาขอ้ปฏบิตัทิางจรยิธรรม ทัง้ในระดบั

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคต่อไป โดยมีเป้าหมาย

เพือ่สง่เสรมิการยอมรบันบัถอื อนรุกัษ ์และดำารงรกัษาความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื 

โดยที่ไม่ควรตีความข้อปฏิบัติทางจริยธรรมว่าเป็นเครื่องมือที่

จะไปแทนทีก่ฎหมายภายในประเทศ, สนธสิญัญา หรอืขอ้ตกลง 

อื่นๆ ที่มีอยู่ และในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมหรือมอบ

อำานาจจากชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ จะเปน็สทิธิ

ของชมุชนนัน้ๆ ในการจำาแนกระบผุูเ้ปน็เจา้ของหรอืผูถ้อืครอง 

ความรู้ดังกล่าว

ในส่วนของหลักจริยธรรมทั่วไป เกี่ยวข้องกับ: การ

ยอมรับนับถือและให้ความเคารพต่อผู้ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม, 

ทรพัยส์นิทางปญัญา, ความโปรง่ใส/ไมบ่ดิเบอืน และการเปดิเผย 

ข้อมูล, ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า และ/หรือ การอนุมัติ 

และการมีส่วนร่วม, การยอมรับนับถือและให้ความเคารพต่อ

วัฒนธรรมอื่น, การปกป้องคุ้มครองสิทธิในการเป็นเจ้าของ 

ที่สืบทอดมา, การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและ 

เท่าเทียม, การคุ้มครอง และแนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า 

สว่นขอ้พจิารณาเฉพาะ เกีย่วขอ้งกบั: การตระหนกัและใหค้วาม

เคารพตอ่พืน้ทีซ่ึง่มคีวามสำาคญัทางวฒันธรรม ทีช่มุชนพืน้เมอืง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่อยูอ่าศยัและใชป้ระโยชน,์ การเขา้ถงึ

ทรัพยากรที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, การหลีกเลี่ยง 

การยา้ยออกหรอือพยพยา้ยถิน่อนัเปน็ผลมาจากความขดัแยง้ 

หรือข้อพิพาท, การปกป้องคุ้มครอง/ดูแลทรัพยากรและ 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, การตระหนักถึง

โครงสร้างทางสังคม, ครอบครัวขยาย และกลุ่มชาติพันธุ์ของ

ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง, การชดใช ้

และ/หรือ การชดเชยตอบแทน, การให้ข้อมูลกลับคืน, ความ

สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ, และการสนับสนุนการ

ริเริ่มในการศึกษาวิจัยของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่น ส่วนของวิธีการ เกี่ยวข้องกับ: การเจรจาต่อรอง, 

การตัดสินใจ; พันธมิตรและความร่วมมือ, ประเด็นเกี่ยวกับ

บทบาทของบุรุษและสตรี, แนวทางการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที ่

และมปีระสทิธภิาพ, ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั และการแลกเปลีย่น

ผลประโยชน์

มาตรการสรา้งแรงจงูใจ: คณะทำางานที ่1 (WG I) 

ได้หารือประเด็นนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม และหารือ

ถึงร่างข้อมติ (UNEP/CBD/COP/10/WG.1/CRP.8) ในวัน

อังคารและวันพุธที่ 26 และ 27 ตุลาคม การหารือเน้นที่

เนื้อหาเกี่ยวกับแรงจูงใจทางลบ และรูปแบบของการบริโภค

และการผลิตที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับแรงจูงใจทางลบ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

เสนอใหท้ำาการกำาจดั, ยกเลกิ หรอืปฏริปูแรงจงูใจซึง่อาจสรา้ง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่มีอยู่ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบดังกล่าว  

ผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอแนะให้ตัดทิ้งทะเบียนรายการ

ของภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางลบ 

แต่ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และสาธารณโดมินิกันคัดค้าน  

ในที่สุดผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้แทนที่ทะเบียนรายการ

ดังกล่าวด้วยการอ้างถึง “ภาคส่วนที่สามารถส่งผลกระทบต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ”

เกีย่วกบัรปูแบบของการบรโิภคและการผลติทีย่ัง่ยนื 

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) เสนอใหอ้า้งถงึขอ้มต ิIX/26 (สง่เสรมิ

การมีส่วนเกี่ยวข้องของภาคธุรกิจ) เพื่อให้หลักประกันว่ามี 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

อนสุญัญาฯ ซึง่ผูแ้ทนประเทศบราซลิคดัคา้น แตผู่เ้ขา้รว่มประชมุ 

เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว 

 ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.22) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ: กระตุน้เตอืนใหร้ฐับาล

ประเทศต่างๆ จัดลำาดับความสำาคัญและเพิ่มความพยายาม 

ในการจำาแนกระบุ, กำาจัด, ยกเลิก หรือปฏิรูป เพื่อลดหรือ 

หลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบจากมาตรการแรงจูงใจต่อ 

ภาคสว่นตา่งๆ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดลอ้ม

และความหลากหลายทางชวีภาพทีม่อียู;่ และเชญิชวนใหภ้าคี

อนุสัญญาฯ และหน่วยงานอื่นๆ เอื้ออำานวยการดำาเนินงาน

ตามรปูแบบของการบรโิภคและการผลติทีย่ัง่ยนื เพือ่สนบัสนนุ 

การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

อยา่งยัง่ยนื ทัง้ในภาคสาธารณชนและภาคเอกชน รวมถงึผา่น

การริเริ่มว่าด้วยธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ และ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

 × ประเดน็การบรหิารจดัการและงบประมาณ
ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม นาย Ahmed Djoghlaf 

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

อนุสัญญาฯ และงบประมาณ (UNEP/CBD/COP/10/7 and 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

Add.1-2) และเสนองบประมาณสำาหรบัป ี2011-2012 (UNEP/

CBD/COP/10/25/Rev.1 and Add.2) ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้จัดตั้งกลุ่มงบประมาณขึ้น โดยมีนาย Conrad Hunte  

ประเทศแอนติกัวและบาร์บูดา เป็นประธาน

การหารอืเนน้ทีก่ารจำาแนกระบปุระเดน็ทีเ่ปน็ความสำาคญั 

ลำาดบัตน้ สำาหรบัการจดัสรรทนุงบประมาณหลกั และงบประมาณ 

สำาหรับกิจกรรมการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ใน

อนาคต ในคณะประชุมรวมพิธีปิดการประชุม นาย Hunte 

รายงานว่า งบประมาณหลักของอนุสัญญาฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.3 สำาหรับกิจกรรมการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

และแผนกลยทุธ ์ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รบัรองงบประมาณ 

ทีเ่พิม่ขึน้ อนัเปน็ผลมาจากความสำาเรจ็ของการรบัรองพธิสีาร 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, แผนกลยุทธ์ 

ฉบับใหม่และข้อมติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเงิน ผู้แทน

ประเทศอารเ์จนตนิาในนามกลุม่ G-77/จนี ยอมรบัตอ่งบประมาณ 

ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาต่อรองโดยประนีประนอม และผู้เข้า

ร่วมประชุมให้การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข ผู้เข้าร่วมประชุม

ยงัไดย้อมรบัตอ่การถอนรา่งขอ้มตวิา่ดว้ยขอ้ตกลงการบรหิาร

จัดการกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 

(UNEP/CBD/COP/10/L.13) ดังได้รับความเห็นชอบในกลุ่ม

งบประมาณ 

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.48) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ: ให้การต้อนรับเงิน

อดุหนนุจากรฐับาลประเทศญีปุ่น่ เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ตามแผนกลยุทธ์; รับทราบด้วยความเป็นกังวลถึงจำานวนของ

ภาคอีนสุญัญาฯ ทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยเงนิอดุหนนุอนสุญัญาฯ สำาหรบั

งบประมาณหลกัป ี2009 และกระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ 

ดังกล่าวจ่ายเงินอุดหนุน; และได้รับรองข้อตกลงการบริหาร

จดัการระหวา่งโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) 

กับสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ฉบับแก้ไข ต่อมาสมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ ไดเ้หน็ชอบตอ่งบประมาณหลกัจำานวน 11,769,300 

เหรยีญสหรฐัฯ สำาหรบัป ี2011 และ 12,989,700 เหรยีญสหรฐัฯ 

สำาหรบัป ี2012; กระตุน้เตอืนใหร้ฐับาลทกุประเทศและหนว่ยงาน 

อื่นๆ ให้ทุนสนับสนุนต่อกองทุนทรัสต์ (trust fund) ของ 

อนสุญัญาฯ และรบัทราบวา่ ในการเตรยีมการสำาหรบัการมผีล

บังคับใช้และการดำาเนินงานตามพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ จะต้องมีการทบทวนองค์ประกอบ

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร (staffing component) ของ 

พิธีสารฯ ในงบประมาณสำาหรับช่วงปี 2013-2014 

การประชุมที่มีความสำาคัญลำาดับต้นที่จะได้รับทุน

สนับสนุนจากงบประมาณหลักคือ: การประชุมคณะที่ปรึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สมัยที่ 14 และ 15; การประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 7; การประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตาม

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ครัง้ที ่4 (WGRI 

4); และการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสำาหรับ

พธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์สองครัง้  

งบประมาณประกอบดว้ยตารางจำานวนหนึง่ระบถุงึงบประมาณ

สำาหรบัชว่งสองป,ี การจดัจา้งพนกังานและบคุลากร, ทรพัยากร

ที่จำาเป็นสำาหรับกองทุนทรัสต์ (trust fund) และเงินอุดหนุน 

ส่วนข้อตกลงการบริหารจัดการระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อม

แห่งสหประชาชาติ (UNEP) กับสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

ฉบับแก้ไข ที่เป็นเอกสารแนบท้ายข้อมติประกอบด้วย: หลัก

แนวทาง; ข้อตกลงด้านการเงิน; การชำาระเงิน (reimburse-

ment) สำาหรับบริการที่ให้แก่สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ; 

การประชมุและบรกิารอืน่ๆ; ผูแ้ทนของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง; 

และการทบทวนความตกลง

 × การประชุมระดับรัฐมนตรี
การประชุมระดับรัฐมนตรีมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 

ตลุาคม โดยผูน้ำา รฐัมนตรสีิง่แวดลอ้มจากประเทศตา่งๆ ผูแ้ทน

จากรฐับาล และผูแ้ทนจากหนว่ยงาน/องคก์รระหวา่งประเทศ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดก้ลา่วคำาแถลง (statement) เกีย่วกบัการดำาเนนิงาน  

และเจตจำานงในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลาก

หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งรายละเอียดของการประชุม

อยู่ในเว็บไซต์ของ Earth Negotiations Bullettin ที่ http://

www.iisd.ca/vol09/enb09542e.html และ http://www.

iisd.ca/vol09/enb09543e.html 

 ✾ พิธีปิดการประชุม

ประธานสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ นาย Matsumoto 

เรยีกประชมุรวมในเวลา 16.38 น. วนัศกุรท์ี ่29 ตลุาคม และได้

รายงานเกีย่วกบัการประชมุระดบัสงู โดยเนน้วา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

มคีวามปราถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะรบัรองพธิสีารวา่ดว้ยการเขา้

ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์แผนกลยทุธท์ีไ่ดท้บทวนแลว้ 

และข้อมติว่าด้วยการขับเคลื่อนทรัพยากร คณะประชุมรวม 

จงึไดเ้หน็ชอบกบัการนำาเสนอ ผูแ้ทนจากกลุม่ภมูภิาคเปน็ประธาน 

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร ์วชิาการและเทคโนโลย ี(SBSTTA)  

คือ นาย Senka Barudanovic ประเทศบอสเนียและ
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เฮอร์เซโกวินา และรับฟังรายงาน เรื่อง หนังสือรับรองสถานะ

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุสภาสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ประกอบดว้ย 

นาง Snezana Prokic ประเทศเชอร์เบีย และ นาย Ioseb 

Kartsivadze ประเทศจอรเ์จยี สำาหรบักลุม่ประเทศยโุรปกลาง

และตะวนัออก นาย Akram Eissa Darwich ประเทศซเีรยี และ

นาย Chan-woo kim สาธารณรฐัเกาหล ีสำาหรบักลุม่ประเทศ

เอเซยีแปซฟิกิ นาย Spencer Thomas ประเทศเกรเนดา และ 

นาย Jose Luis Sutera ประเทศอาร์เจนตินา สำาหรับกลุ่ม

ประเทศอเมรกิากลาง และแครบิเบยีน นาย Andrew Bignell 

ประเทศนวิซแีลนด ์และนาง Ines Verleye ประเทศเบลเยยีม 

สำาหรับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกและอื่นๆ และนาง Betty 

Kauna Schroder ประเทศนามิเบีย และนาย Ahmed Skim 

ประเทศโมร็อกโก สำาหรับกลุ่มประเทศแอฟริกัน 

คณะประชุมรวมรับรองช้อมติ (UNEP/CBD/

COP/10/L.49) ยินดีที่ประเทศอินเดียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 

จดัประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารคารต์าเฮนา สมยัที ่6 และสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 ในเดือนตุลาคม 2012 

หลังจากมีงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งประเทศอินเดียเป็น 

เจา้ภาพ มกีารหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ในประเดน็เดน่เกีย่วกบั 

แผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนทรัพยากร และการประชุม 

คณะทำางานที่ 2 (WG II) อย่างสั้นเพื่อรับรองรายงานแล้ว  

คณะประชุมรวมได้หารือกันอีกเมื่อเวลา 23.10 น. ประธาน

คณะทำางานที ่1 (WG I) นาง Hufler และประธานคณะทำางาน

ที่ 2 นาย Luna ได้เสนอรายงานของคณะทำางาน (UNEP/

CBD/COP/10/L.1/Add.1 และ UNEP/CBD/COP/10/

WG.2/L.1/Rev.1) นาย Conrad Hunte ประเทศแอนติกา

และบารบ์ดูา รายงานความเหน็ของกลุม่งบประมาณและเสนอ

ข้อมติที่เกี่ยวข้อง

ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 10 

นาย Matsumoto เสนอร่างข้อมติพิธีสารนาโงยา 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (Nagoya 

Protocol on ABS) (UNEP/CBD/COP/10/L43/Rev.1) โดย

เนือ้หาสาระทีไ่มม่วีงเลบ็ถกูนำาเสนอตอ่การหารอืระดบัรฐัมนตรี

อย่างไม่เป็นทางการ ผู้แทนสหภาพยุโรป ขอให้รับรองพิธีสาร

นาโงยาวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์พรอ้มกบั 

ข้อมติที่รับรองแผนกลยุทธ์ฉบับแก้ไขและกลยุทธ์สำาหรับ 

การขับเคลื่อนทรัพยากร ผู้แทนประเทศคิวบา โบลิเวีย และ

กลุ่มประเทศแอฟริกัน ขอให้รับรองทีละข้อมติ ซึ่งต่อมา  

ผู้แทนประเทศเอลซัลวาเดอร์และกัวเตมาลาสนับสนุน โดย

แจ้งว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการรับรองเป็นชุด

เชน่นัน้จะฝา่ฝนืกฎของระเบยีบดำาเนนิการ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป 

(EU) แนะนำาใหแ้กไ้ขวงเลบ็ขอ้ความเดน่ ในขอ้มตแิผนกลยทุธ์

ฉบบัแกไ้ขปรบัปรงุและขอ้มตเิกีย่วกบัการขบัเคลือ่นทรพัยากร  

หลังจากการหารือสักพักหนึ่ง ประธาน Matsumoto ขอให้

ผู้เข้าร่วมประชุม : ยืนยันความเห็นชอบต่อพิธีสารการเข้าถึง

และการแบ่งปันผลประโยชน์ ; แก้ไขประเด็นเด่นที่ถูกวงเล็บ

ไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับแก้ไขปรับปรุง และในกลยุทธ์สำาหรับ

การขับเคลื่อนทรัพยากร และยืนยันความเห็นชอบต่อข้อมติ 

ดังกล่าว และรับรองทุกข้อมติทีละข้อมติ ผู้แทนประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐเกาหลีและกลุ่ม 

ประเทศแอฟรกินัสนบัสนนุขอ้เสนอของประธาน ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

จึงพิจารณาต่อไปตามข้อแนะนำาของประธาน และยืนยันว่า

ไมม่ขีอ้คดัคา้นตอ่การรบัรอง ขอ้มตทิัง้สามนัน้ ผูแ้ทนประเทศ

เวเนซุเอลา คิวบา โบลิเวีย กลุ่มประเทศแอฟริกัน และกลุ่ม

ประเทศยโุรปกลางและตะวนัออก ตา่งกลา่วถอ้ยแถลงเพือ่ใหม้ี 

บนัทกึไวเ้กีย่วกบัพธิสีารการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจงึไดร้บัรองพธิสีารการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ ตามด้วยแผนกลยุทธ์ และข้อมติว่าด้วยการ 

ขบัเคลือ่นทรพัยากร หลงัจากรบัรองแตล่ะขอ้มต ิผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ยืนขึ้นทั้งห้องประชุมเพื่อปรบมือ คณะประชุมรวมจึงรับรอง

รายงานการประชุม (UNEP/CBD/COP/10/L.1) 

ผู้แทนประเทศยูเครน กล่าวแทนกลุ่มประเทศยุโรป

กลางและตะวันออก ว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำาหรับการทำางานใน

อนาคต ผูแ้ทนประเทศมาลาว ีกลา่วแทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั 

ว่าขอบคุณพิธีสารฯ ความหลากหลายทางชีวภาพมีศักยภาพ

อนัยิง่ใหญต่อ่การพฒันาสเีขยีวในทวปีแอฟรกิา ผูแ้ทนประเทศ

หมู่เกาะคุกส์ กล่าวแทนกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค เตือนให้

ประเทศตา่งๆ กนัทรพัยากรไวส้ำาหรบัการดำาเนนิงานตามแผน

กลยทุธ ์ผูแ้ทนประเทศซาอดุอิาระเบยี กลา่วแทนกลุม่ประเทศ

อาหรับ เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมผูกพันในการคุ้มครอง 

แมพ่ระธรณ ี(Mother Earth) ผูแ้ทนอารเ์จนตนิา กลา่วแทนกลุม่

ประเทศอเมรกิากลางและแครบิเบยีน ชมเชยวา่ไดร้บัรองขอ้มติ

มากกวา่สีส่บิขอ้ แสดงใหเ้หน็วา่ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการ

ประชมุสมยัที ่10 จะเกือ้กลูอยา่งใหญห่ลวงตอ่การดำาเนนิงาน 

ตามอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ผูแ้ทนการ

หารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ (IIFB) สรปุวา่พธิสีารนาโงยาวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

การแบง่ปนัผลประโยชน ์และขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรยิธรรม เรยีกรอ้ง 

ใหม้กีารดำาเนนิงานทีม่คีวามหมาย ผูแ้ทนประเทศเบลชิ กลา่วแทน 

กลุ่มบูรณาการอเมริกากลาง (SICA) ถึงข้อมติว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพในทะเล และความสำาคญัของการจดัตัง้ 

เขตสงวนเชื่อมโยงระบบนิเวศทางทะเล (marine corridor)  

ในอเมริกากลาง ผู้แทนประเทศอินเดีย เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 

ไปประเทศอนิเดยี ในป ี2012 เพือ่ประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญา 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ สมยัที ่11 ผูแ้ทนสาธารณรฐั

เกาหล ีกลา่ววา่ ความสำาเรจ็ของสมชัชาภาคอีนุสัญญาวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 10 ไม่

สมบรูณน์กั แตจ่ะกา้วหนา้ในการคุม้ครองโลก ผูแ้ทนประเทศ

นิวซีแลนด์ กล่าวในนามของกลุ่มจิตวิญญาณของสตรี (Spirit 

Group of Women) ชมเชยการที่มีข้อความแสดงถึงบทบาท

ของสตรใีนการอนรุกัษท์รพัยากรพนัธกุรรม ในพธิสีารนาโงยา

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนเยาวชน 

กล่าวชมเชยความพยายามของอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชวีภาพ ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของเยาวชน

ในการมีส่วนร่วม

ผู้แทนประเทศมาลาวี กล่าวขอบคุณรัฐบาลและ

ประชาชนชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการรับรองด้วยการปรบมือ

ยาวนาน ประธาน Matsumoto เนน้พันธสัญญาของประเทศ

ญี่ปุ่น ตลอดการเป็นประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ นาย 

Ahmed Djoghlaf กลา่วขอบคณุ ทีม่ผีูเ้ขา้รว่มประชมุจำานวน

มาก และมอบรางวัลแก่ประธาน Matsumoto และนายก

รัฐมนตรี Naoto Kan 

ประธานกลา่วปดิการประชมุเมือ่เวลา 02.59 นาฬกิา 

ของวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2010

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.544 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0544e.pdf
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การประชมุสมยัที ่5 ของสมชัชาภาคพีธิสีารคารต์าเฮนา 

วา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ (Cartagena Protocol on  

Biosafety) ภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ  

มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ นครนาโงยา 

เขตไอจิ ประเทศญีปุ่่น มีผู้เข้ารว่มประชุมประมาณ 1,600 คน  

โดยเปน็ผูแ้ทนจากประเทศภาคพีธิสีารฯ รฐับาลอืน่ๆ หนว่ยงาน 

ขององค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กร

พฒันาเอกชน (NGOs) สถาบนัการศกึษา และภาคอตุสาหกรรม

จากทั่วโลก  

ในการประชุมครั้งนี้ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ได้รับรอง

พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการรับผิดและการ

ชดใช้ ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ (Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Pro-

tocol) และข้อมติ 16 ข้อ ว่าด้วย : คณะกรรมการปฏิบัติตาม 

พิธีสารฯ (Compliance Committee); กลไกการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH); การเสริม

สร้างสมรรถนะ; ทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ; ประสบการณ์ในการจัดทำาข้อกำาหนด

เกี่ยวกับการดูแล การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ และการจำาแนก

ระบุ (HTPI) สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) 

เพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์และการแปรรูป (LMO-FFPs) 

มาตรฐานในการจัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับการดูแล การขนส่ง 

การบรรจุหีบห่อ และการจำาแนกระบุ (HTPI) สิทธิ และ/หรือ

พันธกรณีของภาคีอนุสัญญาฯ ในการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิต 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) การตดิตามตรวจสอบ

และการรายงาน การวิเคราะห์ประเมินและการทบทวน แผน

กลยุทธ์และโปรแกรมงานพหุวรรษ (MYPOW) ความร่วมมือ

กบัองคก์ร อนสุญัญาและการรเิริม่อืน่ๆ การวเิคราะหป์ระเมนิ

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ความตระหนักและ 

การมีส่วนร่วมของสาธารณชน กลไกและทรัพยากรการเงิน 

และงบประมาณสำาหรับพิธีสารฯ

การรบัรองพธิสีารเสรมิถอืเปน็ความสำาเรจ็ครัง้สำาคญั

ของประชุมครั้งนี้ เนื่องจากพิธีสารเสริมช่วยเติมเต็มช่องว่าง 

ในการดำาเนนิงานตามพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ ในขณะที ่

การประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5

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

11-15 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ผู้แทนบางประเทศกล่าวว่าพิธีสารเสริมเป็นเสมือนตัวเร่ง 

ใหเ้กดิปฏบิตักิาร ไมเ่ฉพาะแตใ่นประเดน็ของความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ แต่ในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดและการ

ชดใชส้ำาหรบัความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย สว่นผูเ้ขา้ประชมุ 

คนอืน่ๆ กลา่วแสดงความเปน็กงัวลถงึประสทิธผิลทางกฎหมาย

ของพิธีสารเสริม และตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาสารัตถะดั้งเดิม 

สว่นใหญไ่ดส้ญูหายไประหวา่งกระบวนการเจรจาตอ่รองทีใ่ชเ้วลา

นานถงึ 6 ป ีและในภาพรวมแลว้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดข้อ้สรปุวา่  

การประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยั

ทางชีวภาพ สมัยที่ 5 นี้ ประสบผลสำาเร็จในการสร้างพื้นฐาน

สำาหรับการสร้างความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามพิธีสาร

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ✾ ความเป็นมา

พธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ 

มุ่งเน้นที่ประเด็นการขนย้าย การดูแลและการใช้สิ่งมีชีวิต 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ซึง่อาจมผีลเสยีหายตอ่

ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยคำานงึถงึสขุอนามยัของมนษุย ์

และมุ่งเน้นเป็นพิเศษเรื่องการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดังกล่าว 

ข้ามพรมแดนพิธีสารฯ รวมถึงระเบียบวิธีการของความตกลง

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (AIA) สำาหรับนำาเข้าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ

ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดย

เจตนา และสอดแทรกแนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า และ

กลไกสำาหรับการประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้วย

พิธีสารฯ ได้จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing - House - BCH) 

เพือ่เอือ้อำานวยการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และยงัประกอบ

ดว้ยขอ้กำาหนดวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ และทรพัยากร

การเงิน โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับประเทศกำาลังพัฒนา 

และประเทศที่ไม่มีระบบควบคุมในประเทศ พิธีสารฯ มีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003 ปัจจุบันพิธีสารฯ 

มีภาคี 160 ประเทศ/องค์กรจากทั่วโลก

กระบวนการเจรจาต่อรอง : ในปี ค.ศ. 1995 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่สอง ณ กรุง

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดตั้งคณะทำางานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG) เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 19.3 

ของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่ขอใหภ้าค ี

อนุสัญญาฯ พิจารณาความจำาเป็นที่จะต้องมีพิธีสาร และ 

รูปแบบวิธีการของพิธีสารที่กำาหนดระเบียบวิธีการในเรื่อง

การขนย้าย การดูแล และการใช้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พันธุกรรม (LMOs) อันเป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ และ

อาจส่งผลเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 

องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะทำางานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG)  

ได้ประชุมกันหกครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1996-1999 การประชุม

สองครัง้แรกจำาแนกองคป์ระกอบสำาหรบัพธิสีารในอนาคต และ

ช่วยจัดทำาท่าทีความเห็นต่างๆ การประชุมคณะทำางานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 1997 ได้จัดทำาร่าง

เนือ้หาทีก่ระชบัรวมเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้ปน็พืน้ฐานสำาหรบัการ

เจรจาต่อรอง ส่วนการประชุมครั้งที่ 4 และ 5 มุ่งเน้นในการ

ลดและปรับรายละเอียดทางเลือกสำาหรับแต่ละมาตราของ

รา่งพธิสีาร และในการประชมุครัง้สดุทา้ยเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์

ค.ศ. 1999 ณ เมืองคารต์าเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ผู้เข้าร่วม

ประชมุตัง้ใจทีจ่ะเจรจาตอ่รองใหแ้ลว้เสรจ็ และเสนอรา่งพธิสีารฯ  

ตอ่สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัพเิศษ (ExCOP) 

ซึง่จดัขึน้ทนัทหีลงัจากการประชมุคณะทำางานความปลอดภยั

ทางชีวภาพครั้งที่ 6 (BSWG 6) ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาต่อรอง

อยา่งหนกัหนว่ง แตผู่เ้ขา้รว่มประชมุยงัไมส่ามารถเหน็ชอบใน

เนือ้หาทีป่ระนปีระนอมแลว้ ซึง่จะทำาใหพ้ธิสีารสำาเรจ็ลงได ้และ

การประชุมได้เลื่อนออกไป ประเด็นที่สำาคัญรวมถึง : ขอบเขต

ของพิธีสารฯ ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น โดยเฉพาะ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ ; ขอ้ความอา้งถงึการระมดัระวงัลว่งหนา้ ;  

การกำากบัดแูลสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรมทีใ่ชเ้ปน็

อาหาร อาหารสัตว์ หรือในกระบวนการผลิต (LMO-FFPs) ;  

การรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย ; และข้อเรียกร้อง 

ในการจัดทำาเอกสารกำากับ

หลงัจากการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัพเิศษ  

(ExCOP) ไดเ้ลือ่นออกไป ไดม้กีารประชมุหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ 

สามครั้ง รวมถึงกลุ่มเจรจาต่อรองอีกห้ากลุ่มที่เกิดขึ้น คือ 

กลุ่มยุโรปกลางและตะวันออก (CEE) ; กลุ่มประนีประนอม 

(Compromise Group) ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น 

เม็กซิโก นอร์เวย์ สาธารณรัฐเกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์ ;  

สหภาพยโุรป (EU) ; กลุม่โนม้เอยีงมาทางเดยีวกนั (Like - Minded  

Group) ซึ่งประกอบด้วยประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่ ; 

และกลุ่มไมอามี (Miami Group) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศ

อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี แคนาดา ชลิ ีสหรฐัอเมรกิา และอรุกุวยั  

ได้มีการตกลงกันอย่างประนีประนอมในประเด็นโดดเด่น 

(outstanding issue) 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดป้ระชมุสมยัพเิศษอกีครัง้  

(ExCOP) ซึง่ไดร้บัรองพธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยั

ทางชวีภาพ ในวนัที ่29 มกราคม ค.ศ. 2000 ณ นครมอนทรอีอล  

ประเทศแคนาดา ทีป่ระชมุไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการระหวา่งรฐับาล
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สำาหรับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Intergovernmental Committee for the Cartagena 

Protocol on Biosafety - ICCP) เพื่อจัดเตรียมการประชุม

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่1 และรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

เตรยีมงานสำาหรบัการจดัทำาศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ (BCH) และตอ่มาในระหวา่งการประชมุ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 

2000 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้มีการจัดพิธีพิเศษเพื่อ

การลงนามในพิธีสารฯ และ 67 ประเทศ และประชาคมยุโรป 

(EC) ลงนามในพิธีสารฯ

กระบวนการของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาล

สำาหรบัพิธีสารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ (ICCP) : คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลฯ (ICCP) 

ได้ประชุมสามครั้ง ในระหว่างเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 ถึง 

เดอืนเมษายน ค.ศ. 2002 โดยเนน้ที ่: การแบง่ปนัขอ้มลูขา่วสาร 

และศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ การ 

เสรมิสรา้งสมรรถนะ และทะเบยีนรายนามผูเ้ชีย่วชาญ กระบวนการ

ตัดสินใจ การปฏิบัติตาม การดูแล การเคลื่อนย้าย การบรรจุ

หีบห่อ และการจำาแนกระบุ (HTPI) ; การติดตามตรวจสอบ

และการรายงาน และการรับผิดและการชดใช้

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 

(COP/MOP 1) : มีขึ้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 

2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคี 

พิธีสารฯ ได้รับรองข้อมติว่าด้วย : การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

และศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ ;  

การเสรมิสรา้งสมรรถนะ ; กระบวนการตดัสนิใจ การดแูล การ

เคลือ่นยา้ย การบรรจหุบีหอ่ และการจำาแนกระบ ุ(HTPI) การ

ปฏบิตัติาม การรบัผดิและการชดใช ้การตดิตามตรวจสอบและ

การรายงาน สำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ คำาแนะแนวทางสูก่ลไก

การเงิน และโปรแกรมงานระยะกลาง ที่ประชุมเห็นชอบว่า 

การออกเอกสารกำากบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

ทีใ่ชเ้ปน็อาหาร อาหารสตัว ์และในกระบวนการผลติ (LMO-FFPs) 

โดยชะลอขอ้มตวิา่ดว้ยขอ้เรยีกรอ้งในรายละเอยีด ควร : ใชเ้อกสาร 

แจ้งทางการค้า (commercial invoice) หรือเอกสารอื่นๆ 

เพื่อกำากับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้เป็น

อาหาร อาหารสัตว์ และในกระบวนการผลิต (LMO-FFPs) ;  

ให้รายละเอียดของหน่วยงานติดต่อ และรวมถึงชื่อสามัญ  

ชือ่วทิยาศาสตร ์และชือ่ทางการคา้ และรหสัการแปลงรปูของ

สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) หรอืลกัษณะ

เฉพาะที่ใช้จำาแนก ที่ประชุมได้เห็นชอบในเรื่องข้อเรียกร้อง 

ของการออกเอกสารในรายละเอียดมากขึ้น สำาหรับสิ่งมีชีวิต 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ทีม่จีดุหมายปลายทาง

เพื่อปลดปล่อยโดยตรงออกสู่สิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้จัดตั้ง

คณะกรรมการการปฏิบัติตาม (Compliance Committee) 

ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 15 ท่าน และได้เริ่มต้นคณะทำางาน

ว่าด้วยการรับผิดและการแก้ไข (WGLR) ซึ่งมีนาง Jimena 

Nieto ประเทศโคลอมเบยี และนาย Rene Lefeber ประเทศ

เนเธอรแ์ลนดเ์ปน็ประธานรว่ม ภายใตม้าตรา 27 ของพธิสีารฯ 

ซึง่กำาหนดใหท้ำาการปรบัรายละเอยีดของกฎและระเบยีบวธิกีาร 

ระหวา่งประเทศในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัผดิและการชดใช้

ความเสยีหาย อนัเปน็ผลมาจากการเคลือ่นยา้ยสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บั 

การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ข้ามพรมแดน ภายในสี่ปี 

หลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช้

การประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการรบัผดิและ

การชดใชค้รัง้ที ่1 (WGLR 1) : มขีึน้ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 

2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทำางานฯ  

ไดฟ้งัการนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั : การศกึษาวเิคราะห์

ทางวทิยาศาสตร ์และการประเมนิความเสีย่ง ; ความรบัผดิชอบ 

ของรัฐ และการรับผิดรับผิดระหว่างประเทศและทางเลือก 

เพิ่มเติม แนวทางและประเด็นสำาหรับการพิจารณาเพิ่มเติม 

ในการปรับรายละเอียดของกฎและระเบียบวิธีการระหว่าง

ประเทศในส่วนของการรับผิดและการใช้

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2  

(COP/MOP 2) : มขีึน้ในระหวา่งเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 

ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา สมชัชาภาคี 

พธิสีารฯ ไดร้บัรองขอ้มตวิา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ ความ

ตระหนักและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และเห็นชอบให้ 

จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ประเมิน

และการจดัการความเสีย่ง สมชัชาภาคพีธิสีารฯ ยงัไมส่ามารถ

ตกลงกนัไดใ้นเรือ่งรายละเอยีดของเอกสารกำากบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บั 

การดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ หรือใน

กระบวนการผลิต (LMO-FFPs) ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง 

“ภายในไม่เกินสองปีหลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช้”

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

รับผิดและการชดใช้ครั้งที่ 2 (WGLR2) : มีขึ้นในเดือน 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 

คณะทำางานฯ ไดเ้นน้ทีร่า่งเนือ้หาสงัเคราะหท์ีป่ระธานจดัทำาขึน้  

และมมุมองทีไ่ดร้บัจากรฐับาลและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อืน่ๆ 

เกีย่วกบัแนวทาง ทางเลอืก และประเดน็ตา่งๆ สำาหรบัการรบัผดิ 

และการชดใช้ ; และได้จัดทำาทะเบียนรายการของเกณฑ์ 

ในการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิผลของกฎและระเบียบ 

วิธีการใดๆ ที่ได้อ้างถึงภายใต้มาตรา 27 ของพิธีสารฯ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 

(COP/MOP 3) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมือง

คูริติบา ประเทศบราซิล สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ได้รับรอง 

รายละเอียดของข้อเรียกร้องสำาหรับการจัดทำาเอกสารกำากับ

และการจำาแนกระบุสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

ทีใ่ชเ้ปน็อาหาร อาหารสตัว ์และในกระบวนการผลติ (LMO-FFPs)  

และพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ของพิธีสารฯ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการดำาเนินงานตาม

กรอบการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ 

การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง สิทธิและความรับผิดชอบ

ของภาคีพิธีสารฯ ที่เป็นรัฐส่งผ่าน (Transit parties) กลไก 

การเงิน และการเสริมสร้างสมรรถนะ

การประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการรบัผดิและ

การชดใช้ ครั้งที่ 3 (WGLR3) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 

ค.ศ.2007 ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา คณะทำางานฯ  

ได้พิจารณาร่างเนื้อหาที่สังเคราะห์มุมมองจากรัฐบาลและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทาง ทางเลือก และ

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการรับผิดและการชดใช้ ประธานร่วม

ของคณะทำางานฯ ได้เสนอแบบพิมพ์เขียวสำาหรับข้อมติของ

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เกี่ยวกฎและระเบียบวิธีการระหว่าง

ประเทศ ในบริบทของการรับผิดและการชดใช้

การประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการรบัผดิและ

การชดใช้ ครั้งที่ 4 (WGLR 4) : มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 

2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทำางานฯ 

ได้เน้นที่การปรับรายละเอียดของทางเลือกสำาหรับกฎและ

ระเบียบวิธีการสำาหรับการรับผิดและการชดใช้ โดยตั้งอยู่บน

ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับแนวทางและ

ทางเลือกในการรับผิดและการชดใช้ ภายใต้มาตรา 27 ของ 

พิธีสารฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เน้นที่การปรับรวมทางเลือก

สำาหรบัเนือ้หาในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัความเสยีหาย แนวทางการ

บรหิารจดัการ และการรบัผดิทางแพง่ โดยผลทีไ่ดค้อืเนือ้หาที่

ไดร้บัการประนปีระนอมแลว้ เพือ่ใชใ้นการเจรจาตอ่รองตอ่ไป

การประชุมคณะทำางานว่าด้วยการรับผิด

และการชดใช้ ครั้งที่ 5 (WGRL 5) : มีขึ้นในเดือน

มีนาคม ค.ศ. 2008 ณ เมืองคาร์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย  

คณะทำางานฯ ไดท้ำาการปรบัรายละเอยีดของทางเลอืกสำาหรบั

กฎและระเบยีบวธิกีารสำาหรบัการรบัผดิและการชดใชต้อ่ โดย

ตัง้อยูบ่นรา่งเนือ้หาทีป่ระธานรว่มของคณะทำางานฯ ไดร้วบรวม

และแกไ้ขแลว้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบหลกั 

รวมถึงคำาจำากัดความของความเสียหายและทางเลือกที่เหลือ 

ซึ่งได้ทำาการปรับรวมให้กระชับขึ้นแล้ว คณะทำางานฯ ได้มีมติ

ให้จัดการประชุมกลุ่มเพื่อนประธาน (Friends of the Chair 

Group) ขึน้กอ่นการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่4 เพือ่

พจิารณาประเดน็สำาคญัตา่งๆ รวมถงึมาตรฐานของการรบัผดิ 

สาเหตุของความเสียหาย และการสรรหาเครื่องมือ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 

4 (COP/MOP 4) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 

ณ นครบอนน ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีการประชมุดงักลา่ว

ถอืเปน็การครบกำาหนดเวลาสำาหรบัการรบัรองขอ้มตเิกีย่วกบั

กฎและระเบยีบวธิกีารสำาหรบัการรบัผดิและการชดใช ้ในขณะที่

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ ไมไ่ดร้บัรองระบอบระหวา่งประเทศ และ

ตัดสินใจให้จัดการประชุมกลุ่มเพื่อนประธานขึ้น เพื่อทำาการ

เจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการรบัผดิ 

และการชดใช้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ประนีประนอม โดยให้

เปน็พธิสีารเสรมิทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายซึง่มุง่เนน้ทีแ่นวทาง 

เชิงบริหารจัดการ แต่มีข้อกำาหนดว่าด้วยการรับผิดทางแพ่งที่

มผีลผกูพนัตามกฎหมายทีจ่ะเสรมิดว้ยแนวทางการรบัผดิทาง

แพง่ทีไ่มม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย  สมชัชาภาคพีธิสีารฯ ยงัไดม้ ี

ข้อมติเกี่ยวกับ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติตาม กลไก

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) 

การเสริมสร้างสมรรถนะ ประเด็นทางเศรษฐกิจ-สังคม การ

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง กลไก

การเงินและทรัพยากรการเงิน และหน่วยงานสาขา

กลุ่มเพื่อนประธาน (Friends of the Chair 

Group) : กลุ่มเพื่อนประธานได้ประชุมกันสี่ครั้ง เพื่อทำาการ

เจรจาต่อรองเกี่ยวกับกฎและระเบียบวิธีการระหว่างประเทศ 

วา่ดว้ยการรบัผดิและการชดใช ้ ในการประชมุครัง้แรก เมือ่เดอืน

กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2009 ณ กรงุเมก็ซโิกซติี ้ประเทศเมก็ซโิก ภาคี

พธิสีารฯ เหน็ชอบใหเ้จรจาตอ่รองเรือ่งพธิสีารเสรมิ และจดัทำา

รา่งเนือ้หาของพธิสีาร ทีม่รีปูแบบของแนวทางเชงิบรหิารจดัการ

ต่อการรับผิดและการแก้ไข และรวมข้อกำาหนดที่เอื้ออำานวย

เกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่ง การประชุมครั้งที่สอง เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย 

ได้บรรลุความก้าวหน้าครั้งสำาคัญในการปรับรวมข้อกำาหนด 

ทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายเกีย่วกบัการรบัผดิทางแพง่ แตย่งัไมไ่ด ้

ข้อสรุปในประเด็นอื่นๆ รวมถึงคำาจำากัดความของ “ผู้ปฏิบัติ” 

“ผลิตภัณฑ์” ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

(LMOs) และ “ภัยคุกคามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายใน

เวลาอันใกล้” และวัตถุประสงค์ของพิธีสารเสริมฯ และความ

มั่นคงทางการเงิน  การประชุมครั้งที่สาม เมื่อเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 2010 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กลุ่มเพื่อน

ประธานได้บรรลุความตกลงเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่ง และ
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ประเด็นสำาคัญอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความ 

ตกลงอื่นๆ “ภัยคุกคามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในเวลา 

อนัใกล”้ และคำาจำากดัความของ “ผูป้ฏบิตั”ิ  การประชมุครัง้ทีส่ี ่ 

มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ เมืองนาโงยา 

ประเทศญี่ปุ่น ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 

กลุม่เพือ่นประธานไดบ้รรลคุวามตกลงเกีย่วกบัคำาจำากดัความ

ของ “ผลติภณัฑ”์ ของสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

(LMOs) และความมั่นคงทางการเงิน  

 ✾ รายงานการประชุม

ในวนัจนัทรท์ี ่11 ตลุาคม นาย Wolfkang Kohler จาก

กระทรวงเกษตร อาหาร และการคุม้ครองผูบ้รโิภคของสหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมน ีและประธานสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่4 

กลา่ววา่ ถงึเวลาทีจ่ะรบัรองพธิสีารเสรมิวา่ดว้ยการรบัผดิและ 

การชดใช้ นาย Michihiko Kano รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร 

ป่าไม้ และประมงของประเทศญี่ปุ่น กล่าวเน้นถึงความสำาคัญ

ของการบรรลุซึ่งผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็น

ของการรบัผดิและการชดใช ้ และเรยีกรอ้งใหม้กีารเสรมิสรา้ง

สมรรถนะสำาหรับการดำาเนินงานตามพิธีสารฯ

นาย Masaaki  Kanda ผูว้า่การเขตไอจ ิกลา่ววา่การ

อนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพเปน็ความรบัผดิชอบรว่มกนั 

ของประชาชนทัว่โลก เขาเรยีกรอ้งใหป้ระชาชนชาวนครนาโงยา  

เรียนรู้จากการหารือเรื่องการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ

ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อ 

พนัธกุรรม นาย Takashi Kawamura นายกเทศมนตรนีครนาโงยา  

กลา่วแสดงความยนิดทีีพ่ธิสีารเสรมิวา่ดว้ยการรบัผดิและการแกไ้ข  

จะมีชื่อของนครนาโงยาร่วมอยู่ด้วย นาย Balakrishna Pisu-

pati ในนามของนาย Achim Steiner ผู้อำานวยการโครงการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กล่าวถึงบทบาท

ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในการ

สนับสนุนการจัดทำากรอบการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางชีวภาพแห่งชาติ และการเข้าถึงกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) 

นาย Ahmed Djoghlaf กลา่วถงึการบรรลคุวามตกลง

เรื่องการรับผิดและการแก้ไข และระบุว่าชื่อของพิธีสารเสริม 

ทีเ่สนอ หรอืพธิสีารนาโงยา - กวัลาลมัเปอรน์ัน้ เปน็การเนน้ถงึ

ความสำาคญัของพนัธมติรความรว่มมอืระหวา่งประเทศทีพ่ฒันา

แล้วกับประเทศกำาลังพัฒนา (North - South partnership) 

เพื่อคุ้มครองทุกชีวิตบนโลกใบนี้ และกลุ่มเยาวชนจังหวัดไอจิ

ไดน้ำาแผน่ไมแ้กะสลกัชือ่ ซึง่แกะสลกัโดยเยาวชนจากโครงการ

เด็กรักษ์ป่า (Lumberkids Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำานึกในการอนุรักษ์

ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัรองวาระการประชมุ และการ 

จดัองคป์ระกอบการประชมุ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/1 

and 1/Add.1) และเห็นชอบให้นาง Darja Stanic Racman 

ประเทศสโลวีเนีย และนาย James Seyani ประเทศมาลาวี 

เป็นประธานคณะทำางานที่ 1 และ 2 ตามลำาดับ สมาชิกสภา

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (Cop Bureau) ชุดปัจจุบันที่ได้รับ

การคัดเลือกในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 

คือ นาย Fernando Perez Egert ประเทศชิลี นาย Donald 

Cooper ประเทศบาฮามาส สำาหรบักลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา

และแคริบเบียน นาย Volodymyr Domashlinets ประเทศ

ยูเครน และนาง Andrea Stefan ประเทศภูฏาน และนาย 

Abdul Hagim Aulaiah ประเทศเยเมน สำาหรับกลุ่มประเทศ

เอเชียและแปซิฟิก นาง Mary Fosi Mbantenkhu ประเทศ

แคเมอรูน และนาย Ositadinma Anaedu ประเทศไนจีเรีย 

สำาหรบักลุม่ประเทศแอฟรกินั นาย Robert Mc Lean ประเทศ

แคนาดา และนาย Jose Luis Sanz ประเทศสเปน สำาหรับ

กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกและอื่นๆ

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัฟงัรายงานเรือ่ง คณะกรรมการ 

การปฏบิตัติาม (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/2) กลไกการ

เงนิและทรพัยากรการเงนิ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/5) 

ความรว่มมอืกบัองคก์ร อนสุญัญาและโครงการรเิริม่อืน่ๆ (UNEP/

CBD/BS/COP-MOP/5/6) และประเด็นทางการบริหารและ

งบประมาณสำาหรับโปรแกรมงานในช่วงปี (UNEP/CBD/BS/

COP-MOP/5/7 and 7/Add.1)  ผูแ้ทนจากกองทนุสิง่แวดลอ้ม

โลก (GEF) ไดร้ายงานเรือ่งทนุสนบัสนนุสำาหรบัการดำาเนนิงาน

ตามพธิสีารฯ (UNEP/CBD/COP/10/6) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ 

ได้จัดตั้งกลุ่มติดต่อประสานงานเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีนาย 

Conrad Hunte ประเทศแอนติกัวและบาร์บูดา เป็นประธาน

นาง Jimena Nieto ประเทศโคลอมเบยี ประธานรว่ม 

ของกลุ่มเพื่อนประธานเรื่องการรับผิดและการชดใช้ นำาเสนอ 

รายงานการประชมุของกลุม่ฯ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/ 

5/11) และอ้างถึงว่าข้อมติของสมัชาภาคีพิธีสารฯ ที่ไม่ให้

รับรองแนวทางว่าด้วยการรับผิดทางแพ่งนั้น ไม่ได้ห้ามการ

ปรับรวมแนวทางดังกล่าวในระยะต่อไป นาย Rene Lefeber 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานร่วม กล่าวแสดงความหวังว่า

พิธีสารเสริมฯ ซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกที่ได้รับการรับรอง 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จะเป็นแรงผลักดันสำาคัญ 

ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม เขากลา่ว 

ขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคน เจา้หนา้ทีข่องสำานกัเลขาธกิาร
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และวารสาร 

อิเล็กโทรนิคส์ Earth Negotiations Bullettin ที่ร่วมกัน 

ดำาเนินงานตลอดการประชุมเจรจาต่อรอง ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้จัดตั้งกลุ่มร่างกฎหมายซึ่งมีนาง Jimena Nieto และนาย 

Rene Lefeber เปน็ประธาน เพือ่ทำาการตรวจและปรบัแกเ้นือ้หา 

ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน

ผูแ้ทนประเทศอนิโดนเีซยี ในนามของกลุม่ประเทศเอเชยี

และแปซฟิิก ระบวุ่าประเดน็ต่อไปนีม้คีวามสำาคญัในลำาดบัต้น  

แผนกลยทุธ์ทีค่รอบคลมุทัว่ทกุด้าน นำาไปประยกุต์ใช้ได้จรงิและได้รบั 

ทนุสนบัสนนุอย่างเพยีงพอ การประสานงานระหว่างภาคพีธิสีารฯ  

การเสรมิสร้างสมรรถนะสำาหรบัประเทศกำาลงัพฒันาและกลไก

การเงนิ ผูแ้ทนประเทศมาลาว ีในนามของกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

กล่าวเน้นถึงประเด็นความช่วยเหลือเพิ่มเติม การเสริมสร้าง

สมรรถนะ และทรัพยากรการเงินเพื่อดำาเนินงานตามข้อมติ

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการแบ่งปันข้อมลู 

ข่าวสารและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้แทน

ประเทศยูเครน ในนามของกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรป

ตะวันออก (CEE) กล่าวเน้นถึงประเด็นการปฏิบัติตาม การ

เสริมสร้างสมรรถนะและการปรับปรุงกลไกการเงิน ผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) กล่าวในนามของประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรป 27 ประเทศ รวมถึงประเทศโครเอเชียและตุรกี เน้นถึง 

แผนกลยทุธ์ของพธิสีารฯ ผูแ้ทนประเทศเคนยากล่าวว่าประเทศ 

ทีร่ำา่รวยไม่ควรขดัขวางนวตักรรมใหม่ๆ อย่างเช่นสิง่มชีวีติทีไ่ด้รบั 

การดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ซึง่สามารถเป็นปัจจยัพืน้ฐาน

ในการดำารงชวีติของประชาชนนบัล้าน  ผูแ้ทนประเทศอนิเดยี

เสนอให้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการเสริมสร้าง

สมรรถนะและการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พันธุกรรม (LMOs) และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วม

การประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่6 ซึง่จะจดัขึน้ทีป่ระเทศ

อินเดียในปี ค.ศ. 2012 

 × คณะกรรมการการปฏิบัติตาม
ในคณะประชมุรวมวนัจนัทรท์ี ่11 ตลุาคม ผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุไดพ้จิารณารายงานของคณะกรรมการการปฏบิตัติาม 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/2) และเอกสารที่รวบรวม
มุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการดำาเนนิบทบาทสนบัสนนุของคณะกรรมการฯ  
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/2/Add.1) การหารือเน้นที่
ประเด็นความต้องการให้คณะกรรมการฯ มีบทบาทเชิงรุกใน
กรณทีีไ่มไ่ดร้บัรายงานแหง่ชาตฯิ หรอืแสดงใหเ้หน็ปญัหาความ
ยุง่ยากในการปฏบิตัติาม รวมถงึประเดน็ความตอ้งการดา้นการ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ และทนุสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดลอ้ม
โลก (GEF) สำาหรับการปฏิบัติตามการรายงาน คณะทำางานที่ 
1 (WG I) ได้พิจารณาประเด็นนี้ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 13 
ตลุาคม ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุรบัรองรา่งขอ้มตโิดยไมม่กีารแกไ้ข

ในคณะประชุมรวมครั้งสุดท้าย ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้คัดเลือกสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม 
ดังต่อไปนี้ นาย Alejandro Hernandez ประเทศคอสตารกิา 
สำาหรับภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน นาย Yousef 
Saleh Al–Hafedh ประเทศซาอุดีอาระเบีย สำาหรับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก นาง Natalya Minchenko สาธารณรัฐ 
เบลารสุ และ/หรอื นาง Dubravka Stepic ประเทศโครเอเชยี 
สำาหรับภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก นาย Abisai 
Mafa ประเทศซิมบับเว สำาหรับทวีปแอฟริกา และนาง Clare 
Hamilton จากสหราชอาณาจกัร สำาหรบัภมูภิาคยโุรปตะวนัตก 
และอื่นๆ

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNFP/CBD/BS/
COP-MOP/5/L.3) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ ตดัสนิใจวา่ ในกรณทีี่
ภาคพีธิสีารฯ ประสบกบัปญัหาความยุง่ยากในการปฏบิตัติาม 
คณะกรรมการการปฏิบัติตามอาจพิจารณามาตรการในการ 
ให้คำาแนะนำาหรือความช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่
สมชัชาภาคพีธิสีารฯ เกีย่วกบัมาตรการในการใหค้วามชว่ยเหลอื  
คณะกรรมการการปฏบิตัติามอาจพจิารณาดำาเนนิมาตรการใน
กรณทีีข่อ้มลูจากรายงานแหง่ชาตขิองประเทศตา่งๆ หรอืขอ้มลู
จากกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ 
(BCH) แสดงให้เห็นว่าภาคีประเทศนั้นๆ กำาลังประสบปัญหา
ความยุง่ยากในการดำาเนนิงานตามพนัธกรณขีองพธิสีารฯ และ
รอ้งขอใหค้ณะกรรมการการปฏบิตัติามดำาเนนิบทบาทสนบัสนนุ 

อย่างเต็มที่โดยร่วมมือกับภาคีพิธีสารฯ ที่เกี่ยวข้อง

 × กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะทำางานที ่2 (W G II) พจิารณาประเดน็นี ้(UNEP/

CBD/BS/COP-MOP/5/3) ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม และ 

ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม ประธาน Seyani ได้นำาเสนอร่างข้อมต ิ

ว่าด้วยกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ ซึ่งได้รับการรับรองโดยมีข้อแก้ไข

การหารือและแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เน้นที่

ประเด็นการเพิ่มจำานวนของภาคีพิธีสารฯ ที่มีส่วนร่วมใน

โครงการกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง

ชวีภาพของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (UNEP-GEF BCH Project) 

การสรา้งความผสานสอดคลอ้งของฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และ

การจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำาหนดมาตรฐานของข้อมูล
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ข่าวสาร ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารอืในประเด็นของ: ประเด็น

ทีม่คีวามสำาคญัลำาดบัตน้ของกลไกเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ ซึง่ตอ้งทำาการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหแ้ก่

ภาคพีธิสีารฯ ประเดน็เกีย่วกบังบประมาณ การรายงานขอ้มลู

ข่าวสาร โดยเฉพาะการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ประเมนิความเสีย่งของสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

(LMOs) และระเบียบวิธีการสำาหรับความตกลงที่ได้แจ้ง 

ล่วงหน้า (AIA procedure) 

ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้สนับสนุนกิจกรรม

การฝึกอบรมในระดับชาติและระดับอนุภมูิภาค ขณะทีผู่้แทน

ประเทศโคลอมเบยี เนน้ถงึการเสรมิสรา้งสมรรถนะของหนว่ยงาน 

ดา้นศลุกากรและหนว่ยงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง และการ

ฝกึอบรมดา้นการเผยแพรแ่ละใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสาร 

ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กส่าธารณชน ผูแ้ทนจากการรเิริม่วา่ดว้ยการวจิยั 

และกฎระเบียบสาธารณะ (the Public Research and 

Regulation Initiative - PRRI) กล่าวเน้นถึงความสำาคัญ

ของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำา มีความครบถ้วนสมบูรณ์

สำาหรบัการคน้ควา้วจิยัสาธารณะ และเรยีกรอ้งใหป้ระเทศตา่งๆ  

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม ผู้แทนประเทศเม็กซิโกและ

อนิเดยีรอ้งขอใหร้ฐับาลประเทศตา่งๆ ใหข้อ้มลูขา่วสารเฉพาะ 

“ขอ้มตขิัน้สดุทา้ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พนัธกุรรม (LMOs)” เทา่นัน้ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รว่มกบั 

ผูแ้ทนประเทศโครเอเชยีและตรุก ีสนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

อนิเดยีเสนอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ จำาแนกระบอุปุสรรค

ในการใช้กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ (BCH) และช่วยเหลือภาคีพิธีสารฯ ในการส่งและ

รับข้อมูลข่าวสารจากกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และเวทีการหารือเรื่องข้อมูล

ขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ 

(BCH online forums) จัดลำาดับความสำาคัญของความรู้ 

ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารภายใต้

พธิสีารฯ รวมถงึประเภทของการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง

ที่จำาเป็นต้องมี เพื่อใช้ลงทะเบียนในกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (BCH) ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก 

และยกูนัดา รอ้งขอใหเ้วทกีารหารอืผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็

ใหห้ลกัประกนัวา่ “ผูแ้ทนจากทกุภมูภิาคมสีว่นรว่มอยา่งสมดลุ

กนั” ผูแ้ทนประเทศอหิรา่นเสนอตวัเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ

เชิงปฏิบัติการสำาหรับอนุภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่างมติ 

ได้รับความเห็นชอบโดยมีข้อแก้ไข

ในคณะประชมุรวมวนัศกุรท์ี ่15 ตลุาคม ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศแอฟรกินัเสนอวรรคอารมัภบททีร่ะบใุห้เผยแพร่คูม่อื

และข้อมูลข่าวสารของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

ตลอดจนแปลขอ้มลูดงักลา่วเปน็ภาษาถิน่ และปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั 

สถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อมติขั้นสุดท้าย : ในข้อมติ (UNEP/CBD/BS/

COP-MOP/5/L.6) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ระลึกถึงข้อมติที่  

BS II/13 ว่าด้วยความสำาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกีย่วกบัการขนสง่ เคลือ่นยา้ยดแูลและใชป้ระโยชนจ์ากสิง่มชีวีติ 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงทางพนัธกุรรม (LMOs) อยา่งปลอดภยัให้

แกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย ในรปูแบบทีค่รอบคลมุทัว่ทกุดา้น  

ตลอดจนแปลขอ้มลูดงักลา่วเปน็ภาษาถิน่และปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั

สถานการณ์ปัจจุบัน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ:

 ✤ เชิญชวนภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่นๆ และ 

ผูใ้ชก้ลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ 

(BCH) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพผ่าน

ศนูยท์รพัยากรขอ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (Bio-

safety Information Resource Center) ต่อไป

 ✤ รอ้งขอเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ใหค้วามชว่ยเหลอื 

และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการส่งและรับข้อมูลจากกลไก

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) 

ให้แก่ภาคีพิธีสารฯ

 ✤ เชญิชวนใหห้นว่ยงานขององคก์ารสหประชาต ิและ

องคร์ะหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้นุสนบัสนนุการเสรมิสรา้ง 

และพฒันาโครงการรเิริม่ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่แกไ้ขปญัหาและ

อุปสรรคของภาคีประเทศกำาลังพัฒนา ในการดำาเนินงานตาม

พันธกรณีภายใต้มาตรา 20 ของพิธีสารฯ 

 ✤ ร้องขอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 

เพิ่มการสนับสนุนต่อการเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับการมี 

สว่นรว่มของภาคพีธิสีารฯ ในกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

การเสริมสร้างสมรรถนะ

สถานภาพของกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะ :  

คณะทำางานที่ 2 (WG II) พิจารณาเอกสาร UNEP/CBD/BS/

cop-mop/4 ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม ประธาน Seyani  

ไดน้ำาเสนอรา่งขอ้มตใินวนัพธุที ่13 ตลุาคม ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณา 

ประเด็นเกี่ยวกับการจำาแนกระบุและจัดลำาดับความสำาคัญ 

ของความตอ้งการดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัทำาและ 

การมสีว่นรว่มในเวทกีารเจรจาหารอืผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็  
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

(online forum) โครงการดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะระดบั 

ภมูภิาค ชดุคูม่อืสำาหรบัแนวทางระดบัภมูภิาคและอนภุมูภิาค  

และการจดัตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยความตอ้งการ

ดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะสำาหรบัการวจิยัและการแลกเปลีย่น

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมจาก 

สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม (LMOs) 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับผู้แทนประเทศ

นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา และสาธารณรัฐเกาหลี

พจิารณาแลว้เหน็วา่ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะจดัตัง้และคณะผูเ้ชีย่วชาญ

ดังกล่าว โดยผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ต้องการให้จัดเวทีการ

เจรจาหารือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัรอ้งขอใหค้ณะผูเ้ชีย่วชาญ

ทีจ่ะมขีึน้ ประชมุกนัอยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้กอ่นการประชมุสมชัชา

ภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่6 และเนน้ถงึความตอ้งการในการพจิารณา

ประเดน็ทางเศรษฐกจิ-สงัคม ผูแ้ทนประเทศโบลเิวยีเสนอแนะ

ใหจ้ดัตัง้คณะทำางานทีมุ่ง่เนน้พจิารณาประเดน็เกีย่วกบัคณุคา่

ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม (LMOs) ใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนประเทศ

อารเ์จนตนิาอา้งถงึอปุสรรคและความทา้ทายในการรวมประเดน็

ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีร้องขอ

ให้จัดสรรเวลาให้กับการวิจัยมากขึ้น และผู้แทนประเทศจีน 

เสนอแนะใหท้ำาการหารอืถงึขอ้กำาหนดในการดำาเนนิงาน (TOR) 

ของคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจฯ เพิ่มเติม

ผูแ้ทนประเทศแมก็ซโิกเสนอเนือ้หาเพิม่เตมิในรา่งมต ิ 

เรือ่งกรอบเวลาสำาหรบัการสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัประเดน็ความตอ้งการ 

ทีม่คีวามสำาคญัลำาดบัตน้ใหแ้กก่ลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ภาคีพิธีสารฯ เห็นชอบให้

ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับงานของคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจฯ ใหม่

โดยผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ผูแ้ทนประเทศตรุกแีละโครเอเชยี 

กลา่วเพิม่เตมิวา่การจดัตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิฯ ควรขึน้

อยูก่บัเงนิทนุทีม่อียู ่และเสนอเนือ้หาเพิม่เตมิเรือ่งการตัง้กรอบ

การดำาเนนิงานทางสถาบนัเพือ่วเิคราะหป์ระเมนิขอ้มลูขา่วสาร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงทางพนัธกุรรม (LMOs) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) ผูแ้ทนประเทศตรุกแีละโครเอเชยีรอ้งขอใหเ้ปดิการหารอื

เกี่ยวกับร่างข้อมติเรื่องสถานะของกิจกรรมการเสริมสร้าง

สมรรถนะ โดยรับทราบว่าข้อเสนอให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ

วา่ดว้ยประเดน็ทางเศรษฐกจิ-สงัคม ยงัไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

และได้มีการจัดตั้งกลุ่มปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการขึ้น

เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว

ในคณะประชมุรวมวนัศกุรท์ี ่15 ตลุาคม ผูแ้ทนประเทศ

ซมิบบัเวในนามของกลุม่ประเทศแอฟรกินั และผูแ้ทนสหภาพ

ยโุรป (EU) เสนอเนือ้หาทีป่ระนปีระนอมโดยใหต้ดัขอ้ความอา้งถงึ 

คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิฯ ออก และขอใหจ้ดัการประชมุผา่นทาง 

ระบบอนิเทอรเ์นต็ (online conference) แทน เนือ้หาดงักลา่ว 

ยังได้ระบุถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยประเด็นทาง

เศรษฐกจิ-สงัคม โดยผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยบ์รจิาคเงนิ 75,000 

เหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น และ 

ข้อมติขั้นสุดท้ายได้รับการรับรองโดยมีข้อแก้ไขดังกล่าว

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ขอ้มตเิกีย่วกบักจิกรรม

การเสรมิสรา้งสมรรถนะ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/L.5) 

ประกอบดว้ยหา้สว่นคอื สถานภาพของการดำาเนนิงานตามแผน

ปฏบิตักิารดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ และความตอ้งการดา้น

สมรรถนะของประเทศ การใหก้ารศกึษาและการฝกึอบรมดา้น

ความปลอดภัยทางชีวภาพ การทบทวนแผนปฏิบัติการและ

แนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะที่ครอบคลุมทั่วทุกด้าน  

ความร่วมมือในการจำาแนกระบุความต้องการด้านการเสริม

สร้างสมรรถนะในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ-สังคม และเอกสารแนบท้าย 

ทีร่ะบถุงึขอ้กำาหนด (TOR) สำาหรบัการทบทวนแผนปฏบิตักิาร 

ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขในส่วน

อารัมภบท สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักถึงความต้องการ

ความรว่มมือระหวา่งภาคีพิธสีารฯ ในการสรา้งสมรรถนะเพือ่

การดำาเนินงานตามพิธีสารฯ และเน้นถึงความสำาคัญของการ

ผสานการดำาเนนิงานและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทีม่อียู่

อย่างจำากัด ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุด

เกี่ยวกับสถานภาพของการดำาเนินงานตามแผน

ปฏบิตักิารดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะและความตอ้งการดา้น

สมรรถนะของประเทศ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญชวนให้ภาคี

พิธีสารฯ ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนรัฐบาลอื่นๆ 

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง คำานึงถึงความต้องการด้านสมรรถนะ

ที่ภาคีพิธีสารฯ ได้จำาแนกระบุ และกำาหนดเป้าหมายของ

ความช่วยเหลือไว้ท่ีทรัพยากรซ่ึงจำาเป็นต่อการดำาเนินงานตาม 

พิธีสารฯ เชิญชวนให้กองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (GEF) ให้ 

หลักประกันว่าองค์ประกอบเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ได้รับการผนวกรวมไว้ในข้อกำาหนด (TOR) สำาหรับการวิเคราะห์

ประเมินความต้องการในระดับชาติ และการริเร่ิมด้านการวิเคราะห์ 

ประเมินอ่ืนๆ ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก 

(GEF) และร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ทำาการวิเคราะห์

ประเมินความต้องการด้านการเสริมสร้างสมรรถนะทุกๆ ส่ีปี  
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และจัดทำาชุดคู่มือ (toolkit) เก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้าง

สมรรถนะในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

เกีย่วกบัการใหก้ารศกึษาและการฝกึอบรมดา้นความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ  สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญชวนให้ภาคี 

พธิสีารฯ และรฐับาลอืน่ๆ สนบัสนนุการรเิริม่ดา้นการใหก้ารศกึษา 

และการฝกึอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ และจดัทำา 

กลไกการตดิตอ่ประสานงานสำาหรบัการใหก้ารศกึษาและการ

ฝกึอบรมดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ ทัง้ในระดบัชาต ิระดบั

อนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค

เกีย่วกบัการทบทวนแผนปฏบิตักิารและแนวทางใน

การเสรมิสรา้งสมรรถนะ สมชัชาภาคพีธิสีารฯ รบัรองขอ้กำาหนด 

(TOR) สำาหรับการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้าง

สมรรถนะฉบบัทีป่รบัปรงุแกไ้ข และรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูเพือ่เอือ้อำานวยการทบทวนแผนปฏบิตักิาร 

อย่างครอบคลุมทั่วทุกด้าน

เกีย่วกบัความรว่มมอืในการจำาแนกระบคุวามตอ้งการ

ดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะเพือ่การวจิยัและการแลกเปลีย่น

ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัประเดน็ทางเศรษฐกจิ-สงัคม สมชัชาภาคี

พธิสีารฯ รอ้งขอให ้: เลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการประชมุเชงิ

ปฏบิตักิารวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ ภาคพีธิสีารฯ นำาสง่ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ และ

ประเด็นทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีความสำาคัญลำาดับต้น ให้แก่

กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ และ 

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทำาการสังเคราะห์

เอกสารแนบทา้ยขอ้มต ิระบถุงึขอ้กำาหนดสำาหรบัการ 

ทบทวนแผนปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย บทนำา วตัถปุระสงคข์อง 

การทบทวน ขอบเขตและตารางกจิกรรม แหลง่ขอ้มลูขา่วสาร

สำาหรับการทบทวนที่ครอบคลุมทั่วทุกด้าน และผลที่คาดว่า

จะได้รับ

ทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญ : ในวันจันทร์ท่ี 

11 และอังคารท่ี 12 ตุลาคม คณะทำางานท่ี 2 (WG II) พิจารณา

เอกสาร UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/4/Add.1 ในวันพุธ

ท่ี 13 ตุลาคม ภาคีพิธีสารฯ ได้หารือและเห็นชอบต่อร่างข้อมติ 

ในประเด็นน้ี การหารือเน้นท่ีความสำาคัญของการวิเคราะห์ประเมิน

ทะเบียนรายนามผู้เช่ียวชาญ การเสริมสร้างความตระหนักท่ี

สถาบันของผู้เช่ียวชาญ การแบ่งปันประสบการณ์และประเด็น

ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเสนอช่ือผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนกล่าวแสดงความเป็นกังวลเก่ียวกับการ

ตรวจสอบและประเมินผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการเสนอช่ือ ผู้เช่ียวชาญ

ด้านกฎหมาย และเศรษฐกิจ-สังคม ท่ีมีจำานวนน้อย และสาเหตุ

ท่ีบางประเทศภาคีพิธีสารฯ ยังไม่ได้ใช้ทะเบียนรายนามดังกล่าว

 ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ข้อมติ (UNEP/CBD/

BS/COP-MOP/5/L.6) ประกอบด้วยสองส่วน คือ สถานภาพ 

และการใช้ประโยชน์จากทะเบียนรายนามผู้เช่ียวชาญ และระยะ

นำาร่องของกองทุนสำาหรับทะเบียนรายนามผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็น 

กองทุนตามความสมัครใจ (Voluntary Fund)
เกีย่วกบัสถานภาพและการใชป้ระโยชนจ์ากทะเบยีน

รายนามผูเ้ชีย่วชาญ สมชัชาภาคพีธิสีารฯ กระตุน้เตอืนใหร้ฐับาล
ประเทศตา่งๆ เสนอชือ่ผูเ้ชีย่วชาญเขา้สูท่ะเบยีนรายนาม หาก
ยงัไมไ่ดด้ำาเนนิการกระตุน้เตอืนใหภ้าคพีธิสีารฯ และรฐับาลอืน่ๆ  
เอือ้อำานวยการเผยแพรแ่ละใชป้ระโยชนจ์ากทะเบยีนรายนาม
ผู้เชี่ยวชาญ และเชิญชวนให้ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่นๆ  
ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประสบการณ์ และประเด็นปัญหา
ความท้าทายในการเสนอชื่อและใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ
ให้แก่เลขาธิการอนุสัญญาฯ 

เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากทะเบียนรายนามผู้เช่ียวชาญ

และระยะนำาร่องของกองทุนสำาหรับทะเบียนรายนามผู้เช่ียวชาญ 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญชวนให้ภาคีพิธีสารฯ ซ่ึงเป็นประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้ว และหน่วยงานผู้บริจาคอ่ืนๆ ให้การสนับสนุนต่อ

การจัดทำาทะเบียนรายนาม และร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ 

เสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อแนวทางเฉพาะกาลสำาหรับระยะนำาร่อง

ของกองทุนเพ่ือการพิจารณาของภาคีพิธีสารฯ ในการประชุม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 6

 × กลไกการเงินและทรัพยากรการเงิน
คณะประชุมรวมได้รับทราบรายงานในประเด็นเก่ียวกับ 

กลไกการเงินและทรัพยากรการเงินในวันจันทร์ท่ี 11 ตุลาคม 

คณะทำางานที ่2 (WG II) พจิารณาเอกสาร UNEP/CBD/COP-

MOP/5-5) ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม และร่างข้อมติฉบับแก้ไข 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 
ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเซีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศ 

แอฟรกินั และกลุม่ยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก กลา่วคำาแถลง 
โดยเนน้ถงึความตอ้งการใหม้กีารปรบัปรงุกลไกการเงนิ ตอ่มามกีาร 
หารือถึงการจัดสรรเงินทุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
สำาหรบัประเดน็ความปลอดภยัทางชวีภาพ โดยอยูภ่ายใตห้วัขอ้
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็นที่ว่าควรจัดตั้ง
กองทนุพเิศษเฉพาะสำาหรบัความปลอดภยัทางชวีภาพหรอืไม ่

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัและประเทศกำาลงัพฒันา

อืน่ๆ กลา่วเรยีกรอ้งใหจ้ดัตัง้กองทนุพเิศษเฉพาะสำาหรบัความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเป็นกองทุนตามความสมัครใจ แต ่

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทนประเทศตุรกี โครเอเชีย 

นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ คัดค้าน โดย
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

กลา่ววา่ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะจดัตัง้กองทนุใหม ่แตก่ส็นบัสนนุการ

ร้องขอทรัพยากรการเงินเพิ่มเติม

ผูแ้ทนประเทศกวัเตมาลา สนบัสนนุโดยกลุม่ประเทศ

แอฟรกินั เสนอใหก้องทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) พจิารณาการ

กำาหนดโควต้าเฉพาะสำาหรับกิจกรรมด้านความปลอดภัยทาง

ชีวภาพในแต่ละประเทศภายใต้ระบบการจัดสรรทรัพยากร 

การเงนิทีม่คีวามโปรง่ใส ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รว่มกบัผูแ้ทน 

ประเทศตุรกีและโครเอเซีย เสนอให้ตัดทิ้งข้อเสนอแนะต่อ

กองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) เชน่ การใหท้นุแกโ่ครงการดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจัดสรร

ทรพัยากรการเงนิทีม่คีวามโปรง่ใส และสนบัสนนุการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะในการจำาแนกระบขุอ้กำาหนดตา่งๆ เกีย่วกบัสิง่มชีวีติ 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรมทีน่ำาเขา้เพือ่ใชเ้ปน็อาหาร อาหาร

สัตว์และการแปรรูป (LMO-FFPs) 

คณะประชมุรวมในวนัปดิการประชมุ ไดร้บัรองขอ้มต ิ

ในวนัศกุรท์ี ่15 ตลุาคม โดยเนือ้หาทีร่อ้งขอใหก้องทนุสิง่แวดลอ้มโลก  

(GEF) จดัสรรทนุสำาหรบัการจดัพมิพเ์อกสารและสิง่พมิพต์า่งๆ 

เกี่ยวกับกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทาง

ชวีภาพ (BCH) ในภาษาอืน่ๆ นอกเหนอืจากภาษาทางการของ

สหประชาชาต ิถกูตดัทิง้ และในขอ้ความทีเ่ชญิชวนใหภ้าคพีธิสีารฯ  

ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดำาเนินการเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการ “ทรพัยากรการเงนิและเทคโนโลย”ี ของภาคพีธิสีารฯ 

อื่นๆ ให้ตัดคำาว่า “เพิ่มเติม” (additional) ออก 

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ข้อมติเกี่ยวกับ

กลไกการเงินและทรัพยากรการเงิน (UNEP/CBD/BS/COP-

MOP/5/L.16) กระตุน้เตอืนใหภ้าคพีธิสีารฯ ใหค้วามสำาคญักบั

ประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อขอรับทุนจากกองทุน

สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และเสนอแนะให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

กระตุ้นเตือนให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) : พิจารณา 

กำาหนดโควตา้พเิศษเฉพาะสำาหรบัความปลอดภยัทางชวีภาพใน

แตล่ะประเทศ โดยใหเ้ปน็ไปตามรายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีส่อง  

และอยูภ่ายในระบบการจดัสรรทรพัยากรการเงนิทีม่คีวามโปรง่ใส  

และในบริบทของกระบวนการจัดสรรเงินทุนรอบที่หก (sixth 

replenishment) ของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก และใหห้ลกัประกนั 

วา่เมือ่ดำาเนนิกจิกรรมทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดลอ้ม 

โลก (GEF) จะมีการคำานึงถึงข้อกำาหนดในการจำาแนกระบุ ซึ่ง

อยู่ในวรรค 2(a) ของมาตรา 18 ของพิธีสารความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ยงัไดร้อ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิาร

อนุสัญญาฯ ศึกษาแนวทางและวิธีการต่างๆ ในการกระตุ้น

ให้เกิดการเคลื่อนไหวของทรัพยากรการเงิน และรายงานต่อ

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 6 ความร่วมมือกับ

องค์กร อนุสัญญาและการริเริ่มอื่นๆ) 
คณะประชุมรวมได้รับทราบรายงานในประเด็นนี้ 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/6) ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 
และหารือประเด็นนี้ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม ผู้แทนสหภาพ
ยโุรป (EU) รว่มกบัผูแ้ทนประเทศโครเอเชยีและตรุก ีเรยีกรอ้ง 
ให้มีความร่วมมือ การติดต่อสื่อสารในระดับชาติ และการ
ประสานงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้แทนจาก
สหภาพแอฟรกิา (African Union) กลา่วเนน้ถงึการดำาเนนิงาน 
ร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และระบุว่า เมื่อ
เร็วๆ นี้ สภาบริหารของสหภาพฯ ได้ร้องขอให้มีการจัดทำา
กรอบการดำาเนินงานแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ผูแ้ทนจากสภาเทคโนโลยชีวีภาพแหง่วอชงิตนั (Washington 
Biotechnology Action Council) ขอให้เชื่อมโยงมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius) เข้าในความ
ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ 

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ในข้อมติ (UNEP/
CBD/BS/COP-MOP/5/L.12) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ร้องขอให้ 
เลขาธิการอนุสัญญาฯ : เพิ่มความพยายามเพื่อให้ได้รับ
สถานภาพผู้สังเกตการณ์ ในคณะกรรมการด้านมาตรการสุข
อนามยัและสขุอนามยัในพชื และอปุสรรคทางวชิาการตอ่การคา้  
ขององคก์ารการคา้โลก (WTO) จดัทำาบนัทกึความเขา้ใจรว่มกบั 
องคก์ารมาตรฐานระหวา่งประเทศ (International Organization 
for Standardization) และสมาคมทดสอบเมลด็พนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ (International Seed Testing) เพือ่สรา้งความรว่มมอื 
ในการกำาหนดกฎระเบยีบและมาตรฐานในการบรรจหุบีหอ่และ 
การขนส่ง 

 × งบประมาณ 
คณะประชุมรวมหารือเรื่องงบประมาณสำาหรับปี 

ค.ศ. 2011-2012 ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม และกลุ่มติดต่อ
ประสานงานด้านงบประมาณ ซึ่งมีนาย Corad Hunte ประ
เทศแอนติกัวและบาร์บูดาเป็นประธาน ได้ประชุมหารือ
ประเด็นนี้หกครั้งตลอดทั้งอาทิตย์ และมีมติว่าสามารถเพิ่ม 
งบประมาณของสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ สำาหรับปี ค.ศ. 
2011-2012 ไดป้ระมาณรอ้ยละ 3.4 เนือ่งจากยงัมงีบประมาณ
สำารองเหลืออยู่ และการประชุมของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วเิคราะหป์ระเมนิและการจดัการความเสีย่งอาจเปน็การประชมุ
คณะผูเ้ชีย่วชาญกลุม่เดยีวไดร้บัการจดัสรรทนุจากงบประมาณ 
หลัก (core budget) 

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ในขอ้มตเิรือ่งงบประมาณ 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/L.17) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  
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เห็นชอบกับ : งบประมาณหลักจำานวน 2,597,800 เหรียญ

สหรัฐฯ สำาหรับปี ค.ศ. 2011 และ 3,102,600 เหรียญสหรัฐ 

สำาหรบัป ีค.ศ. 2012 และเงนิคงเหลอืหรอืเงนิสนบัสนนุทีไ่ดร้บั

ในช่วงปีงบประมาณที่แล้ว จำานวน 850,000 เหรียญสหรัฐฯ  

 × การดแูล,การขนสง่ การบรรจหุบีหอ่และ

การจำาแนกระบุ (HTPI) 
ประสบการณท์ีไ่ดร้บัเกีย่วกบัขอ้กำาหนดของ

เอกสารกำากบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม :  

คณะทำางานที่ 2 (WG II) พิจารณาเอกสาร UNEP/CBD/BS/ 

COP-MOP/5/8 ประธาน Segani ได้นำาเสนอร่างข้อมติ 

ซึ่งได้รับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 

ผูแ้ทนจากหลายประเทศสนบัสนนุใหเ้ลือ่นการพจิารณา 

ขอ้มตเิรือ่งขอ้กำาหนดของเอกสารกำากบัสิง่มชีวีติทีม่รีายละเอยีด

เพิม่มากขึน้ จากการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่7 ไปเปน็

สมยัที ่8 เนือ่งจากยงัมปีระสบการณไ์มม่าก และขาดสมรรถนะ 

ในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทีจ่ำาเปน็ ขณะทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุ

คนอื่นๆ ต้องการให้เร่งการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดในการ

จัดทำาเอกสารกำากับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

ผู้เข้าร่วมประชุมยังเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างสมรรถนะใน

การใช้เอกสารกำากับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

และสมรรถนะในการเก็บตัวอย่างและการตรวจพบ ผู้แทน

สาธารณรฐัแอฟรกิาใตแ้ละอารเ์จนตนิากลา่วเตอืนวา่ ขอ้กำาหนด

ของเอกสารกำากบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม อาจ

เป็นอุปสรรคต่อการค้าได้ ผู้แทนเครือข่ายโลกที่สาม (Third 

World Network) กล่าวเน้นถึงความต้องการข้อกำาหนดของ

เอกสารกำากบัทีม่รีายละเอยีดชดัเจนมากขึน้ และเอกสารสำาหรบั

สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม ซึง่เปน็เอกสารเฉพาะ

ตามพิธีสารฯ (stand alone document) สำาหรับสิ่งมีชีวิต

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ 

และการแปรรูป (LMO-FFPs)

ผู้แทนประเทศบราซิลร้องขอให้อนุญาตให้ประเทศ

ต่างๆ ใช้ระบบของตนต่อไปในการยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ

การดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และ

การแปรรูป (LMO-FFPs) จะไม่ถูกนำาเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ผู้แทน 

ประเทศเม็กซิโกเสนอแนะให้ระบบดังกล่าว “ป้องกัน”  

การนำาเข้าสู่สิ่งแวดล้อม มากกว่าที่จะ “ยืนยัน” ว่าจะไม่มี

การนำาเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

เกีย่วกบัขอ้มตทิีใ่หเ้ลือ่นการพจิารณาขอ้กำาหนดของ

เอกสารกำากบัการขนสง่สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม

เพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และการแปรรูป (LMO-FFPs) 

ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ผู้แทนประเทศโบลิเวียร้องขอให้เพิ่ม

ขอ้ความอา้งถงึการพจิารณาประเดน็ความตอ้งการเอกสารเฉพาะ 

ตามพธิสีารฯ (stand alone document) สว่นเรือ่งการสง่ขอ้มลู 

ขา่วสารเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสบการณท์ีไ่ดร้บั กอ่นการประชมุ

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่7 ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รว่มกบั 

ผู้แทนประเทศโครเอเชียและตุรกี เสนอแนะให้ภาคีพิธีสารฯ 

ส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอุปสรรคและประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของเอกสารกำากับ รวมถึงความ

ต้องการด้านการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะด้าน

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/BS/

COP-MOP/5/L.7) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ รอ้งขอใหภ้าคพีธิสีารฯ  

และกระตุน้เตอืนใหร้ฐับาลอืน่ๆ ดำาเนนิมาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนั 

ว่าข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นในการจำาแนกระบุสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ

การดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์และ

การแปรรูป (LMO-FFPs) ได้รวมอยู่ในเอกสารกำากับสิ่งมีชีวิต 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) รอ้งขอใหภ้าคพีธิสีารฯ 

และสนับสนุนรัฐบาลอื่นๆ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และกองทุน 

สิง่แวดลอ้มโลก (GEF) รว่มมอืและสนบัสนนุภาคพีธิสีารฯ ซึง่เปน็

ประเทศกำาลงัพฒันาในการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการดำาเนนิงาน 

ตามขอ้กำาหนดดา้นการจำาแนกระบ ุและตดัสนิใจใหเ้ลือ่นขอ้มติ 

เกี่ยวกับข้อกำาหนดของเอกสารกำากับที่มีรายละเอียดมากขึ้น 

เพื่อการดูแล การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ และการจำาแนกระบุ 

ไปเป็นการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 8

มาตรฐาน : คณะทำางานท่ี 2 (WG II) พิจารณา

เอกสาร UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/9 ในวันอังคารท่ี 12  

ตุลาคม ร่างมติได้รับความเห็นชอบในวันพุธท่ี 13 ตุลาคม  

และคณะประชุมรวมได้รับรองข้อมติในวันศุกร์ท่ี 15 ตุลาคม

การหารอืเนน้ทีก่ารจำาแนกระบชุอ่งวา่งในขอ้มลูขา่วสาร 

และมาตรฐานทีม่อียู ่การเสนอชือ่หอ้งทดลองเปน็แหลง่อา้งองิ 

(reference laboratories) ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

การจดัสรรทนุเพือ่การเสรมิสรา้งสมรรถนะใหแ้กภ่าคพีธิสีารฯ  

ซึ่งเป็นประเทศกำาลังพัฒนา และประเด็นที่ว่าควรจัดตั้ง 

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจฯ ขึ้นหรือไม่ และขอบเขตของ 

ข้อกำาหนดการดำาเนินงานของคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั ผูแ้ทนประเทศอหิรา่น 

นิวซีแลนด์ และโบลิเวีย สนับสนุนให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะกจิ แตผู่แ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ผูแ้ทนประเทศปารากวยั 

ฟลิปิปนิส ์และอารเ์จนตนิา คดัคา้นโดยผูแ้ทนประเทศแอฟรกินั 

และโบลเิวยี ยนืยนัวา่คณะผูเ้ชีย่วชาญควรประกอบดว้ยผูแ้ทน 

จากภาคีพิธีสารฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศ

นิวซีแลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้เชี่ยวชาญควรมีหน้าที่เก็บ
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร แตไ่มท่ำาการปรบัเปลีย่นมาตรฐานตา่งๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน และผู้แทนประเทศ

โบลเิวยี ตอ้งการใหข้อ้กำาหนดการดำาเนนิงานของคณะผูเ้ชีย่วชาญ 

ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกำาหนด

มาตรฐานด้วย ผู้แทนประเทศเม็กซิโกและบราซิลเน้นว่า 

คณะผูเ้ชีย่วชาญมตีน้ทนุคา่ใชจ้า่ยสงู ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) 

ร่วมกับผู้แทนประเทศตุรกีและโครเอเชียสนับสนุนโดยผู้แทน

ประเทศปารากวัยระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญอาจไม่ใช่เครื่องมือ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ และใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำา 

รายงานเกี่ยวกับการกำาหนดมาตรฐานแทน

หลงัจากการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่ง

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) กบัผูแ้ทนประเทศตรุก ีและโครเอเชยี

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์เมก็ซโิก 

โบลิเวีย และญี่ปุ่น ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) นำาเสนอเนื้อหา

ที่ประนีประนอม ซึ่งร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ทำาการ

วเิคราะหม์าตรฐาน วธิกีารและคำาแนะแนวทางทีม่อียู ่เกีย่วกบั 

การดแูล การขนสง่ การบรรจหุบีหอ่ และการจำาแนกระบสุิง่มชีวีติ 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม ขณะทีพ่จิารณาดำาเนนิการประเดน็

ของชอ่งวา่ง ความรว่มมอืกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง คำาแนะแนวทาง 

เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ และการปรับ

รวมมาตรฐาน

ผู้แทนประเทศอิหร่าน สาธารณรัฐเกาหลีและอื่นๆ 

เรียกร้องให้จัดทำาเอกสารเฉพาะตามพิธีสารฯ (stand alone 

document) ทีร่ะบถุงึแนวทางในการดแูล การขนสง่ การบรรจุ

หีบห่อ และการจำาแนกระบุที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเรียกร้องให้จัดสรรทรัพยากร

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก 

ในการตรวจพบสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs)  

สว่นผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิากลา่ววา่การเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ไม่ควรจำากัดอยู่เฉพาะการตรวจพบเท่านั้น

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ในข้อมติ (UNEP/

CBD/BS/COP-MOP/5/L.14) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ รอ้งขอให้ 

เลขาธิการอนุสัญญาฯ พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ดูแล การขนส่ง การบรรจุหีบห่อและการจำาแนกระบุสิ่งมีชีวิต

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ต่อไป และรายงาน

ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานต่อสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน

การประชุมสมัยที่ 6 เผยแพร่ผลจากการหารือผ่านทางระบบ

อนิเทอรเ์นต็ เรือ่งมาตรฐานสำาหรบัการบรรจแุละขนสง่สิง่มชีวีติ 

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระดบัภมูภิาค เชญิชวนใหห้นว่ยงาน/องคก์รทีก่ำาหนดมาตรฐาน 

จัดตั้งกลุ่มติดต่อประสานงานกับสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

เพือ่การแลกเปลีย่นขอ้มลูสมชัชาภาคพีธิสีารฯ ในการประชมุ

สมยัที ่6 เผยแพรผ่ลจากการหารอืผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ 

เรื่องมาตรฐานสำาหรับการบรรจุและขนส่งสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ 

การดดัแปลงพนัธกุรรม จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค 

เชญิชวนใหห้นว่ยงาน/องคก์รทีก่ำาหนดมาตรฐาน จดัตัง้กลุม่ตดิตอ่

ประสานงานกบัสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เพือ่การแลกเปลีย่น 

ขอ้มลูขา่วสารผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ และรอ้งขอใหภ้าคพีธิสีารฯ  

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัมาตรฐานในการดแูล การขนสง่ 

การบรรจหุบีหอ่และการจำาแนกระบสุิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง 

พนัธกุรรม (LMOs) คำาแนะแนวทางทีม่อียูเ่กีย่วกบัการใชม้าตรฐาน 

ระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และวธิกีารสำาหรบัการตรวจพบและ

การจำาแนกระบสุิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

 × สทิธ ิและ/หรอื พนัธกรณขีองภาคพีธิสีารฯ 

ในการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พันธุกรรม (LMOs)
ในวันจันทร์ที่ 11 และวันพุธที่ 13 ตุลาคม คณะ

ทำางานที่ 1 (WG I) หารือถึงเอกสาร UNEP/CBD/BS/COP-

MOP/5/10 ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวเน้นว่าสาเหตุ

ที่ประเทศในทวีปแอฟริกาไม่ได้ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ เนื่องจากขาดทั้งประสบการณ์และ

กรอบการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ 

ผู้แทนประเทศเคนยากล่าวว่าควรมีการบังคับใช้ข้อกำาหนด

เกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

(LMOs) ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์เคนยา และญีปุ่น่ รอ้งขอใหเ้ลือ่นการ

ขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติตามพิธีสารฯ พิจารณา

ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

(LMOs) โดยใชข้อ้มลูจากรายงานแหง่ชาตฯิ (national report)  

ไปเป็นการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 8

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/

BS/COP-MOP/L.8) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุ้นเตือนให ้

ภาคพีธิสีารฯ พจิารณาจดัการประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ย 

สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ขา้มเขตแดน 

ของตน โดยใชร้ะบบการบรหิารจดัการและกฎหมายภายในประเทศ  

และพิจารณาประเด็นนี้ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

สมัยที่ 8

 × การรับผิดและการชดใช้
การเจรจาตอ่รองเรือ่งพธิสีารเสรมิวา่ดว้ยการรบัผดิ

และการชดใช้ ได้บทสรุประหว่างการประชุมครั้งที่สี่ของกลุ่ม
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เพื่อนประธาน (CCLR 4) ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 

กอ่นหนา้การประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ ครัง้นีก้ารประชมุได้

ขยายเวลาเพิม่จากเดมิทีก่ำาหนดไว ้3 วนั เพือ่พจิารณาประเดน็

เกีย่วกบัการอา้งถงึ “ผลติภณัฑ”์ (product) ของสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บั 

การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ในหัวข้อว่าด้วยขอบเขตของ

พธิสีารเสรมิฯ รา่งเนือ้หาของพธิสีารเสรมิฯ ไดผ้า่นความเหน็ชอบ 

ในชว่งเชา้วนัจนัทรท์ี ่11 ตลุาคม กลุม่เพือ่นประธานยงัไดเ้จรจา 

ตอ่รองถงึรา่งขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ เพือ่การรบัรองพธิสีาร 

เสรมิฯ ระหวา่งการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่5 กลุม่ 

ยกร่างกฎหมายได้ประชุมกันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 

13 ตลุาคม เพือ่ดแูลใหเ้นือ้หาของพธิสีารเสรมิฯ มคีวามชดัเจน

และสอดคล้องในแง่ของกฎหมาย และพิธีสารเสริมนาโงยา- 

กวัลาลมัเปอรว์า่ดว้ยการรบัผดิและการชดใช ้(Nagoya - Kuala 

Lumpur Supplementary Protocol on Liability and 

Redress)  ภายใต้พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้รับ

การรับรองในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม

การประชุมกลุ่มเพื่อนประธานครั้งที่ 4  

(CCLR 4) : ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม ประธาน Jimena Nieto 

กล่าวเปิดการประชุม และกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้ข้อยุติในประเด็นที่ยังคงค้างอยู่เพื่อนำาเสนอร่างพิธีสาร 

เสริมฯ ให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณาและรับรองในการ 

ประชมุสมยัที ่5 นาย Charles Gbedemah ในนามของเลขาธกิาร 

อนสุญัญาฯ นาย Ahmed Djoghlaf กลา่ววา่การรบัรองพธิสีารเสรมิฯ  

ถือเป็นของขวัญสำาหรับปีสากลแห่งความหลากหลายทาง 

ชวีภาพ ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัรองวาระการประชมุและ 

การจดัองคป์ระกอบการประชมุ (UNEP/CBD/BS/GF-L&R/4/1 

and 1/Add.1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงประเด็นต่างๆ  

โดยใชร้า่งเนือ้หาพธิสีารเสรมิฯ ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ขจากการประชมุ

กลุ่มเพื่อนประธานครั้งที่ 3 (UNEP/CBD/BS/GF-L&R/4/2) 

เป็นหลัก ประธาน Rene Lefeber กล่าวว่าประธานร่วม 

ทัง้สองจะจดัทำาขอ้เสนอเกีย่วกบัประเดน็ของหวัขอ้ (heading) 

และเนือ้หาอารมัภบท เพือ่ใหเ้นือ้หาทัง้หมดของพธิสีารเสรมิฯ 

มีความสอดคล้องกัน และสามารถรับรองพิธีสารเสริมฯ ได ้

ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5

คำาจำากดัความของสิง่มชีวีติทีม่ชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พันธุกรรม (LMOs) และ “ผลิตภัณฑ์” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ขอบเขต (มาตรา 3.2) ประธาน Lefeber เสนอแนะใหใ้สภ่าษาจาก

เอกสารแนบทา้ย III ของพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ (การ

วเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง) ซึง่ใหค้ำาจำากดัความของผลติภณัฑ ์

จากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) วา่หมายถงึ 

“สารแปรรปูทีม่ตีน้กำาเนดิมาจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พันธุกรรม ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นสารพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจาก

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่” ไว้ในข้อกำาหนดเกี่ยวกับ

ขอบเขต เขากล่าวว่าคำาจำากัดความนี้จะใช้กับความเสียหาย

ที่เกดิจากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่ง

ทราบแหลง่กำาเนดิในกรณกีารเคลือ่นยา้ยขา้มเขตแดน ผูแ้ทน 

ประเทศญี่ปุ่นคัดค้านข้อเสนอดังกล่าวโดยตั้งข้อสังเกตว่า 

“ผลิตภัณฑ์” ในบริบทนี้ควรใช้กับสารพันธุกรรมที่มีชีวิต  

(living material) เท่านั้น ประธาน Lefeber กล่าวว่าเป็น 

ที่รับทราบและเข้าใจกันว่า “ผลิตภัณฑ์” ในบริบทนี้หมายถึง

สารพันธุกรรมที่ไม่มีชีวิต (dead material) ด้วย

ผู้แทนประเทศโบลิเวีย สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

เอกวาดอร์ เสนอให้ใช้ข้อเสนอท่ีประธานจัดทำาข้ึน เป็นคำาจำากัด

ความเฉพาะสำาหรับพิธีสารฯ ผู้แทนประเทศเม็กซิโก คัดค้าน

โดยผู้แทนประเทศโบลิเวียเสนอแนะให้เพิ่มข้อความว่า “และ

อาจสามารถเพิม่จำานวนไดใ้นธรรมชาต”ิ ผูแ้ทนประเทศยเูครน 

ตั้งข้อสังเกตว่าหากยึดตามคำาจำากัดความนี้ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับ

การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่สามารถเพิ่มจำานวนได้ใน

ธรรมชาต ิควรจะไดร้บัการพจิารณาดว้ยผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส์ 

เสนอแนะใหท้ำาการวดัคณุภาพและความเหมาะสมของคำาทีเ่สนอ 

เป็นคำาจำากัดความเพื่อป้องกันการตีความหมายของคำาว่า 

“เพิ่มจำานวน” ผิดพลาด ผู้แทนประเทศเม็กซิโกตั้งข้อสังเกต

ว่าไม่จำาเป็นต้องมีคำาจำากัดความของ “ผลิตภัณฑ์” เนื่องจาก

พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ อ้างถึงเฉพาะสิ่งมีชีวิต 

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เท่านั้น

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืถงึผลสะทอ้นทางกฎหมาย

จากการใช้ภาษาดังกล่าว เพื่อให้คำาจำากัดความของคำาว่า 

“ผลติภณัฑส์บืเนือ่ง” ซึง่ปรากฏอยูห่ลายทีใ่นพธิสีารฯ ผูแ้ทน

สหภาพยุโรป (EU) กล่าวแสดงความเป็นกังวลว่าการใช้ภาษา 

จากเอกสารแนบทา้ย เรือ่งการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง ซึง่

มคีวามเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงในบรบิทของระเบยีบวธิกีารเกีย่วกบั 

ความตกลงที่ได้แจ้งล่วงหน้า (AIA) อาจทำาให้พิธีสารเสริมฯ มี

ขอบเขตเพิม่มากขึน้ตลอดจนเพิม่ประเดน็ทางกฎหมายมากขึน้ 

และเปน็อปุสรรคตอ่การจดัการในเชงิปฏบิตัขิองพธิสีารเสรมิฯ  

ผู้แทนประเทศมาเลเซียกล่าวว่าการใช้ภาษาที่เสนอมานั้น 

ไม่จำาเป็นต้องเชื่อมโยงกับระเบียบวิธีการเกี่ยวกับความตกลง 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (AIA) เสมอไป เนือ่งจากภาษาเดยีวกนันีป้รากฏ 

อยูใ่นสว่นอืน่ของพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพดว้ย ผูแ้ทน

ประเทศโบลเิวยีกลา่วเตอืนถงึการทำาใหข้อบเขตของพธิสีารเสรมิฯ  

แคบลง และอา้งถงึความกา้วหนา้ในเทคโนโลย ีโดยเสนอแนะ

ให้พจิารณาจัดการประเด็นนี้ในระดับชาติเมื่อดำาเนินงานตาม

พิธีสารเสริมฯ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าไม่สามารถพิจารณา

จัดการความเสียหายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พันธุกรรม (LMOs) ได้โดยไม่อ้างถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑข์องสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

และเสนอให้ใช้ภาษาเป็นทางเลือกว่า “สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ

ดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) รวมถงึสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พันธุกรรม (LMOs) ที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์” การ

หารือต่อมาเน้นที่ข้อเสนอของผู้แทนประเทศโบลิเวีย และ 

ขอ้เสนอของผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ โดยขอ้เสนอของผูแ้ทนประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) สนับสนุนเป็นการคัดค้าน

การใช้คำานิยาม “ผลิตภัณฑ์สืบเนื่อง” (product thereof) 

โดยให้เหตุผลว่าไม่เพียงพอในการอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ

การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่พบในผลิตภัณฑ์ที่อาจจะ

ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม  

ผูแ้ทนประเทศยเูครนกลา่ววา่ภาษาของพธิสีารความปลอดภยั

ทางชวีภาพครอบคลมุประเดน็ทีผู่แ้ทนประเทศญีปุ่น่เปน็กงัวล

แล้ว เนื่องจากอ้างถึงสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

(LMOs) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปด้วย ผู้แทนสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ มาลาวี เอกวาดอร์ และบราซิล กล่าวแสดงความ

จำานงทีจ่ะสนบัสนนุขอ้เสนอของผูแ้ทนประเทศโบลเิวยีทีแ่กไ้ข

โดยผู้แทนประเทศเม็กซิโก ถึงแม้จะขอสงวนท่าทีในส่วนของ

คำาว่า “ผลิตภัณฑ์สืบเนื่อง”

ผูแ้ทนหลายประเทศ รวมถงึผูแ้ทนประเทศมาเลเซยี 

ฟลิปิปนิสแ์ละโบลเิวยี กลา่วเนน้ถงึความสำาคญัของคำาจำากดัความ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทา้ย I ของพธิสีารฯ (ขอ้มลูขา่วสาร

ที่ต้องระบุในการแจ้งภายใต้ระเบียบวิธีการของความตกลง 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (AIA) ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกรอ้งขอใหม้กีาร

อธิบายว่าสารใดบ้างที่ต้องมีการควบคุมดูแล ผู้แทนประเทศ

โบลิเวียเสนอแนะให้ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ

ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของมนุษย์ด้วยโดยสอดคล้องกับเนื้อหาของพิธีสาร

ความปลอดภยัทางชวีภาพ ผูแ้ทนประเทศแคเมอรนู สนบัสนนุ

ใหน้ำาภาษาทีเ่กีย่วขอ้งเขา้สูพ่ธิสีารเสรมิฯ เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ข

หรือชดเชยในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น

หลงัจากการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูแ้ทน 

ประเทศมาเลเซยีนำาเสนอเนือ้หาทีป่ระนปีระนอม ซึง่ประกอบดว้ย 

ข้อแก้ไขต่อข้อเสนอของผู้แทนประเทศโบลิเวีย ซึ่งปรับแก้ 

โดยผู้แทนประเทศเม็กซิโกที่ระบุว่า “ผลิตภัณฑ์สืบเนื่อง”  

รวมถึงสารที่ “สามารถเพิ่มจำานวนได้ในธรรมชาติ” ผู้แทน

ประเทศปารากวัย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อินเดีย และจีน 

ร้องขอให้มีเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ ส่วนผู้แทนประเทศ

อินเดียและจีนตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำาให้ขอบเขตของพิธีสาร

ความปลอดภัยทางชีวภาพเปลี่ยนแปลง ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น 

บราซิล สหภาพยุโรป (EU) นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูเครน 

และกลุ่มประเทศแอฟริกัน ยอมรับข้อเสนอ โดยที่ผู้แทน

ประเทศญีปุ่น่รอ้งขอใหร้ายงานการประชมุสะทอ้นความเขา้ใจ

ของตนทีว่า่คำาจำากดัความอา้งถงึสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พนัธกุรรม (LMOs) ผูแ้ทนประเทศบราซลิขอใหอ้ธบิายถงึความ

แตกต่างระหว่างคำาว่า “มีสมรรถนะในการเพิ่มจำานวน” (are 

capable of replication) กับคำาว่า “สามารถเพิ่มจำานวน” 

(can replicate) ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

ตั้งข้อสังเกตว่าคำาจำากัดความนี้ไม่ก่อให้เกิดความชัดเจนทาง

กฎหมาย ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสเ์สนอแนะใหอ้า้งถงึสิง่มชีวีติ

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ทีส่ามารถ “แพรพ่นัธุ์

ได้ในธรรมชาติ” เพื่ออธิบายถึงคำาจำากัดความ ผู้แทนประเทศ

ปารากวัยกล่าวแสดงเจตจำานงที่จะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ประธาน Lefeber 

ถามวา่ภาคพีธิสีารฯ สามารถยอมรบัขอ้เสนอทีป่ระนปีระนอม 

รวมถึงข้อแก้ไขโดยผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ได้หรือไม่ ผู้แทน

ประเทศนามเิบยีอธบิายวา่การปรบัแกค้วรสรา้งความแตกตา่ง 

ระหวา่งสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรมกบัสิง่ไมม่ชีวีติ 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (non-living modified organisms)  

จากที่ใช้คำาว่า “เพิ่มจำานวน” (replication) ในพิธีสารความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวแสดง

ความเปน็กงัวลถงึการตคีวามคำาจำากดัความทีแ่ตกตา่งกนั ผูแ้ทน 

ประเทศปารากวัยตั้งข้อสังเกตว่าเขา “ได้รับคำาแนะนำา”  

ใหย้อมรบัขอ้เสนอทีป่ระนปีระนอม ซึง่แกไ้ขโดยผูแ้ทนประเทศ

ฟิลิปปินส์

หลงัจากการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ประธาน 

Lefeber เสนอใหป้ระเทศตา่งๆ ทีป่ระสบปญัหาเกีย่วกบัภาษา

ที่ประนีประนอม ลงบันทึกความเข้าใจของตนไว้ในรายงาน 

การประชมุ หรอืเปน็เชงิอรรถ (footnote) ของคำาจำากดัความ 

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืถงึทางเลอืกหลายขอ้ แตร่บัทราบ

วา่อาจกอ่ใหเ้กดิความยุง่ยากในการตคีวามคำาจำากดัความ และ

ตดัสนิใจใหจ้ดัการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการขึน้เพือ่หา

ภาษาทีท่กุฝา่ยสามารถยอมรบัได ้และการปรกึษาหารอือยา่ง

ไม่เป็นทางการได้มีขึ้นตลอดวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม

ในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม ผู้แทนประเทศ

มาเลเซียเสนอแนะให้ตัดข้อเสนอคำาจำากัดความของคำาว่า 

“ผลิตภัณฑ์สืบเนื่อง” (products thereof) ทิ้ง และแทนที่
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ขอ้ความอา้งถงึ “ผลติภณัฑส์บืเนือ่ง” ในมาตราวา่ดว้ยขอบเขต

ด้วยข้อความว่า “สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

(LMOs) ในบริบทของพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ”  

ผูแ้ทนประเทศอนิเดยี ปารากวยั จนี และฟลิปิปนิส ์เสนอใหใ้ช้

ขอ้ความวา่ “ดงักำาหนดในพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ” 

เพือ่ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการคำาจำากดัความของสิง่มชีวีติ 

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ชัดเจนมากขึ้น  

ผู้แทนประเทศโคลอมเบียเสนอข้อความว่า “ดังอ้างถึง” (as 

referred to) ซึ่งผู้แทนประเทศอินเดียคัดค้าน

การปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการมขีึน้ตลอดวนั

อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม ในคืนวันอาทิตย์ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติ 

ใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึ “ผลติภณัฑส์บืเนือ่ง” และใหบ้นัทกึไว้

ในรายงานการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัที ่5 วา่ในการ

เจรจาต่อรองภาคีพิธีสารฯ มีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน 

ในประเดน็การประยกุตใ์ชม้าตรา 27 ของพธิสีารฯ (การรบัผดิ

และการชดใช)้ กบัสารแปรรปูทีม่ตีน้กำาเนดิจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บั 

การดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) และมคีวามเขา้ใจวา่ภาคพีธิสีารฯ  

อาจประยกุตใ์ชพ้ธิสีารเสรมิฯ กบักรณคีวามเสยีหายทีเ่กดิจาก 

สารแปรรปู และกำาหนดวา่สามารถจดัทำาความเชือ่มโยงทีเ่ปน็เหต ุ

เปน็ผลระหวา่งความเสยีหายกบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พันธุกรรม (LMOs) ต่อมาร่างพิธีสารเสริมฯ ได้รับการรับรอง

และส่งต่อให้แก่สมัชชาภาคีพิธีสารฯ

ความมั่นคงทางการเงิน (มาตรา 10) : ในวัน

พุธที่ 6 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือว่าจะรวมข้อกำาหนด

ที่เอื้ออำานวยให้ประเทศต่างๆ มีผู้ปฏิบัติ (operator) ในการ

จดัตัง้ความมัน่คงทางการเงนิผูแ้ทนประเทศปารากวยั บราซลิ 

เม็กซิโก และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ร้องขอให้ตัดเนื้อหา 

ดงักลา่วออกขณะทีผู่แ้ทนประเทศมาเลเซยี โบลเิวยี แคเมอรนู 

เปรู อินเดีย ยูเครน และนอร์เวย์ ยืนยันให้รวมไว้

ผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอใหเ้พิม่ภาษาในอารมัภบท 

ทีส่ะทอ้นถงึความสำาคญัของความมัน่คงทางการเงนิและรอ้งขอ 

ให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมเอกสารวิชาการ 

เรื่องผลกระทบจากกรอบความมั่นคงทางการเงิน (financial 

security scheme) ผู้แทนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ตั้งคำาถาม

ถึงความต้องการข้อกำาหนดเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน 

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน (ยกเว้นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้) 

คัดค้านการตัดเนื้อหาออกโดยตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถใส่ 

ขอ้กำาหนดเชงิปฏบิตัเิกีย่วกบัความมัน่คงทางการเงนิเพิม่หลงัจาก

ทีพ่ธิสีารเสรมิฯ ไดร้บัการรบัรองแลว้ และชีใ้หเ้หน็วา่ขอ้กำาหนด 

ไม่ควรเป็นการสร้างพันธกรณีด้านความมั่นคงทางการเงินแต่

เปน็การสนบัสนนุใหภ้าคพีธิสีารฯ สามารถพจิารณาจดัการประเดน็

เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ 

ภายในประเทศ ซึง่ผูแ้ทนประเทศโบลเิวยี เปร ูอนิเดยี มาเลเซยี 

และยูเครน ให้การสนับสนุน

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม หลังจากการประชุม

ระดบัทวภิาครีะหวา่งภาคพีธิสีารฯ และประธานรว่มของกลุม่

เพื่อนประธาน ประธาน Lefeber รายงานว่าผู้แทนประเทศ

บราซิล เม็กซิโก ปารากวัย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ระบุว่าไม่

สามารถยอมรบัขอ้ความอา้งถงึความมัน่คงทางการเงนิในเนือ้หา 

เชงิปฏบิตั ิแตจ่ะทำาขอ้เสนอเพือ่เปน็ทางเลอืก ผูแ้ทนประเทศ

บราซิลสนับสนุนโดยผู้แทนประเทศปารากวัยกล่าวเน้นถึง 

ข้อเสนอของตนที่ให้รวมวรรคอารัมภบท และทำาการศึกษา

ทางวิชาการ ผู้แทนประเทศมาเลเซียปฏิเสธข้อเสนอ และตั้ง

ขอ้สงัเกตวา่ขอ้กำาหนดดงักลา่วตอ้งรวมอยูใ่นเนือ้หาเชงิปฏบิตัิ

ในบา่ยวนัศกุรท์ี ่8 ตลุาคม หลงัจากการปรกึษาหารอื

อย่างไม่เป็นทางการ ผู้แทนประเทศมาเลเซียรายงานว่าภาคี 

พธิสีารฯ เหน็ชอบใหป้รบัภาษาทีร่ะบใุหภ้าคพีธิสีารฯ คงสทิธิ 

ทีจ่ะกำาหนดความมัน่คงทางการเงนิในกฎหมายของประเทศตนเอง 

และควรใชส้ทิธนิีใ้นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัสทิธแิละพนัธกรณี

ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศโดยคำานงึถงึวรรคอารมัภบท 

ขัน้สดุทา้ยของพธิสีารวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพทัง้สามวรรค  

และยงัไดเ้หน็ชอบใหส้มชัชาภาคพีธิสีารฯ ในการประชมุสมยัแรก 

หลงัจากทีพ่ธิสีารเสรมิฯ มผีลบงัคบัใช ้ควรรอ้งขอใหเ้ลขาธกิาร 

อนสุญัญาฯ ทำาการศกึษาถงึรปูแบบของกลไกความมัน่คงทางการเงนิ  

และวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบทาง

เศรษฐกจิ-สงัคม โดยเฉพาะผลกระทบตอ่ประเทศกำาลงัพฒันา  

รวมถงึจำาแนกระบหุนว่ยงานหรอืองคก์รทีเ่หมาะสม เพือ่กำาหนด

ความมั่นคงทางการเงิน
หลังจากการหารือเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง 

การใชถ้อ้ยคำาหลายครัง้ในวรรคสดุทา้ย ผูเ้ขา้รว่มประชมุใหก้าร

รับรองข้อกำาหนด

ชื่อของพิธีสารเสริมฯ : ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 

10 ตุลาคม ประธานร่วมของกลุ่มเพื่อนประธานได้เสนอ และ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุใหค้วามเหน็ชอบตอ่ชือ่ของพธิสีารเสรมิฯ คอื 

“พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการรับผิดและ 

การแกไ้ข ภายใตพ้ธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ (The Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary 

Protocol on Liability and Redress to the Cartagena 

Protocol on Biosafety)

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เรื่องการรับผิดและ

การแก้ไข : ร่างข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ กล่าวถึงพิธีสาร

เสรมิฯ แนวทางการรบัผดิทางแพง่ มาตรการการชดเชยเพิม่เตมิ 



66
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

และมาตรการเสรมิสรา้งสมรรถนะเพิม่เตมิไดร้บัการพจิารณา

โดยสรุปในวันพุธที่ 6 ตุลาคม และในคืนวันเสาร์ที่ 9 และ 

วนัอาทติยท์ี ่10 ตลุาคม ในชว่งเชา้วนัพธุที ่6 ตลุาคม ในชว่งเชา้ 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติไม่พิจารณาแนวทาง

การรับผิดทางแพ่งในการประชุมคร้ังน้ี และเห็นชอบให้เล่ือนไป

พิจารณาระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

เกี่ยวกับมาตรการการชดเชยเพิ่มเติม หลังจากการ 

หารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบกบัภาษา 

ที่ระบุว่าในสถานการณ์ที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความ 

เสยีหาย ไมไ่ดร้บัการพจิารณาจดัการโดยพธิสีารเสรมิฯ ตน้ทนุ 

คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วอาจไดร้บัการพจิารณาจดัการโดยมาตรการ 

การชดเชยเสริม หรือมาตรการการชดเชยเพิ่มเติม ซึ่งอาจ 

รวมถงึขอ้ตกลงอืน่ๆ ทีส่มชัชาภาคพีธิสีารฯ จะพจิารณาตอ่ไป  

วรรคที่สองระบุว่ามาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงข้อตกลง 

การชดเชยแบบสะสมเพิม่เตมิ (Supplementary collective 

compensation arrangement) ซึ่งสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  

จะจัดทำาข้อกำาหนดเบื้องต้น (TOR) ของข้อตกลงดังกล่าว  

หลังจากการหารือเพิ่มเติมภาษาของข้อมติโดยมีการแก้ไข 

เล็กน้อย

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม หลังจากปรึกษาหารือ

อย่างไมเ่ป็นทางการผูเ้ข้ารว่มประชมุเห็นชอบกบัวรรคอา้งองิ

ที่รับทราบถึงการริเริ่มต่างๆ ของภาคเอกชนเกี่ยวกับการขอ

ความชว่ยเหลอืในกรณขีองความเสยีหายตอ่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอันเป็นผลมาจากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พันธุกรรม (LMOs)

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 : 

ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังรายงาน

จากกลุ่มเพื่อนประธานว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ และ 

จัดตั้งกลุ่มร่างกฎหมายขึ้นโดยประชุมกันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 

ถงึวนัพธุที ่13 ตลุาคม ในวนัศกุรท์ี ่15 ตลุาคม ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไดร้บัรองขอ้มตวิา่ดว้ยการรบัผดิและการชดใช ้ซึง่ประกอบดว้ย 

พิธีสารเสริมฯ

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ในข้อมติ (UNEP/

CBD/COP-MOP/5/L.2) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบถึง

การรเิริม่ตา่งๆ ของภาคเอกชนเกีย่วกบัการขอความชว่ยเหลอื

ในกรณีของความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

อนัเปน็ผลมาจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

ส่วนปฏิบัติของข้อมติแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ  

พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและการ

ชดใช้ (พิธีสารเสริมฯ) มาตรการการชดเชยเพิ่มเติม และ

มาตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพิ่มเติม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ มีมติให้รับรองพิธีสารเสริมฯ 

และเรยีกรอ้งใหภ้าคพีธิสีารวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ 

ลงนามรับรองพิธีสารเสริมฯ ในวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2011 

และให้สัตยาบันพิธีสารเสริมฯ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เกี่ยวกับมาตรการการชดเชยเพิ่มเติม สมัชชาภาค ี

พธิสีารฯ มมีตวิา่ ในกรณทีีต่น้ทนุคา่ใชจ้า่ยของมาตรการตอบสนอง 

ดังกำาหนดไว้ในพิธีสารเสริมฯ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึง อาจใช้

มาตรการชดเชยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาจัดการสถานการณ์ 

ดังกล่าว และมาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ  

ที่สมัชชาภาคีพิธีสารฯ จะพิจารณาต่อไป

เกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพิ่มเติม 

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ กระตุน้เตอืนใหภ้าคพีธิสีารฯ (โดยคำานงึถงึ 

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะของพิธีสารฯ) 

ร่วมมือในการพัฒนา และ/หรือ เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

และสมรรถนะทางสถาบนัในการดำาเนนิงานตามพธิสีารเสรมิฯ 

รวมถงึโดยผา่นสถาบนัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และเอือ้อำานวย

ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม และตัดสินใจ 

ใหพ้จิารณาถงึขอ้มตนิี ้เมือ่ทำาการทบทวนแผนปฏบิตักิารวา่ดว้ย 

การเสริมสร้างสมรรถนะครั้งต่อไป

เอกสารแนบทา้ยขอ้มตปิระกอบดว้ยเนือ้หาของพธิสีาร

เสริม ซึ่งส่วนอารัมภบท ตระหนักถึงความต้องการมาตรการ

ตอบสนองทีเ่หมาะสม ในกรณทีีเ่กดิความเสยีหายหรอืมแีนวโนม้ 

วา่จะเกดิความเสยีหาย ในบรบิทของพธิสีารวา่ดว้ยความปลอดภยั 

ทางชีวภาพ และอ้างถึงมาตรา 27 ของพิธีสารว่าด้วยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ (การรับผิดและการชดใช้)

มาตรา 1 (วัตถุประสงค์) ระบุว่าวัตถุประสงค์ของ

พิธีสารเสริมฯ คือ เพื่อช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดย

คำานึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ที่สามารถวัดได้หรือ

สามารถสงัเกตได ้โดยคำานงึขอ้มลูพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรจ์าก

หนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบอำานาจ และความผนัแปรอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

จากการกระทำาของมนุษย์ และความผันแปรตามธรรมชาติ 

โดยกำาหนดกฎและระเบยีบวธิกีารระหวา่งประเทศในประเดน็

ของการรบัผดิและการชดใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการ

ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)

มาตรา 2 (การใชค้ำานยิาม) ระบวุา่คำานยิามทีก่ำาหนด

ในอนสุญัญาฯ และพธิสีารวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ จะ

นำามาใชก้บัพธิสีารเสรมิฯ ดว้ย นอกจากนีแ้ลว้ยงัไดก้ำาหนดให้

 ✤ “ความเสยีหาย” หมายถงึผลกระทบในทางลบ 

ที่เกิดต่อการอนุรักษ์
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 ✤ “ผูป้ฏบิตั”ิ (operator) หมายถงึบคุคลทีค่วบคมุ

ดแูลสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ทัง้โดยตรง

และโดยอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงผู้มีอำานาจอนุญาต ผู้นำาสิ่งมีชีวิต 

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ออกสู่ตลาด ผู้พัฒนา 

ผู้ผลิต ผู้แจ้ง ผู้ส่งออก ผู้นำาเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้จัดหาสินค้า

 ✤ “มาตรการตอบสนอง” หมายถึงปฏิบัติการ

ที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อ ป้องกัน ลด บรรเทา หรือหลีกเลี่ยง

ความเสียหายตามความเหมาะสม ฟื้นฟูความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ให้กลับไปมีสภาพเหมือนก่อนที่ความเสียหายจะ

ปรากฏขึ้น หรือแทนที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่สูญเสีย

ไปด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่

เดิมหรือพื้นที่แห่งใหม่ ตามความเหมาะสม

 ✤ ผลกระทบเสียหาย “อย่างมีนัยสำาคัญ” จะถูก 

กำาหนดโดยดจูากปจัจยัตา่งๆ เชน่ การเปลีย่นแปลงอยา่งถาวร 

ในระยะยาว ซึง่ไมส่ามารถฟืน้คนืตามธรรมชาตไิดภ้ายในระยะ

เวลาที่เป็นเหตุเป็นผล ระดับของการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง 

คณุภาพหรอืเชงิปรมิาณ ทีส่ง่ผลกระทบเสยีหายตอ่องคป์ระกอบ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ความสามารถที่ลดลงของ 

องคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพ ในการใหผ้ลติภณัฑ ์

และบรกิาร และขนาดและความตอ่เนือ่งของผลกระทบเสยีหาย 

ใดๆ ที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ ในบริบทของพิธีสารฯ

มาตรา 3 (ขอบเขต) ระบวุา่พธิสีารเสรมิฯ ประยกุตใ์ช้ 

กบัความเสยีหายทีเ่กดิจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

(LMOs) ซึง่พบตน้กำาเนดิของสิง่มชีวีติดงักลา่วในการเคลือ่นยา้ย

ขา้มเขตแดน สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

ที่อ้างถึงในที่นี้คือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

ทีใ่ชเ้ปน็อาหาร อาหารสตัว ์และการแปรรปู (LMO-FFPs) สิง่มชีวีติ 

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

การใช้ในสภาพควบคุม และสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พนัธกุรรม (LMOs) ทีน่ำาเขา้สูส่ิง่แวดลอ้มโดยเจตนา วรรคตอ่ไป 

ระบุว่าพิธีสารเสริมฯ ประยุกต์ใช้กับความเสียหายที่เกิดจาก 

การเคลือ่นยา้ยสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

ที่อ้างถึงในวรรคก่อนข้ามเขตแดนโดยจงใจ และได้รับมอบ

อำานาจ ความเสียที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนโดย 

ไมเ่จตนา และการเคลือ่นยา้ยโดยผดิกฎหมายดงัอา้งถงึในพธิสีาร

ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ความเสียหายที่เกิดจาก

การเคลือ่นยา้ยขา้มเขตแดนซึง่เริม่ขึน้หลงัจากทีพ่ธิสีารเสรมิฯ  

มีผลบังคับใช้สำาหรับภาคีพิธีสารฯ ซึ่งเป็นเจ้าของเขตอำานาจ

ที่มีการเคลื่อนย้ายดังกล่าว และความเสียหายที่ปรากฏขึ้น

ในเขตอำานาจรัฐของภาคีพิธีสารฯ วรรคสุดท้ายระบุว่าภาคี

พิธีสารฯ อาจใช้เกณฑ์ที่กำาหนดโดยกฎหมายภายในประเทศ

ในการประเมนิคา่ความเสยีหายทีป่รากฏขึน้ภายในเขตอำานาจ

รัฐของตน และกฎหมายภายในประเทศที่เป็นการดำาเนินงาน

ตามพธิสีารเสรมิฯ จกัประยกุตใ์ชก้บัความเสยีหายทีเ่กดิจากการ

เคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนจากประเทศที่มิใช่ภาคีพิธีสารฯ ด้วย

มาตรา 4 (สาเหตุของความเสียหาย) ระบุว่าควร

ทำาการพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตขุองความเสียหาย

กับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งเป็นที่

สงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุของความเสียหาย โดยสอดคล้องกับ

กฎหมายในประเทศ

มาตรา 5 (มาตรการตอบสนอง) ระบวุา่ภาคพีธิสีารฯ อาจ

ตอ้งการผูป้ฏบิตั ิ(operator) ทีเ่หมาะสมในกรณทีีค่วามเสยีหาย 

ปรากฏขึน้ เพือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ำาเปน็ใหห้นว่ยงานทีไ่ดร้บั 

มอบอำานาจทราบได้ทันทีประเมินค่าความเสียหาย และ

ดำาเนนิมาตรการตอบสนองทีเ่หมาะสม สว่นหนว่ยงานทีไ่ดร้บั

มอบอำานาจ จักจำาแนกระบุผู้ปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ประเมนิคา่ความเสยีหาย และกำาหนดวา่มาตรการตอบสนองใด 

ที่ผู้ปฏิบัติควรนำาไปใช้วรรคต่อไประบุว่า

 ✤ จำาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติเพื่อดำาเนินมาตรการใน

การป้องกันไม่ให้ความเสียหายปรากฏขึ้น หากข้อมูลข่าวสาร 

ทีม่ใีนกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ 

(BCH) บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มมากเพียงพอที่จะเกิดความเสียหาย

 ✤ หนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบอำานาจดำาเนนิมาตรการตอบ

สนองหากผูป้ฏบิตัไิมส่ามารถดำาเนนิการไดใ้นกรณทีีห่นว่ยงาน 

ที่ได้รับมอบอำานาจมีสิทธิเรียกร้องต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบสนองจากผู้ปฏิบัติที่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย

 ✤ การตดัสนิใจของหนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบอำานาจ

ที่มีขึ้นจักต้องได้รับฟังเหตุผลและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ 

และภาคีพิธีสารฯ จักกำาหนดการชดเชย รวมถึงการทบทวน 

เชิงบริหารจัดการหรือการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

ข้อตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบเช่นกัน

 ✤ ภาคพีธิสีารฯ อาจวเิคราะหป์ระเมนิวา่มาตรการ 

ตอบสนองไดร้บัการพจิารณาจดัการโดยกฎหมายภายในประเทศ

ว่าด้วยการรับผิดทางแพ่งแล้วหรือไม่อย่างไร

 ✤ มาตรการตอบสนองจักต้องสอดคล้องกับ

กฎหมายภายในประเทศ

มาตรา 6-8 ระบุว่าภาคีพิธีสารฯ อาจกำาหนด 

ขอ้ยกเวน้ กรอบเวลาและกรอบเกีย่วกบัการเงนิไวใ้นกฎหมาย

ภายในประเทศของตน
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มาตรา 9 (สิทธิในการขอความช่วยเหลือ) ระบุว่า

พิธีสารเสริมฯ จักไม่จำากัดหรือขัดขวางสิทธิใดๆ ในการขอ

ความชว่ยเหลอืหรอืการจา่ยคา่ชดเชยทีผู่ป้ฏบิตัมิตีอ่บคุคลอืน่

มาตรา 10 (ความมัน่คงทางการเงนิ) ระบวุา่ภาคพีธิสีารฯ  

มีสิทธิในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในกฎหมายภายใน

ประเทศของตน และควรใชส้ทิธดิงักลา่วโดยสอดคลอ้งกบัสทิธิ

และพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และคำานึงถึง 

สามวรรคอารมัภบทของพธิสีารวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ  

นอกจากนีใ้นการประชมุครัง้แรกของพธิสีารเสรมิฯ ภาคพีธิสีารฯ  

ควรรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ทำาการศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบ 

ของกลไกความมัน่คงทางการเงนิ การวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากกลไกดังกล่าว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำาลังพัฒนา และการจำาแนก

ระบหุนว่ยงานหรอืองคก์รทีเ่หมาะสมในการสรา้งความมัน่คง

ทางการเงิน

มาตรา 11 (ความรับผิดชอบของรัฐสำาหรับการ 

กระทำาผิดระหว่างประเทศ) ระบุว่าพิธีสารเสริมฯ จักไม่ 

สง่ผลกระทบตอ่สทิธแิละพนัธกรณภีายใตร้ะเบยีบของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบของรัฐสำาหรับ

การกระทำาผิดระหว่างประเทศ

มาตรา 12 (การดำาเนินงานและความเกี่ยวข้องกับ

การรับผิดทางแพ่ง) ประกอบด้วย ข้อกำาหนดสามข้อโดย 

ข้อแรกระบุว่าภาคีพิธีสารฯ จักต้องกำาหนดกฎและระเบียบ 

วธิกีารเกีย่วกบัการพจิารณาแกไ้ขความเสยีหาย ในการดำาเนนิงาน 

ตามพนัธกรณนีี ้ภาคพีธิสีารฯ จกักำาหนดมาตรการตอบสนอง 

โดยสอดคล้องกับพิธีสารเสริมฯ นี้ และอาจจะประยุกต์ใช้

กฎหมายภายในประเทศทีม่อียู ่รวมถงึกฎและระเบยีบวธิกีาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่ง ประยุกต์ใช้หรือจัดทำากฎ

และระเบียบวิธีการเฉพาะสำาหรับประเด็นนี้ หรือประยุกต์ใช้ 

หรือจัดทำาทั้งกฎหมายและกฎระเบียบวิธีการรวมกันตาม

ความเหมาะสม

ขอ้กำาหนดทีส่องระบวุา่ ภาคพีธิสีารฯ จกัประยกุตใ์ช้

กฎหมายวา่ดว้ยการรบัผดิทางแพง่ตอ่ไป จดัทำาและประยกุตใ์ช้ 

หรอืประยกุตใ์ชก้ฎหมายวา่ดว้ยการรบัผดิทางแพง่เฉพาะสำาหรบั

ประเด็นนี้ต่อไป หรือจัดทำาและประยุกต์ใช้ทั้งกฎหมายและ 

กฎระเบยีบวธิกีารรว่มกนัตามความเหมาะสม โดยมจีดุมุง่หมาย 

เพือ่กำาหนดกฎและระเบยีบวธิกีารทีเ่หมาะสมภายใตก้ฎหมาย

ภายในประเทศวา่ดว้ยการรบัผดิทางแพง่ สำาหรบัความเสยีหาย 

ต่อบุคคลหรือสารที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่กำาหนดใน

มาตรา 2 วรรค 2 (c)

ขอ้กำาหนดทีส่ามระบวุา่ เมือ่จดัทำากฎหมายเกีย่วกบั

การรับผิดทางแพ่ง ดังอ้างถึงในวรรคย่อย (b) หรือ (c) ของ

วรรค 1 หรือ 2 ข้างต้น ภาคีพิธีสารฯ จักพิจารณาจัดการ 

องค์ประกอบต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมความเสียหาย 

มาตรฐานของการรับผิด รวมถึง การรับผิดโดยเข้มงวดหรือ

การรบัผดิตามฐานความผดิการจดัสรรชอ่งทางของการรบัผดิ 

และสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย

มาตรา 13 (การวิเคราะห์ประเมินและการทบทวน)  

ระบวุา่สมชัชาภาคขีองพธิสีารเสรมิฯ จกัทำาการทบทวนประสทิธผิล

ของพิธีสารเสริมฯ ในเวลาห้าปีหลังจากที่มีผลบังคับใช้ และ 

ทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้น และให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การทบทวนแก่ภาคีพิธีสารฯ โดยการทบทวนจักดำาเนินการ 

ในบรบิทของการวเิคราะหป์ระเมนิและการทบทวนพธิสีารความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ จนกวา่ภาคพีธิสีารฯ จะมมีตเิปน็อยา่งอืน่  

การทบทวนครัง้แรกจะรวมถงึการทบทวนประสทิธผิลของมาตรา 

10 (ความมั่นคงทางการเงิน) และ 13 (การรับผิดทางแพ่ง)

มาตรา 14-21 กล่าวถึงประเด็นทางสถาบัน คือ

สมัชชาภาคีพิธีสารเสริมฯ สำานักเลขาธิการ ความสัมพันธ์ 

เชือ่มโยงกบัอนสุญัญาฯ และพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ 

การลงนาม การสงวนสทิธ ิการถอนชือ่ และเนือ้หาทีเ่ปน็ของแท้

มาตรา 18 (การมีผลบังคับใช้) ระบุว่าพิธีสารเสริมฯ 

จะมผีลบงัคบัใช ้90 วนั หลงัจากทีไ่ดร้บัสตัยาบนัสารฉบบัที ่40

 × การวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งและการ

จัดการความเสี่ยง
ในวันอังคารที่ 12 และวันพุธที่ 13 ตุลาคม  

คณะทำางานที่ 2 (WG II) หารือถึงเอกสาร UNEP/CBD/COP-

MOP/5/12 และ UNEP/CBD/COP-MOP/5/INF/13 ใน

ประเดน็ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง  

ร่างมติได้รับความเห็นชอบในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม

คำาแนะแนวทางเพิม่เตมิ เกีย่วกบัประเดน็เฉพาะ 

ของการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง : ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกัน กล่าวเรียกร้องให้ขยายขอบเขตหน้าที่ของ

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ และเวทีการหารือผ่านทางระบบ

อนิเทอรเ์นต็ ใหป้ระเทศในทวปีแอฟรกิาสามารถเขา้ถงึไดม้ากขึน้  

และผู้แทนประเทศอินเดียร้องขอให้ข้อเสนอแนะของคณะ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ เน้นที่ประเด็นความต้องการเฉพาะของ

เขตภมูศิาสตรม์ากขึน้ ผูแ้ทนประเทศยเูครนสนบัสนนุงานของ

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ประเมิน

ระยะยาว ผูแ้ทนประเทศปารากวยัรอ้งขอใหใ้นคณะผูเ้ชีย่วชาญ
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เฉพาะกจิ มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งดว้ย  

และผู้แทนประเทศนอร์เวย์กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 

ควรเน้นที่ประเด็นการแก้ไขแผนที่เส้นทางในการวิเคราะห์ 

ประเมนิความเสีย่งจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม 

(roadmap on risk assessment of LMOs)

เกีย่วกบัคำาแนะแนวทาง ผูแ้ทนหลายประเทศรอ้งขอ 

ใหแ้ปลคำาแนะแนวทางเปน็ภาษาทางการของสหประชาชาตทิัง้  

6 ภาษาอยา่งเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทำาได ้ผูแ้ทนประเทศบราซลิ 

เสนอแนะใหอ้า้งถงึผลการดำาเนนิงานของคณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิ  

เปน็รายงาน แทนทีจ่ะเปน็เอกสารเกีย่วกบัคำาแนะแนวทาง ผูแ้ทน

ประเทศมาเลเซยีเสนอแนะใหเ้อกสารเกีย่วกบัคำาแนะแนวทาง  

รวมขอ้มลูเกีย่วกบัประสบการณท์ีไ่ดร้บัจากการฝกึอบรมระดบั

ภูมิภาคซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และผู้แทนประเทศอิหร่าน 

เสนอใหแ้กไ้ขประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัลำาดบัตน้ สำาหรบัคำาแนะ 

แนวทางในอนาคต และเสนอแนะหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ผู้แทน

ประเทศฟลิปิปนิส ์สหภาพยโุรป (EU) และสหรฐัอเมรกิา เนน้ถงึ

ความสำาคญัของการแกไ้ขและทดสอบคำาแนะแนวทางฉบบัปจัจบุนั 

และผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสเ์รยีกรอ้งใหม้คีำาแนะแนวทางทัว่ไป

มากกวา่ทีจ่ะเปน็ชดุของคำาแนะแนวทางเฉพาะ ผูแ้ทนประเทศ

เม็กซิโก ไนเจอร์ และนิวซีแลนด์ สนับสนุนแผนที่เส้นทาง แต่

เนน้ใหม้กีารทบทวนและการทดสอบคำาแนะแนวทางเพิม่มากขึน้  

โดยผู้แทนประเทศกัมพูชาร้องขอให้มีการทดสอบในระดับ

ภมูภิาคและอนภุมูภิาค ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกกลา่ววา่องคก์ร

ทีเ่กีย่วขอ้งควรมสีว่นรว่มในการประเมนิ การทบทวนและการ

วเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พันธุกรรม (LMOs)  ผู้แทนจากการริเริ่มว่าด้วยการวิจัยและ

กฎระเบียบสาธารณะ (PRRI) กล่าวว่าประสบการณ์ 25 ปี

ในการวิจัยและใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง

พันธุกรรม (LMOs) นั้นไม่ได้สะท้อนให้เห็นมากเพียงพอใน

เอกสารเกี่ยวกับคำาแนะแนวทาง

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคำาแนะแนวทางเกี่ยวกับ 

การวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

ทางพันธุกรรม (LMOs) ผู้แทนประเทศปารากวัยเสนอแนะ 

ให้สะท้อนว่าคำาแนะแนวทางฯ เป็นเอกสารที่มีพัฒนาการ 

(evolving document) ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เสนอแนะ 

ให้เพิ่มเติมว่าแนวทางนี้ไม่ได้มีความเข้มงวดและไม่ได้ให้ 

พันธกรณีใดๆ แก่ภาคีพิธีสารฯ

การเสริมสรา้งสมรรถนะ : ในวนัพฤหสับดทีี ่14 

ตลุาคม คณะทำางานที ่2 (WG II) พจิารณาประเดน็การเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะในการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ 

แอฟริกัน ผู้แทนประเทศอินเดีย และฟิลิปปินส์ กล่าวเน้นถึง 

ความสำาคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะในการวิเคราะห์

ประเมินความเสี่ยง และเรียกร้องให้มีการดำาเนินงานร่วมกัน

และการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่งประเทศกำาลงัพฒันา  

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เน้นถึงสมรรถนะในการประเมิน

คณุคา่รายงานการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง ผูแ้ทนประเทศ

ฟิลิปปินส์เสนอแนะให้จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดทำาข้อมูล

ขา่วสารในระบบอนิเทอรเ์นต็มากขึน้ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั 

และผู้แทนประเทศอาร์เจนตินา ให้การรับรองงานของคณะ

ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับผู้กำาหนด

นโยบายและผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ ผู้แทนประเทศพาเลา

รอ้งขอใหม้กีารฝกึอบรมดา้นการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง

และการจดัการความเสีย่งสำาหรบัเจา้หนา้ทีใ่นประเทศหมูเ่กาะ

แปซิฟิก ผู้แทนประเทศจีนกล่าวเน้นถึงความต้องการความ

สนบัสนนุทางการเงนิสำาหรบัการประชมุฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

ด้านการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

ที่อาจมี/ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในทางลบ : 

เกีย่วกบัการจำาแนกความแตกตา่งของผลกระทบจากสิง่มชีวีติ

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผู้แทนหลายประเทศ

กล่าวโต้แย้งว่าแนวโน้มของผลกระทบทางลบจากสิ่งมีชีวิต 

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) จะขึน้อยูก่บัสิง่แวดลอ้ม

หรือสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆ เจริญเติบโตขึ้น และ 

ไมส่ามารถกำาหนดเปน็มาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลกได ้และเนน้ถงึ 

ความสำาคัญของการวิจัย การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม 

ก่อนที่จะมีการหารือต่อไป ผู้แทนประเทศนอร์เวย์และอื่นๆ 

ปฏเิสธการจดัทำาทะเบยีนรายการสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พันธุกรรม (LMOs) ที่จะได้รับการยกเว้นจากระเบียบวิธีการ

ของความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม  

(LMOs) ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบ ผู้แทนหลายประเทศ

ตอ้งการแนวทางการดำาเนนิงานแบบเปน็รายกรณ ี(case-by-case 

approach) และคัดค้านการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 

เนือ่งจากมเีงนิทนุจำากดั พรอ้มกบัเรยีกรอ้งใหม้กีารแบง่ปนัขอ้มลู

ขา่วสารและการฝกึอบรมเพิม่เตมิ  ผูแ้ทนจากการรเิริม่วา่ดว้ย

การวิจยัและกฎระเบยีบสาธารณะ (PRRI) กล่าววา่ผลกระทบ 

ทางลบนั้นยังไม่สามารถควบคุมได้ และเสนอให้มีการให้ 

หลกัฐานของสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) 

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในทางลบน้อยกว่าสิ่งมีชีวิต 

ที่ไม่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้อง
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ในข้อมติ (UNEP/

CBD/COP-MOP/5/L.13) ประกอบด้วยสามส่วนที่เป็น 

คำาแนะแนวทางเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง 

การเสรมิสรา้งสมรรถนะ และสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงทาง

พนัธกุรรม (LMOs) ทีอ่าจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การอนรุกัษ์

และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ใหก้ารตอ้นรบั “คำาแนะแนวทาง 

เกีย่วกบัการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง จากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บั 

การดัดแปลงทางพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้คำาแนะแนวทางในการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

การวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งของพธิสีารฯ” โดยรบัทราบวา่

คำาแนะแนวทางฉบบัแรกตอ้งไดร้บัการทบทวนทางวทิยาศาสตร,์ 

มีมติให้ขยายการหารือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและคณะ 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่งและ 

การจัดการความเสี่ยง กระตุ้นเตือนให้ภาคีพิธีสารฯ เสนอชื่อ 

ผูเ้ชีย่วชาญแกก่ารหารอืผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ และรอ้งขอ

ใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการหารอืและการประชมุผา่นทาง

ระบบอนิเทอรเ์นต็ และการประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิ

สองครั้ง ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 6 และ

รวบรวมมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในการ

หารือดังกล่าว

เกีย่วกบัการเสรมิสรา้งสมรรถนะ สมชัชาภาคพีธิสีารฯ  

รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ: จดัการฝกึอบรมระดบัภมูภิาค

และอนภุมูภิาค เกีย่วกบัการจดัเตรยีมและประเมนิรายงานการ

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้  

รว่มมอืกบัหนว่ยงานขององคก์ารสหประชาชาต ิและผูเ้ชีย่วชาญ

ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกอบรม และจัดทำาคู่มือการเรียนรู ้

ในระบบอนิเทอรแ์อคทฟี โดยใชคู้ม่อืการฝกึอบรมเปน็หลกั และ

เผยแพร่ผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย

ทางชีวภาพ (BCH)

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 

(LMOs) ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

กระตุน้เตอืนใหภ้าคพีธิสีารฯ และรฐับาลอืน่ๆ สง่ขอ้มลูเกีย่วกบั 

การตัดสินใจและการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่

มีการจำาแนกระบุว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบ และข้อมูล

ข่าวสารอื่นๆ ที่อาจช่วยในการจำาแนกระบุสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ
การดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ทีอ่าจสง่ผลกระทบในทางลบ 
ตอ่การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ 
อยา่งยัง่ยนื โดยคำานงึถงึความเสีย่งตอ่สขุภาพของมนษุย ์ใหแ้ก่
กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ (BCH) 

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 
(LMOs) ที่ไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบในทางลบ สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ร้องขอให้: ภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลและองค์กรอื่นๆ ส่ง
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการวเิคราะหป์ระเมนิความเสีย่ง เกีย่วกบั 
สภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม 
(LMOs) ซึ่งอาจช่วยในการจำาแนกระบุสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ
ดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ทีไ่มม่แีนวโนม้สง่ผลกระทบในทางลบ  
ใหแ้กเ่ลขาธกิารอนสุญัญาฯ และเลขาธกิารอนสุญัญาฯ รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และจัดทำารายงานสังเคราะห์เพื่อเสนอ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 6

เอกสารแนบทา้ยขอ้มต ิเปน็ขอ้กำาหนดการดำาเนนิงาน 
ของคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยการวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ระบุถึงโครงร่างของ
ระเบียบวิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และรายงานกิจกรรม 
การดำาเนินงานของคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

 × ความตระหนกั การศกึษาและการมสีว่นรว่ม 

ของสาธารณชน
คณะทำางานที ่2 (WG II) หารอืถงึเอกสาร UNEP/CBD/

COP-MOP/5/13 ในวันอังคารที่ 12 และวันพุธที่ 13 ตุลาคม 
และร่างมติได้รับความเห็นชอบในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม

การหารอืเนน้ไปทีป่ระเดน็ทีว่า่ จำาเปน็ตอ้งมทีรพัยากร
เพิ่มเติมเพื่อการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานหรือไม่ ผู้แทน
สหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับผู้แทนประเทศตุรกีและโครเอเชีย  
ไมส่นบัสนนุใหร้อ้งขอกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ใหท้รพัยากร 
การเงินเพิ่มเติม แต่ผู้แทนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และอื่นๆ 
คัดค้าน ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้การรับรองข้อเสนอของ
ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ที่ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
“คำานึงถึง” โปรแกรมงาน 

ผูแ้ทนสาธารณรฐัเกาหลเีพิม่วรรคอารมัภบททีต่ระหนกั
ถงึบทบาทศนูยก์ลางของกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ (BCH) และรอ้งขอใหส้นบัสนนุการจดัตัง้ 
คณะกรรมการทีป่รกึษา หรอืใชค้ณะกรรมการทีป่รกึษาอยา่งไม่
เปน็ทางการของกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยั
ทางชีวภาพ (BCH) เพื่อให้คำาแนะนำาและคำาแนะแนวทางต่อ
การดำาเนินงานตามโปรแกรมงาน

ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา เรยีกรอ้งใหม้กีารตดิตาม
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหา

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จหรือบิดเบือน เกี่ยวกับ 

สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ผูแ้ทนประเทศ

ฮอนดูรัส กล่าวว่าขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลประโยชน์
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ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และ 

ผู้แทนจากการริเริ่มว่าด้วยการวิจัยและกฎระเบียบสาธารณะ 

(PRRI) ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางชวีภาพ ทีเ่ปน็ขอ้มลูสาธารณะ สว่นใหญจ่ะมอีคตโินม้เอยีง 

ในทางลบ ผู้แทนจาก ECORPA เน้นถึงความต้องการให้ 

“สมาชกิผูท้รงความรูข้องสาธารณชน” มสีว่นรว่มในการจดัทำา 

โครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/

COP-MOP/5/L.16) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ รบัรองโปรแกรมงาน  

และมีมติให้ทบทวนโปรแกรมงานในการประชุมสมัชชาภาคี

พิธีสารฯ สมัยที่ 8 โปรแกรมงานมีองค์ประกอบหลักสี่ข้อคือ 

การเสริมสร้างสมรรถนะ ความตระหนักและการศึกษาของ

สาธารณชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณะ และการ

มีส่วนร่วมของสาธารณชน

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ ไดร้อ้งขอใหก้องทนุสิง่แวดลอ้ม

โลก (GEF)  คำานงึถงึโปรแกรมงานฯ ในกจิกรรมการใหท้นุ และ

กระตุ้นให้ภาคีประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลอื่นๆ และองค์กร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้นุสนบัสนนุเพิม่เตมิ และสนบัสนนุใหภ้าคพีธิสีารฯ  

จัดตั้งหรือใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความ

ตระหนกั การศกึษาและการมสีว่นรว่มของสาธารณชน เกีย่วกบั 

สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) และเชญิชวน

ให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทำาเวทีการหารือผ่านทาง

ระบบอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 × การติดตามตรวจสอบและการรายงาน
คณะทำางานที ่1 (WG I) พจิารณาประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบและการรายงาน (UNEP/CBD/COP-MOP/5/14 

Rev.1) ในวนัจนัทรท์ี ่11 และรา่งมต ิรวมถงึรปูแบบใหมส่ำาหรบั

การรายงาน ได้รับความเห็นชอบในและวันพุธที่ 13 ตุลาคม 

ผู้แทนประเทศคิวบา ไลบีเรีย และผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

รว่มกบัผูแ้ทนประเทศตรุกแีละโครเอเชยี กลา่วแสดงความเปน็

กงัวลเกีย่วกบักรอบเวลาในการสง่รายงานแหง่ชาตฯิ ฉบบัทีส่อง  

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องรายงาน และผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกันเสนอแนะให้เลื่อนกำาหนดการส่งรายงาน

จากปี ค.ศ. 2011 เป็น ค.ศ. 2012 ผู้แทนประเทศกัวเตมาลา 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศมาเลเซยีและยกูนัดา กลา่วเนน้ถงึ 

ความตอ้งการการเขา้ถงึความสนบัสนนุทางการเงนิเพือ่จดัเตรยีม 

รายงานแหง่ชาตฯิ  เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งการรบัผดิและ
การชดใช้ที่ต้องมีการร้องขอ ผู้แทนประเทศอินเดียกล่าวว่า 
ควรจะประยกุตใ์ชห้ลงัจากทีพ่ธิสีารฯ มผีลบงัคบัใชแ้ลว้เทา่นัน้

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รว่มกบัผูแ้ทนประเทศตรุกี
และโครเอเชีย เสนอแนะให้จัดเวทีการหารือผ่านทางระบบ
อนิเทอรเ์นต็ เพือ่แบง่ปนัวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ คำาแนะนำาและความ
ชำานาญเกีย่วกบัการรายงาน ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิากลา่ววา่ 
ประเทศซึ่งไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ ควรได้รับโอกาสให้นำาเสนอ 
รายงานแห่งชาติฯ ตามความสมัครใจ

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/
COP-MOP/5/L.9) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ: รอ้งขอใหเ้ลขาธกิาร
อนสุญัญาฯ จดัทำาและเผยแพรร่ปูแบบการรายงานขัน้สดุทา้ย
ผา่นกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภยัทางชวีภาพ 
(BCH) และจดัเวทกีารหารอืผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ หรอืการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคและระดบัอนภุมูภิาค เรือ่ง
การจดัทำารายงานแหง่ชาต ิโดยขึน้อยูก่บัเงนิทนุทีม่ ีรอ้งขอให้
ภาคพีธิสีารฯ ใชร้ปูแบบการรายงานสำาหรบัการจดัเตรยีมรายงาน
แห่งชาติฯ ฉบับที่สอง หรือฉบับแรกในกรณีที่ภาคีพิธีสารฯ  
ยังไม่ได้ส่งรายงานแห่งชาติฯ ฉบับแรก สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  
ยังได้ร้องขอให้ภาคีพิธีสารฯ ส่งรายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่สอง
ให้แก่สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ สนับสนุนให้ภาคีพิธีสารฯ 
ใหค้วามสำาคญัลำาดบัตน้กบัการจดัทำารายงานแหง่ชาต ิเมือ่ขอ
ทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และเชิญชวน
ใหป้ระเทศซึง่ไมใ่ชภ่าคพีธิสีารฯ แบง่ปนัประสบการณเ์กีย่วกบั
กฎระเบียบและมาตรการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ผ่านทางรายงานแห่งชาติฯ

 × การวิเคราะห์ประเมินและการทบทวน
คณะทำางานที ่1 (WG I) พจิารณาประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบและการรายงาน (UNEP/CBD/COP-MOP/5/15) 
ในบ่ายวันจันทร์ที่ 11 และเช้าวันอังคารที่ 12 ตุลาคม และ 
เหน็ชอบกบัรา่งมต ิในบา่ยวนัพธุที ่13 ตลุาคม การหารอืเนน้ที่ 
ดชันชีีว้ดัทีจ่ะรวมอยูใ่นการทบทวนประสทิธผิลของพธิสีารฯ ครัง้
ทีส่อง และในประเดน็คำาถามทีว่า่จำาเปน็ตอ้งมคีณะผูเ้ชีย่วชาญ 
เฉพาะกิจฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดำาเนินงานหรือไม่

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัและผูแ้ทนประเทศควิบา  
สนับสนุนให้จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ ขณะที่ 
ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รว่มกบัผูแ้ทนประเทศตรุกแีละโครเอเชยี  
เสนอให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ มอบหมายหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของพิธีสารฯ และภาคีพิธีสารฯ ทำาการ
ทบทวนในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยถัดไป และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้พิจารณาจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะกิจฯ ขึ้น โดยขึ้นอยู่กับทรัพยากรการเงินที่มี 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

เกีย่วกบัดชันชีีว้ดัทีจ่ะใช ้ผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอ

ใหว้ดัการดำาเนนิงานตามกรอบระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ 

และการดำาเนนิงานตามระเบยีบวธิกีารของความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจง้ลว่งหนา้ (AIA) แยกจากกนั  ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกเนน้ถงึ 

การใช้ทรัพยากรการเงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

และเสนอแนะให้ขจัดดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับจำานวนของเงินทุนที่ม ี

หรอือืน่ๆ เพือ่รวมการวดั “ผลกระทบทีเ่กดิจากการจดัสรรทนุ 

ดงักลา่ว” ผูแ้ทนประเทศยกูนัดาเสนอใหท้บทวนถงึจำานวนของ

ภาคีพิธีสารฯ ที่รายงานถึงความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ 

การดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) หรอืการนำาเขา้สิง่มชีวีติทีไ่ดร้บั 

การดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) โดยผดิกฎหมาย รวมถงึจำานวน

ของภาคพีธิสีารฯ ทีม่รีะบบการจดัการความเสีย่ง การวเิคราะห์

ประเมนิผลกระทบ และระเบยีบวธิกีารทางกฎหมายและการบรหิาร 

จัดการสำาหรับการรับผิดและการชดใช้

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัรอ้งขอใหร้วมการจดัทำา

ดัชนีชี้วัดสำาหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมจากสิ่งมีชีวิต

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)  ผู้แทนจากการริเริ่ม 

ว่าด้วยการวิจัยและกฎระเบียบสาธารณะ (PRRI) กล่าวแสดง 

ความเป็นกังวลว่าดัชนีชี้วัดดังกล่าวอาจทำาให้การพิจารณา 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม มีลักษณะเป็นเหมือนคำาสั่ง 

หรือการบังคับ และเสนอให้ขอข้อมูลว่าเหตุใดภาคีพิธีสารฯ  

บางประเทศจงึยงัไมไ่ดจ้ดัทำาระเบยีบวธิกีารดา้นความปลอดภยั

ทางชวีภาพภายในประเทศ และวดัความเปลีย่นแปลงในการใช้

สารกำาจดัศตัรพูชื ปุย๋เคม ีเชือ้เพลงิฟอสซลิ และการกดัเซาะดนิ 

ซึ่งเป็นผลมาจากการเพาะปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรม

ข้อมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ : ในข้อมติ (UNEP/

CBD/COP-MOP/5/L.16) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ร้องขอให้

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การทบทวนประสิทธิผลของพิธีสารฯ ครั้งที่สอง สมัชชาภาคี

พธิสีารฯ มมีตใิหจ้ดัตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทน

จากทกุภมูภิาค เพือ่ทำาการทบทวนผลการวเิคราะห ์และจดัทำา

ขอ้เสนอแนะใหแ้กส่มชัชาภาคพีธิสีารฯ ในการประชมุสมยัที ่6  

เอกสารแนบท้ายข้อมติระบุถึงองค์ประกอบและดัชนีชี้วัด 

ทีจ่ะเนน้ในการทบทวนครัง้ทีส่อง และรวมถงึ: ความครอบคลมุ  

การทบทวนจำานวนของภาคพีธิสีารฯ และการนำาเขา้/สง่ออกสิง่มชีวีติ 

ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ของภาคีนั้นๆ การ 

ดำาเนินงานตามระเบียบวิธีการหลักภายในประเทศ รวมถึง

ปฏิบัติการภายใต้ระเบียบวิธีการของความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ลว่งหนา้ และกรอบระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ ระเบยีบ

วิธีการและกลไกระหว่างประเทศ รวมถึงดัชนีชี้วัดจำานวนทุน

ทีใ่หห้รอืไดร้บัเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ และผลกระทบจากทนุดงักลา่ว 

และผลกระทบจากการเคลือ่นยา้ยสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลง

พนัธกุรรม (LMOs) ขา้มเขตแดน ทีม่ตีอ่ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ โดยคำานงึถงึความเสีย่งตอ่สขุภาพของมนษุย ์และดชันี

ชี้วัดของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดย

ไม่มีการอ้างถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมจากการใช้สาร

กำาจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เชื้อเพลิงฟอสซิล และการกัดเซาะดิน

 × แผนกลยุทธ์และโปรแกรมงานพหุวรรษ  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืถงึเอกสาร UNEP/CBD/COP-

MOP/5/16 เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์สำาหรับปี ค.ศ. 2011-2020 

รวมถึงร่างโปรแกรมงานพหุวรรษ ในวันอังคารที่ 12 วันพุธที่ 

13 และวนัพฤหสับดทีี ่14 ตลุาคม ขอ้มตเิรือ่งแผนกลยทุธแ์ละ

โปรแกรมงานพหวุรรษไดร้บัการรบัรองในวนัศกุรท์ี ่15 ตลุาคม

เกีย่วกบัวตัถปุระสงคข์องแผนกลยทุธแ์ละความเชือ่มโยง 

ระหว่างวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน

เสนอให้ปรับรวมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เข้ากับวัตถุประสงค์

ของอนสุญัญาฯ และผลลพัธท์ีเ่กดิจากการหารอืในกระบวนการ

คูข่นาน เชน่ พธิีสารเสริมฯ  ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา

และแคริบเบียน สนับสนุนโดยผู้แทนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

กลา่ววา่ ควรเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้กค่วามเชือ่มโยงกบั 

แผนกลยทุธข์องอนสุญัญาฯ  เกีย่วกบัการทบทวนแผนกลยทุธ ์ 

ผูแ้ทนประเทศเวยีดนามเรยีกรอ้งการทบทวนในชว่งกลาง เมือ่ 

ถึงปี ค.ศ. 2015 ขณะที่ผู้แทนประเทศมาเลเซียสนับสนุน 

ใหท้ำาการทบทวนในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ทกุครัง้

เกีย่วกบัทรพัยากรการเงนิ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

รว่มกบัผูแ้ทนประเทศเยเมน ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ ประเทศกำาลงัพฒันา 

หลายประเทศกำาลังประสบปัญหาในการเข้าถึงทุนด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และ

เสนอใหร้วมขอ้ความอา้งถงึกองทนุความปลอดภยัทางชวีภาพ 

ซึง่ควรเปน็กองทนุพเิศษตามความสมคัรใจ สำาหรบัภาคพีธิสีารฯ 

ซึง่ตอ้งการทีจ่ะชว่ยเหลอืประเทศกำาลงัพฒันาในการดำาเนนิงาน 

ตามแผนกลยุทธ์  ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (EU) 

รว่มกบัผูแ้ทนประเทศตรุก ีนวิซแีลนด ์และโครเอเชยี กลา่ววา่ 

การดำาเนนิงานควรไดร้บัการสนบัสนนุจากเงนิทนุทีม่อียูข่องกองทนุ 

สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ภาคีพิธีสารฯ เห็นชอบให้ผนวกรวม

เนื้อหาว่า “เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

กองทนุพเิศษดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ” อยา่งไรกต็าม ใน

คณะประชมุรวมวนัปดิการประชมุ สำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

กล่าวเตือนผู้เข้าร่วมประชุมว่าคณะทำางานที่ 1 เห็นชอบให้

ปรบัปรงุและปรบัรวมแผนกลยทุธเ์ขา้กบัขอ้มตอิืน่ๆ ทีเ่กดิจากการ
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หารอืคูข่นาน ในการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ และประกาศ

ขอตดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึกองทนุพเิศษดา้นความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ เพื่อให้เนื้อหาของข้อมติมีความสอดคล้องกัน

เกีย่วกบัประเดน็ทางเศรษฐกจิ-สงัคม ผูแ้ทนสหภาพ

ยุโรป (EU) ร่วมกับผู้แทนประเทศตุรกีและโครเอเชีย เสนอ

ให้รวมเนื้อหาที่ระบุให้ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ-

สงัคมจากสิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) ซึง่

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันคัดค้านในตอนแรกเริ่ม หลังจาก

การปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ เนือ้หาทีป่ระนปีระนอม

ทีพ่จิารณาถงึขอ้กำาหนดวา่ดว้ยคำาแนะแนวทางเกีย่วกบัประเดน็

ทางเศรษฐกจิ-สงัคม โดยเปน็ไปตามการวจิยัและการแลกเปลีย่น 

ข้อมูลข่าวสาร ได้รับการผนวกรวมในข้อมติ

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) กล่าวเน้นว่า ดัชนีชี้วัดดังกล่าวต้องสามารถวัดได้ 

และเกีย่วขอ้งกบัผลกระทบในเชงิปฏบิตั ิผูแ้ทนประเทศเวยีดนาม 

เสนอแนะใหเ้พิม่ดชันชีีว้ดัเชงิปรมิาณ ขณะทีผู่แ้ทนกลุม่ประเทศ 

แอฟรกินัสนบัสนนุใหเ้สรมิสรา้งการวเิคราะหป์ระเมนิเชงิคณุภาพ

เกีย่วกบัรา่งโปรแกรมงานพหวุรรษ ผูแ้ทนประเทศบรูก์นิา  

ฟาโซ ร้องขอให้พิจารณาประเด็นการเสริมสร้างสมรรถนะ 

ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยถัดไป ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) ร่วมกับผู้แทนประเทศตุรกีและโครเอเชีย กล่าวว่า 

ควรพิจารณาการจัดทำาคู่มือและคำาแนะแนวทางเกี่ยวกับการ

ใช้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ในสภาพ

ควบคมุ (contained use) กอ่นการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ  

สมัยที่ 7 และโปรแกรมงานสำาหรับทั้งการประชุมสมัชชาภาคี

พธิีสารฯ สมยัที ่7 และ 8 ควรไดร้ับการแกไ้ขหลงัจากเสร็จสิ้น

การวิเคราะห์ประเมินพิธีสารฯ ครั้งที่สอง ส่วนการวางแผน

สำาหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 9 และ 10 นั้น 

ยังเร็วเกินไป

ขอ้มตสิมชัชาภาคพีธิสีารฯ : ในขอ้มต ิ(UNEP/CBD/

COP-MOP/5/L.11 ) สมชัชาภาคพีธิสีารฯ รบัรองแผนกลยทุธ์

สำาหรับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(2011-2020) ดงัระบใุนเอกสารแนบทา้ย I และโปรแกรมงาน

พหวุรรษของสมชัชาภาคพีธิสีารฯ ดงัระบใุนเอกสารแนบทา้ย II   

และกระตุน้เตอืนใหพ้ธิสีารฯ ทบทวนและปรบัแผนปฏบิตักิาร

และโปรแกรมแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รวมถึง

กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต ิ 

และจดัสรรทรพัยากรบคุคลและทรพัยากรการเงนิทีจ่ำาเปน็ตอ่

การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และมีมติให้ทำาการประเมิน

แผนกลยุทธ์ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 8 ต่อ

เนือ่งกบัการวเิคราะหป์ระเมนิและทบทวนพธิสีารฯ ครัง้ทีส่าม

เอกสารแนบท้าย I รวมถึงเนื้อหาของแผนกลยุทธ์  

ซึง่ประกอบดว้ย: บรบิท การตคีวาม และการตดิตามตรวจสอบ

และขอ้สรปุ และทรพัยากรบคุคลทีจ่ำาเปน็ตอ้งมเีพือ่สนบัสนนุการ

ดำาเนนิงานและองคป์ระกอบของแผนกลยทุธ ์ โดยองคป์ระกอบ 

ของแผนกลยทุธน์ำาเสนอในรปูแบบของตาราง รวมถงึวสิยัทศัน ์ 

พนัธกจิ และประเดน็หลกัหา้หวัขอ้ ทีร่ะบถุงึผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  

วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัด ส่วนเอกสาร 

แนบทา้ย II ประกอบดว้ยโปรแกรมงานของสมชัชาภาคพีธิสีารฯ 

สำาหรบัป ี2012-2020 ซึง่ระบถุงึประเดน็เดน่และประเดน็อืน่ๆ 

ที่จะพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยถัดไป

 ✾ พิธีปิดการประชุม

คณะประชุมรวมเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น. ของ

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาประเด็น 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มตวิา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ และรบัรอง

ขอ้มต ิ17 ขอ้ และรบัรองรายงานการประชมุของคณะทำางาน 

(UNEP/CBD/COP-MOP/5/L.1/Add.1 and Add.2) และ

รายงานการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 (UNEP/

CBD/COP-MOP/5/L.1)

หลังจากการรับรองพิธีสารเสริมฯ ที่ประชุมสมัชชา 

ภาคีพิธีสารฯ ได้ร่วมกันแสดงความยินดี นาง Masayo 

Tanabu เลขาธิการรัฐสภา ในนามของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น 

เจ้าภาพและประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ กล่าวแสดงความ

ยินดีต่อผู้เข้าร่วมประชุมสำาหรับการประชุมที่ประสบผล

สำาเร็จ และการรับรองพิธีสารเสริมฯ และแสดงความมั่นใจ

ว่า ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคความท้าทายประเภทใด ยากลำาบาก 

แค่ไหน ความร่วมมือกันจะทำาให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้  

นาย Ahmed Djoghlaf กลา่ววา่ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว กับประเทศกำาลังพัฒนา ที่สะท้อนให้เห็นในชื่อ

ของพิธีสารเสริมฯ (นาโงยา-กัวลาลัมเปอร์) ถือเป็นหนึ่งใน

สาส์นประวัติศาสตร์ แต่ได้ระบุถึงการขาดแคลนเงินทุนเพื่อ

สนับสนุนงานของสำานักเลขาธิการ

ผู้แทนประเทศโคโมโรสได้รับการคัดเลือกให้นั่งใน

ตำาแหนง่ซา้ยมอื ในการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนสุญัญาวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระหว่างสมัยที่ประเทศญี่ปุ่น

ดำารงตำาแหน่งประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ

ผูแ้ทนประเทศมาลาว ีในนามของกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

กลา่วแสดงความเปน็กงัวลถงึงบประมาณของสำานกัเลขาธกิารฯ 

ที่อัตราการเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์ และกล่าวเตือนให้ภาคีพิธีสารฯ 

ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้ความสนับสนุนทางการเงิน
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ครัง้สำาคญัตอ่การดำาเนนิงานตามอนสุญัญารโิอ ผูแ้ทนประเทศ

ยเูครน ในนามของกลุม่ยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก ใหก้าร

ตอ้นรบัการรบัรองพธิสีารเสรมิฯ ผูแ้ทนประเทศพาเลา ในนาม 

ของกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ จำาแนกระบปุระเดน็หลกั 

สำาหรบัภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ คอื การเสรมิสรา้งสมรรถนะ 

ทรัพยากรการเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนประเทศอินเดียกล่าวยินดีต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสู่การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 6  

ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012  ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) ร่วมกับผู้แทนประเทศตุรกีและโครเอเชีย กล่าวว่า 

โปรแกรมงานพหวุรรษและการขยายเวลาสำาหรบัชว่งการวเิคราะห ์

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เป็นสิ่งจำาเป็น

อยา่งยิง่ตอ่การดำาเนนิงานตามพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ 

อยา่งมปีระสทิธผิล ผูแ้ทนประเทศโคลอมเบยี ในนามของกลุม่

ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กล่าวว่าการรับรอง

พธิสีารเสรมิฯ เปน็หนึง่ในสญัลกัษณแ์หง่ความสำาเรจ็เนือ่งในปี

สากลแหง่ความหลากหลายทางชวีภาพ ประธาน Kano กลา่ว

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 19.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.533 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0533e.pdf
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การประชุมสมัยที่ 14 ของคณะที่ปรึกษาทาง

วิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (The Fourteenth 

Meeting of the Subsidiary Body on Scientific Technical 

and Technological Advice - SBSTTA) ภายใต้อนุสัญญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (CBD) ไดม้ขีึน้ ณ อาคาร

สำานักงานใหญ่ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 

(UNEP) ในเขตกิกิริ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในระหว่าง 

วนัที ่10-21 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุกวา่ 

700 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีอนุสัญญาฯ หน่วยงาน 

ภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาต ิองคก์รระหวา่งประเทศ องคก์ร

พัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยของภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

และภาคธุรกิจ

ในการประชมุครัง้นี ้ได้มกีารเปิดตวัเอกสารโลกทรรศน์ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ (Global Biodiversity Outlook) 

ฉบับที่สาม และที่ประชุมได้รับรองข้อเสนอแนะ 18 ข้อ ซึ่ง 

จะส่งต่อไปยังที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 

ซึ่งกำาหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม ค.ศ. 2010  

ณ เมอืงนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ ข้อเสนอแนะดงักล่าวระบถุงึประเดน็

เกีย่วกบั: การทบทวนการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา โปรแกรมงานว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดนิ โปรแกรมงาน 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 

โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ความหลากหลายทาง

ชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรา 10 (การ

ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื), ความหลากหลายทางชวีภาพทางการ

เกษตร และเชื้อเพลิงชีวภาพ, ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในพืน้ทีแ่ห้งแล้งและพืน้ทีก่ึง่ชืน้, ความหลากหลายทางชวีภาพ

ในป่าไม้, ชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน, เป้าประสงค์และเป้าหมาย

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ  
และเทคโนโลยี สมัยที่ 14

(The Fourteenth Meeting of the Subsidiary Body on Scientific,  
Technical and Technological Advice (SBSTTA 14)

10-21 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา

มุง่ผลสมัฤทธิส์ำาหรบัการดำาเนนิงานต่อจากปี 2010, มาตรการ

สร้างแรงจงูใจ, การรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน (GTI), กลยทุธ์

ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช (GSPC), การพิจารณาข้อมูล  

ผลสะท้อน และสาส์นจากรายงานโลกทรรศน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook) ฉบับที่สาม, 

ประเด็นใหม่ๆ ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการปรับปรุง

ประสทิธภิาพของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร์ฯ (SBSTTA)
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✾ ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  

ได้เปิดให้มีการลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ปัจจุบัน 

มีภาคีอนุสัญญาฯ 193 ประเทศ อนุสัญญาฯ มีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริม “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

ประโยชนอ์งคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพอยา่ง

ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม” และมีสมัชชาภาค ี

อนสุญัญาฯ (Conference of the Parties - COP) เปน็หนว่ยงาน 

บริหารจัดการ (governing body) ของอนุสัญญาฯ ซึ่งได้รับ 

ความชว่ยเหลอืทางวชิาการจากคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ 

(SBSTTA) ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 25 ของ 

อนุสัญญาฯ ในการให้คำาแนะนำาแก่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

1-3 (COP 1-3) : การประชุมสามครั้งแรกของสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1994  

ณ กรงุนสัซอ ประเทศบาฮามาส, เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1995 

ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเดือนพฤศจิกายน  

ค.ศ. 1996 ณ กรงุบวัโนสไอเรส ประเทศอารเ์จนตนิา ตามลำาดบั  

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองข้อมติเกี่ยวกับ: การจัดตั้ง

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (CHM), คณะที่ปรึกษาทาง

วทิยาศาสตร ์วชิาการและเทคโนโลย ี(SBSTTA) และมอบหมาย 

ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เป็นกลไกการเงินของ 

อนสุญัญาฯ, การกำาหนดใหน้ครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา 

เปน็ทีต่ัง้ถาวรของสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ และความรว่มมอื 

กบัอนสุญัญาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทางชวีภาพ 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ยงัไดพ้จิารณามาตรา 8 ของอนสุญัญาฯ  

และเน้นถึงความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และความสำาคญัของการเผยแพรป่ระสบการณ ์

ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

4 (COP 4) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 ณ กรุง

บราทิสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ได้รับรองโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ของระบบนิเวศแหล่งน้ำาในแผ่นดิน และโปรแกรมงานว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และมี

มติให้พิจารณาเรื่องพื้นที่คุ้มครองเป็นหนึ่งในสามประเด็น 

หัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

7 รวมถึงจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจด้านพื้นที่คุ้มครอง 

ทางทะเลและชายฝั่ง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 

(COP 5) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2000 ณ กรุงไนโรบี 

ประเทศเคนยา สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัรองโปรแกรมงาน 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ที่

กึ่งชื้น, โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางการเกษตร, และข้อมติเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์, มาตรการสร้างแรงจูงใจ, มาตรา 8(j), แนวทาง

เชงิระบบนเิวศ, การใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื, ความหลากหลาย

ทางชีวภาพกับการท่องเที่ยว, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และ

การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

6 (COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองแผน

กลยทุธส์ำาหรบัอนสุญัญาฯ รวมถงึเปา้หมายลดอตัราการสญูเสยี 

ความหลากหลายทางชวีภาพลงอยา่งมนียัสำาคญั ภายในป ีค.ศ. 

2010 และได้รับรอง: โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าไม้ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, หลักแนวทาง 

วา่ดว้ยชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน, แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์, รวมถึงข้อมติว่าด้วยกลยุทธ์ทั่ว

โลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช (GSPC), มาตรการสร้างแรงจูงใจ  

และมาตรา 8(j) และโปรแกรมงานสำาหรับการริเริ่มทั่วโลก

ทางอนุกรมวิธาน

การประชุมสมัชชาภาคอีนุสัญญาฯ สมัยที่ 7  

(COP 7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

รบัรองโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพแห่ง

ภูเขา, โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และโปรแกรมงาน

ว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความร่วมมอืทางเทคโนโลยี 

และมอบหมายหน้าที่ให้คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ เริม่ทำาการเจรจาต่อรองเรือ่งระบอบ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ยงัได้รบัรอง: ข้อมตใินการทบทวนการ

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ, แผนกลยุทธ์ และความก้าวหน้า

ในการบรรลุเป้าหมายปี 2010, แนวทางอัคเว:คู สำาหรับการ

วิเคราะห์ประเมินผลกระทบทางวัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อม และ

สังคม, หลักการและแนวทางแอดดิส อาบาบา สำาหรับการใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยนื, มาตรการสร้างแรงจงูใจ, ความหลากหลาย 
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ทางชีวภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดิน และความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 

(COP 8) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา 

ประเทศบราซลิ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รบัรองโปรแกรมงาน

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ และข้อมติใน

ประเดน็ตา่งๆ รวมถงึ มาตรา 8(j), การสือ่สาร การใหก้ารศกึษา 

และการส่งเสริมความตระหนักแก่สาธารณชน (CEPA), ความ

ร่วมมือกับอนุสัญญาอื่นๆ และการมีส่วนเกี่ยวข้องของภาค

เอกชน, พืน้ทีคุ่ม้ครอง รวมถงึพืน้ทีคุ่ม้ครองในเขตทะเลหลวง, 

มาตรการสรา้งแรงจงูใจ, ความหลากหลายทางชวีภาพกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป่าไม้, ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 

และความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร สมชัชาภาคี

อนุสัญญาฯ ได้ยืนยันข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ

ประชุมสมัยที่ 5 (COP 5) ที่ให้ห้ามการทดสอบภาคสนาม

กับเทคโนโลยีที่จำากัดการใช้พันธุกรรม (GURTs) และขอให้ 

คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ดำาเนนิงานเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบง่ปนัผลประโยชนใ์หเ้สรจ็โดยเรว็ทีส่ดุ กอ่นการประชมุ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP 10) ใน ค.ศ. 2010

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

9 (COP 9) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ณ นคร

บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

รับรองแผนที่เส้นทาง (roadmap) สำาหรับการเจรจาต่อรอง

เรือ่งระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์ใหเ้สรจ็ภายในกำาหนดเวลาในป ีค.ศ. 2010, กลยทุธ์

สำาหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร, และเกณท์ทางวิทยาศาสตร์

และวิชาการสำาหรับพื้นที่ทางทะเลที่จำาเป็นต้องได้รับการ

คุ้มครอง และได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศขึน้  

และรบัรองขอ้มตใินประเดน็ตา่งๆ เชน่ เชือ้เพลงิชวีภาพ ตน้ไม้

ตดัตอ่พนัธกุรรม พืน้ทีคุ่ม้ครอง และสภาวะการเพิม่ธาตอุาหาร

ในมหาสมุทร (ocean fertilization) 

 ✾ รายงานการประชุม

ประธานคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) 

นาย Spencer Thomas กล่าวเปิดการประชุม และระบุว่า 

ปีนี้ ซึ่งเป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็น

ชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ทีส่ำาคญัยิง่ของอนสุญัญาฯ เขากลา่วกระตุน้

เตือนให้ผู้เข้าร่วมประชุมกำาหนดเป้าหมายใหม่ที่แสดงถึง

ความมุ่งมั่นมากขึ้น และส่งสาส์น (message) ที่ชัดเจนไปยัง 

การประชมุระดบัรฐัมนตร ีนาย Achim Steiner ผูอ้ำานวยการ 

โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) กลา่วเนน้ถงึ

ความตอ้งการในการ: สือ่สารถงึความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงาน 

ที่เกิดขึ้น, กำาหนดกรอบของทางเลือกเชิงนโยบายในแง่ของ

เศรษฐกิจ และเพิ่มการผสานการดำาเนินงานระหว่างความ

ตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (MEA), จำาแนกระบุกรอบหรือ

ระบอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าเป็นเสมือน 

“จดุเปลีย่น” สำาหรบัการใหท้นุสนบัสนนุดา้นความหลากหลาย

ทางชีวภาพ นาย Ahmed Djoglaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ  

กลา่วเนน้ถงึความสำาคญัในการดำาเนนิงานของคณะทีป่รกึษาทาง

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนแผนกลยุทธ์

ฉบบัใหม ่และเวทรีะหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และบรกิารจากระบบนเิวศ (IPBES) และเนน้ถงึความ

ตอ้งการสรา้งพนัธมติรความรว่มมอืระหวา่งคณะทีป่รกึษาทาง

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) กับเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ (IPBES)

นาย Tom Lovejoy ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์, 

เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม Heinz นำาเสนอผลการศกึษาจาก

เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่สาม 

(GBO 3) และเรยีกรอ้งให ้“เปลีย่นจากการเนน้ทีก่ารปอ้งกนั/

คุ้มครอง (defensive mode) เป็นการคิดและดำาเนินงาน 

ในเชิงรุก เพื่อจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับระดับและขนาด

ของปัญหาที่เกิดขึ้น” นาย Djoghlaf ได้กล่าวแสดงความ

ขอบคณุตอ่เจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มในการจดั

ทำาเอกสารโลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ ฉบบัทีส่าม  

(GBO 3) 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุมอบหมายให้นาย Shirin Karryeva 

ประเทศเตร์ิกเมนสิถาน และนาง Senka Barudanovic ประเทศ

บอสเนยีและเฮอร์เซโกวนิา เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ ต่อมา 

ได้รบัรองวาระการประชมุและการจดัองค์ประกอบการประชมุ  

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/1 and Add.1) โดยไม่มีการแก้ไข 

และคัดเลือกให้นาย Tone Solhaug ประเทศนอร์เวย์ และ

นาย Ashgar Fazel ประเทศอิหร่าน เป็นประธานร่วมของ

คณะทำางานที่ 1 (WG I) นาย Hesiquio Benitez และนาง 

Gabrielle Obermayr ประเทศออสเตรีย เป็นประธานร่วม

ของคณะทำางานที ่2 (WG II) คณะทำางานที ่1 (WG I) พจิารณา

ประเดน็เกีย่วกบั: ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งภเูขา, ความ

หลากหลายทางชวีภาพในแหล่งนำา้ในแผ่นดนิ, ความหลากหลาย

ทางชวีภาพทางทะเลและชายฝ่ัง, ความหลากหลายทางชวีภาพ

ในป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และ 
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เชือ้เพลงิชวีภาพ, ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่ห้งแล้ง

และพืน้ทีก่ึง่ชืน้ และชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน ส่วนคณะทำางาน

ที ่2 (WG II) พิจารณาประเด็นเกีย่วกบั: ความหลากหลายทาง

ชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ, การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน, พื้นที่คุ้มครอง, การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน 

(GTI), กลยทุธ์ทัว่โลกสำาหรบัการอนรุกัษ์พชื (GSPC), รายงาน

โลกทรรศน์ความหลากหลายทางชวีภาพ (Global Biodiversity  

Outlook - GBO) ฉบับที่สาม, เป้าประสงค์และเป้าหมาย 

มุง่ผลสมัฤทธิส์ำาหรบัการดำาเนนิงานต่อจากปี ค.ศ. 2010, และ

มาตรการสร้างแรงจูงใจ และมีการตั้งกลุ่มติดต่อประสานงาน 

และกลุม่เพือ่นประธานขึน้เพือ่พจิารณาในหลายประเดน็ตลอด

การประชุม ส่วนคณะประชุมรวม (plenary) ได้ประชุมกันใน

วันศุกร์ที่ 14 และวันพุธที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม เพื่อ

หารือถึงวิถีทางและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของ 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ (SBSTTA) และประเด็น 

อุบัติใหม่ และรับรองข้อเสนอแนะจากคณะทำางานทั้งสอง

 × การทบทวนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ภเูขา: ผูเ้ขา้

รว่มประชมุไดห้ารอืถงึประเดน็การทบทวนการดำาเนนิงานตาม

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา 

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/2) ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 

และเจรจาตอ่รองรา่งขอ้มต ิ(UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/

CRP.1) ในวนัองัคารที ่11 พฤษภาคม ในคณะทำางานที ่1 (WG I)  

ตอ่มาขอ้เสนอแนะไดร้บัการรบัรองในคณะประชมุรวมวนัศกุร์

ที่ 14 พฤษภาคม โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย การหารือส่วนใหญ่ 

เนน้ทีป่ระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และข้อความอ้างถึงการเจรจาต่อรองเรื่องระบอบระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

ผู้แทนประเทศเม็กซิโก กล่าวกระตุ้นเตือนให้ภาค ี

อนสุญัญาฯ ผนวกรวมประเดน็ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศทีม่ต่ีอความหลากหลายทางชวีภาพแห่งภเูขา 

เข้าในกลยทุธ์การรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผูแ้ทน

ประเทศนิวซีแลนด์ กล่าวเน้นถึงบทบาทของระบบนิเวศภูเขา 

ต่อการอพยพย้ายถิน่ของสิง่มชีวีติ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ส่วนผู้แทนประเทศฟินแลนด์ มาลาวี และ

แอฟรกิาใต้ กล่าวเน้นถงึความสำาคญัของความเชือ่มโยงต่อเนือ่ง 

ของระบบนิเวศ ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวเตือน

เกีย่วกบัประเดน็ความเชือ่มโยงต่อเนือ่ง และแนวเขตเชือ่มต่อ

ระบบนิเวศ และตั้งข้อสังเกตถึงความสำาคัญของการวิเคราะห์

ประเมนิผลกระทบจากชนดิพนัธุท์ีอ่พยพย้ายถิน่ ทีม่ต่ีอชนดิพนัธุ์ 

เฉพาะถิน่ ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก สนบัสนนุให้ทำาการเชือ่มโยง 

วรรคที่ระบุถึงการสนับสนุนการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ

จากพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

แห่งภูเขา กับการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งผู้แทนประเทศจีนกล่าวคัดค้านในตอนแรก ผู้แทนประเทศ

นอร์เวย์กล่าวเน้นว่าการวิเคราะห์ประเมิน ต้องกระทำาในช่วง

ของการวางแผน ผู้แทนประเทศอินเดียเสนอให้เน้นประเด็น

การใช้พลงังานจากนำา้ และผูแ้ทนประเทศสเปนกล่าวถงึฟาร์ม

พลังงานจากลม (wind farm) ว่าเป็นแหล่งสร้างผลกระทบ 

ที่สำาคัญ ขณะที่ผู้แทนประเทศตุรกีและจีน กล่าวคัดค้าน 

การคัดเลือกแหล่งสร้างผลกระทบเฉพาะแยกออกมา 

เกี่ยวกับวรรคที่กำาหนดให้ทำาการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม และความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี เพื่อเพิ่มพูนความทนทานของระบบ

นิเวศภูเขา ผู้แทนประเทศบูร์กินา ฟาโซ เสนอแนะให้อ้างถึง 

“ทรพัยากรชวีภาพและทรพัยากรพนัธกุรรม” ผูแ้ทนประเทศ

โคลอมเบียและเม็กซิโกเสนอให้อ้างถึง “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งภูเขา และองค์ประกอบทั้งหมดของความ

หลากหลายดังกล่าว” และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ 

เกีย่วกบัวรรคทีว่า่ดว้ยโครงการวจิยัดา้นความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี กับการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนประเทศเยอรมนรีอ้งขอใหอ้า้ง

ถงึการเขา้ถงึ แตผู่แ้ทนประเทศโคลอมเบยีและเมก็ซโิกคดัคา้น  

ผูแ้ทนประเทศบรูก์นิา ฟาโซยนืยนัใหค้งภาษาเกีย่วกบัโครงการ

วิจัยไว้ ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ตัดข้อความอ้าง

ถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, การมีส่วนร่วม 

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ออก 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การทบทวนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยความ 

หลากหลายทางชวีภาพแหง่ภเูขา (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.2) 

ประกอบด้วยสี่หัวข้อหลักคือ สถานภาพและแนวโน้มของ

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา, ปฏิบัติการโดยตรง

เพื่อการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์, แนวทางในการดำาเนินงาน, และปฏิบัติการ

สนับสนุนอื่นๆ

ในสว่นของปฏบิตักิารโดยตรงนัน้ คณะทีป่รกึษาทาง

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ:

 ✤ สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาลอื่นๆ, 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง, ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 
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พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวและการบรรเทาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ

แห่งภูเขา โดยเฉพาะการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในและ 

นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ, การลดการตัดไม้ทำาลายป่า 

และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ, การวิเคราะห์

กลยทุธแ์ละการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการวางแผน

และการใชป้ระโยชนพ์ลงังานหมนุเวยีน (renewable energy) 

ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของกลยทุธก์ารปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาลอื่นๆ, 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง, ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น  

จัดทำาแนวเขตเชื่อมต่อเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ในธรรมชาติ  

ตามความเหมาะสมและความเปน็ไปได ้โดยคำานงึถงึชนดิพนัธุ์

เฉพาะถิ่น และพื้นที่คุ้มครองระหว่างเขตแดนซึ่งเป็นระบบ

นิเวศภูเขา เป็นพิเศษ

ในสว่นของแนวทางการดำาเนนิงานนัน้ คณะทีป่รกึษา 

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ: 

 ✤ สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำาและ 

ดำาเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือ

ระดับภูมิภาค ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แหง่ภเูขา โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร

ระดับภูมิภาค ตามความเหมาะสม

 ✤ เชญิชวนภาคอีนสุญัญาฯ ใหค้วามรว่มมอืในการ

จดัทำากลยทุธร์ะดบัภมูภิาค ในประเดน็เกีย่วกบัสตัวท์ีอ่าจกอ่ให้

เกดิความขดัแยง้กบัมนษุย ์โดยเฉพาะสตัวท์ีเ่ปน็ผูล้า่ขนาดใหญ่

ในสว่นของกจิกรรมสนบัสนนุนัน้ คณะทีป่รกึษาทาง

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

กระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ทำาการศกึษาถงึผลกระทบของ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และผลกระทบจากมาตรการ

การปรบัตวัและการบรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ทีม่ตีอ่ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศภเูขา เพือ่

พัฒนากลยุทธ์การปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีความยั่งยืน 

ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนำ้า 

ในแผ่นดนิ : คณะทำางานที ่1 (WG I) เริม่หารอืถงึการทบทวน

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ

นิเวศแหล่งนำ้าในแผ่นดิน (UNEP/CBD/SBSTTA/14/3 and 

INF/1 and 3) ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม ร่างข้อเสนอแนะ 

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/CRP.3) ได้รบัการหารอืและ

พจิารณารายละเอยีดในแต่ละวรรค ในวนัพธุที ่12 พฤษภาคม 

ต่อมาได้รับการรับรองโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยในการประชุม

รวมวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม การหารือเน้นที่ประเด็นความ

มัน่คงของทรพัยากรนำา้, ความเชือ่มโยงกบัอนสุญัญาแรมซาร์, 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจ่ายเพื่อบริการ

จากระบบนิเวศ

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด์ สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

อินเดีย และคัดค้านโดยผู้แทนประเทศโปรตุเกส, มาลาวีและ

จนี เสนอแนะให้ตดัทิง้ข้อความอ้างถงึบทบาทของความหลาก

หลายทางชวีภาพกบัความมัน่คงของทรพัยากรนำ้า โดยให้เหตผุล

ว่า ประเด็นความมั่นคงของทรัพยากรนำ้าสำาหรับมนุษย์นั้น 

อยู่นอกเหนือจากอำานาจหน้าที่ของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ และร้องขอให้เน้นที่ระบบนิเวศ ซึ่ง 

ผูแ้ทนประเทศตรุกสีนบัสนนุ ผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอแนะ

ให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึง “ความมั่นคงของทรัพยากรนำา้” 

โดยชีใ้ห้เหน็ถงึการขาดคำาจำากดัความทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบใน

ระดับนานาชาติ และยังได้กล่าวเตือนถึงการใช้ภาษาเกี่ยวกับ

การปรบัเปลีย่นนโยบายการจดัสรรทรพัยากรนำา้ทีเ่ป็นไปตาม

อปุทาน (supply) โดยเสนอแนะให้อ้างถงึอปุสงค์ (demand) 

แทน ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ใช้คำาว่า “สนับสนุน” 

(encourage) แทนคำาว่า “กระตุน้เตอืน” (urge) ภาคอีนสุญัญาฯ  

ให้หลักประกันว่านโยบายการจัดสรรทรัพยากรนำ้าจะตั้งอยู่

บนความต้องการเพื่อให้บรรลุซึ่งความมั่นคงของทรัพยากร

นำ้าสำาหรับระบบนิเวศ โดยคำานึงถึงอุปสงค์ (demand) และ

ความต้องการอปุทาน (supply) ทีย่ัง่ยนื สำาหรบัผูใ้ช้ทรพัยากร 

ทั้งในเขตตัวเมืองและในเขตชนบท

ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นเสนอแนะให้เสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่พันธมิตรความร่วมมือกับอนุสัญญาแรมซาร์  

ผูแ้ทนประเทศบร์ูกนิา ฟาโซ เสนอเนือ้หาทีส่นบัสนนุให้ทำาการ

ระบหุรอือ้างถงึพืน้ทีชุ่ม่นำ้าทีอ่ยูใ่นทะเบยีนพืน้ทีชุ่ม่นำ้าทีม่คีวาม

สำาคญัระหว่างประเทศ (List of Wetlands of International 

Importance) ของอนสุญัญาแรมซาร์ และผูแ้ทนของอนสุญัญา

แรมซาร์ ได้จำาแนกระบดุชันชีีว้ดัและการรายงาน ว่าเป็นโอกาส

ในการปรับปรุงการดำาเนินงานร่วมกัน แต่การที่อนุสัญญา 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาระบบนิเวศ 

แหล่งนำ้าในแผ่นดิน และระบบนิเวศทางทะเล แยกจากกัน  

อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานได้

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทน

ประเทศบราซิลเสนอให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการ

พึง่พาซึง่กนัและกนัระหว่างวฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรนำ้า ทัง้
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ในกิจกรรมการบรรเทาผลกระทบและการรองรับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนประเทศอินเดีย

เสนอแนะให้เพิ่มการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างความตกลง

พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นของวัฏจักรคาร์บอนและ

วัฏจักรนำ้า ผู้แทนประเทศฟินแลนด์เน้นถึงประเด็นการผสาน

การดำาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศนำ้าจืดกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสนอ

ให้ดำารงรักษาและฟื้นฟูความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศ

แหล่งนำ้าในแผ่นดินกับระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทาง

ทะเล เพื่อสนับสนุนการปรับตัวและการรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อลดอัตราการ

เสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพลงให้มากที่สุด 

ซึ่งผู้แทนประเทศตุรกีร้องขอให้เพิ่มข้อความว่า “ตามความ

เหมาะสม” ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์กล่าวเตือนว่า วัฏจักร

คาร์บอนและวฏัจกัรนำ้านัน้ไม่ได้เกีย่วข้องเชือ่มโยงกนัโดยตรง 

ผู้แทนประเทศเบลเยียมเสนอภาษาใหม่ที่กระตุ้นเตือนให้มี

การดำาเนนิงานร่วมกนัในการดำาเนนิงานตามองค์ประกอบของ

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพในแหล่งนำ้า 

ในแผ่นดนิ กบัโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ทางทะเล โดยคำานงึถงึบทบาทของความหลากหลายทางชวีภาพ

ในวัฏจักรนำ้าทั่วโลก

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ ต้องการให้ตระหนักถึง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากบริการของระบบนิเวศ 

มากกว่าที่จะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำาแนวทางการจ่าย

เพื่อบริการจากระบบนิเวศ (payment for the ecosystem 

services approach) แต่ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมและอกูนัดา

คดัค้าน หลงัจากการหารอือย่างไม่เป็นทางการ ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

เห็นชอบให้ใช้ข้อความเดิม คือ “ตามความเหมาะสม” ผู้เข้า

ร่วมประชมุยงัได้เหน็ชอบให้สนบัสนนุให้มกีารพจิารณาคณุค่า

ของความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดิน และ

บริการจากระบบนิเวศ ในระบบบัญชีประชาชาติ

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การทบทวนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดิน (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/L.3) ประกอบด้วยประเดน็เกีย่วกบั การดำาเนนิงาน 

ตามโปรแกรมงานฯ, การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ, ความ

ต้องการทางวทิยาศาสตร์, ความหลากหลายทางชวีภาพกบัภยั

ธรรมชาต,ิ และความหลากหลายทางชวีภาพกบัทรพัยากรนำ้า

และแผนกลยุทธ์ 

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ: 

 ✤ สรปุว่า จำาเป็นต้องเพิม่พนูการดำาเนนิงานอย่าง

มนียัสำาคญั ผ่านพฒันาการผสานนโยบายและกจิกรรมให้ดมีาก

ยิ่งขึ้น และผนวกประเด็นเกี่ยวกับนำ้าเข้าสู่โปรแกรมงานอื่นๆ 

ตลอดจนเพิม่พนูความรูแ้ละความตระหนกัถงึความสำาคญัและ

ความเกีย่วข้องเชือ่มโยงระหว่างบรกิารจากระบบนเิวศแหล่งนำ้า 

ในแผ่นดินกับสุขภาพของมนุษย์ การขจัดความยากจน  

การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ✤ กระตุน้เตอืนให้รฐับาลอืน่ๆ อ้างถงึโปรแกรมงาน

ว่าด้วยชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน เมือ่ดำาเนนิงานตามโปรแกรมงาน 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดิน

 ✤ สนบัสนนุให้ภาคอีนสุญัญาฯ, รฐับาลอืน่ๆ และ

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง เสรมิสร้างสมรรถนะในการดำาเนนิงานตาม

โปรแกรมงานฯ โดยการเพิม่และขยายเครอืข่ายพืน้ทีคุ่ม้ครอง 

และเครือข่ายทางนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพใน 

แหล่งนำา้ในแผ่นดนิ และกำาหนดเครอืข่ายพืน้ทีชุ่ม่นำา้ทีเ่หมาะสม 

ในทีร่าบลุม่แม่นำ้าแต่ละแห่ง เพือ่เสนอขึน้ทะเบยีนพืน้ทีชุ่ม่นำ้า

ทีม่คีวามสำาคญัระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์), ศกึษาแนวทาง

และวธิกีารในการจดัทำาและดำาเนนิงานตามแนวทาง “การจ่าย

เพื่อบริการจากระบบนิเวศ” (payment for ecosystem 

services) ตามความเหมาะสม และดูแลให้มีการดำารงรักษา

ความเชื่อมโยงของของระบบนิเวศแหล่งนำ้าในแผ่นดิน กับ

ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเล และฟื้นฟูสภาพ

ระบบนเิวศดงักล่าว ตามความเหมาะสม เพือ่ให้สามารถปรบัตวั 

เข้ากบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และลดการเสือ่มสภาพ 

ของความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ สนับสนุนให้รัฐบาลอื่นๆ ให้หลักประกันว่า 

นโยบายการจดัสรรทรพัยากรนำา้ของตน จะคำานงึถงึความต้องการ 

ทรัพยากรนำ้าสำาหรับดำารงรักษาระบบนิเวศ และมีการจัดสรร

ทรัพยากรนำ้าอย่างยั่งยืนเพื่อผู้ใช้ทั้งในเขตตัวเมืองและในเขต

ชนบท

 ✤ กระตุน้เตอืนให้รฐับาลอืน่ๆ ตระหนกัถงึความ

เชือ่มโยงทีต้่องพึง่พาซึง่กนัและกนัระหว่างวฏัจกัรคาร์บอนและ

วัฏจักรนำ้า ในกิจกรรมการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝัง่: ผูเ้ขา้รว่มประชมุเริม่หารอืถงึการทบทวนการดำาเนนิงาน

ตามโปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล 

และชายฝัง่ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/4 and INF/2, 4-8 and 

10) ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม ในคณะทำางานที่ 1 (WG I) 

ร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/CRP.2) 

ได้รับการหารือและพิจารณา ในวันพุธที่ 12 และพฤหัสบดีที่ 
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13 พฤษภาคม ต่อมาข้อเสนอแนะได้รับการรับรองโดยมีการ

แก้ไขในคณะประชุมรวม วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม การหารือ

ส่วนใหญ่เน้นที่ประเด็นการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ (area-based 

conservation) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การอนุรักษ์เชิงพื้นที่: ผู้แทนประเทศเยอรมนี 

เรยีกรอ้งใหน้ำาเอาเกณทท์างวทิยาศาสตรข์องอนสุญัญาวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชวีภาพ ในการจำาแนกระบพุืน้ทีซ่ึง่มคีวาม

สำาคัญทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา (EBSAs) ไปประยุกต์ใช้  

ผูแ้ทนสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนรุกัษ ์(IUCN) กระตุน้เตอืนให้

ภาคอีนสุญัญาฯ ประยกุตใ์ชเ้กณทด์งักลา่ว เพือ่สนบัสนนุและ

ผลกัดนัใหก้ารจำาแนกระบพุืน้ทีซ่ึง่มคีวามสำาคญัทางนเิวศวทิยา

และชวีวทิยา (EBSAs) มคีวามกา้วหนา้ ผูแ้ทนประเทศแคนาดา 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศโปรตเุกส เสนอใหร้อ้งขอเลขาธกิาร

อนุสัญญาฯ ให้เตรียมจัดทำาร่างของกระบวนการในการจัดทำา

และดำารงรักษาทะเบียนรายการพื้นที่ซึ่งมีความสำาคัญทาง

นิเวศวิทยาและชีววิทยาทั่วโลก (global register of EBSAs)  

ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศจีน และ

คดัคา้นโดยผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมและโปรตเุกส ตอ้งการใหม้ี

กลไกการแบง่ปนัขอ้มลูขา่วสารสำาหรบัทะเบยีนรายการดงักลา่ว  

หลงัจากการหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ 

ให้อ้างถึง “การศึกษาสำารวจและจัดทำาทะเบียนในระดับโลก

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” และ

รอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ “เริม่จดัทำาและบนัทกึขอ้มลูลงในทะเบยีน 

ดังกล่าว” และจัดทำากลไกการเผยแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับ

การริเริ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกีย่วกบัการรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ เผยแพร่

เกณทท์างวทิยาศาสตรแ์ละชดุของคำาแนะแนวทางวทิยาศาสตร ์

และการริเริ่มด้านการจำาแนกระบุพื้นที่ซึ่งมีความสำาคัญทาง

นิเวศวิทยาและชีววิทยา (EBSAs) ระบบนิเวศทางทะเลที่

เปราะบางและมีความเสี่ยง (VMEs) ให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

รับทราบ ผู้แทนประเทศอาร์เจนตินา สนับสนุนโดยผู้แทน

ประเทศบราซิล และคัดค้านโดยผู้แทนประเทศโคลอมเบีย 

ร้องขอให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึงองค์กรการจัดการประมง

ระดับภูมิภาค (RMFOs) ผู้แทนประเทศนอร์เวย์เรียกร้องให้

ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนินงานตามคำาแนะแนวทางวิทยาศาสตร์

ของอนุสัญญาฯ โดยผ่านหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและ 

หนว่ยงานประมงระดบัภมูภิาคทีไ่ดร้บัมอบอำานาจ ผูแ้ทนประเทศ

ออสเตรเลียเสนอแนะให้อนุสัญญาฯ “จัดทำาคำาแนะแนวทาง

วทิยาศาสตรแ์ละวชิาการใหแ้กส่มชัชาองคก์ารสหประชาชาต”ิ 

เท่านั้น ผู้แทนประเทศเบลเยียม, สหราชอาณาจักร และ

สวีเดน ต้องการให้คงการกำาหนดรูปแบบอย่างกว้างไว้ เพื่อ

ทำาใหก้ารจำาแนกระบพุืน้ทีซ่ึง่มคีวามสำาคญัทางนเิวศวทิยาและ

ชวีวทิยา (EBSAs) มคีวามกา้วหนา้ “รวมถงึ” คำาแนะแนวทาง

ตอ่สมชัชาองคก์ารสหประชาชาต ิผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอ 

และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ ให้ตัดภาษาที่เชิญชวนให้ภาคี

อนุสัญญาฯ ให้หลักประกันว่า มีการประกาศพื้นที่ซึ่งมีความ

สำาคญัทางนเิวศวทิยาและชวีวทิยา (EBSAs) โดยผา่นอนสุญัญา

ทางทะเลระดับภมูิภาค และเป็นการปฏิบัตติามเกณท์สำาหรับ

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล ออก

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นที่นอกเขตอำานาจแห่งชาติ (ABNJ) ผู้แทนประเทศจีน

เสนอใหเ้นน้วา่ กระบวนการในการจำาแนกระบพุืน้ทีซ่ึง่มคีวาม

สำาคัญทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา (EBSAs) ในพื้นที่นอกเขต

อำานาจแห่งชาตินั้น จะแยกออกจากกระบวนการตัดสินใจ

ทางนโยบายและการจัดการ แต่ผู้แทนประเทศตุรกีร้องขอ

ให้ใส่วงเล็บเนื้อหาดังกล่าว ผู้แทนประเทศจีน สนับสนุนโดย 

ผูแ้ทนประเทศตรุก ีเสนอใหต้ดัเนือ้หาทีร่อ้งขอใหอ้นสุญัญาแหง่

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) กำาหนด

หนา้ทีเ่ฉพาะสำาหรบัการจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลในพืน้ที่

นอกเขตอำานาจแห่งชาติ ออก ผู้แทนประเทศอิหร่านคัดค้าน

การจำาแนกระบใุหอ้นสุญัญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยกฎหมาย

ทางทะเล (UNCLOS) เป็นพื้นฐานสำาหรับปฏิบัติการโดยภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ยังไม่ได้เป็น

ภาคีอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 

(UNCLOS) ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกและอารเ์จนตนิา สนบัสนนุ

ความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ กับคณะทำางานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางทะเล ในพืน้ทีน่อกเขตอำานาจแหง่ชาตขิองสมชัชาองคก์าร

สหประชาชาต ิผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์สนบัสนนุโดยผูแ้ทน

ประเทศญีปุ่น่, โคลอมเบยี และนอรเ์วย ์เสนอแนะใหเ้ชญิชวน

สมชัชาองคก์ารสหประชาชาต ิใหก้ารสนบัสนนุตอ่คณะทำางาน 

ดงักลา่ว ใหด้ำาเนนิงานในประเดน็นีต้อ่ไป หลงัจากการปรกึษาหารอื 

อยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบตอ่ขอ้เสนอหลงั  

และให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึงกระบวนการประกาศพื้นที่

คุ้มครองทางทะเลนอกเขตอำานาจแห่งชาติ ซึ่งผู้แทนประเทศ

โปรตเุกสและเยอรมน ีสนบัสนนุ แตผู่แ้ทนประเทศญีปุ่น่, ตรุก ี

และจีนคัดค้าน

ผู้แทนประเทศจีน สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

โปรตุเกส เสนอให้แทนที่ภาษาซึ่งระบุถึงการคุ้มครองพื้นที่ซึ่ง

มีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา (EBSAs) ในพื้นที่

นอกเขตอำานาจแห่งชาติ รวมถึงการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทาง

ทะเล และเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีลักษณะเป็น
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ตัวแทน ด้วยภาษาที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIAs) และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

เชงิกลยทุธ ์(SEAs) ซึง่ยงัคงอยูใ่นวงเลบ็ ผูแ้ทนประเทศเคนยา

เสนอแนะให้เสริมสร้างสมรรถนะในการจำาแนกระบุพื้นที่ซึ่ง

มีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา (EBSAs) ในพื้นที่

นอกเขตอำานาจแห่งชาติ ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์กรีนพีซ กล่าว

แสดงความชื่นชมที่เน้นในประเด็นของพื้นที่นอกเขตอำานาจ

แห่งชาติ (ABNJ) และเตือนว่าช่องว่างในการบริหารจัดการ

พื้นที่ในเขตทะเลหลวง (high seas) จะเป็นอุปสรรคต่อความ

ก้าวหน้าในการดำาเนินงาน 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: ประเดน็เกีย่วกบั

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการหารืออย่างละเอียด  

ม ี2 ประเดน็คอื ความรว่มมอืกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และสภาวะการเพิ่มธาตุอาหาร

ในมหาสมุทร (ocean fertilization) เกี่ยวกับประเด็นความ

รว่มมอืกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(UNFCCC) ผู้แทนประเทศจีนเสนอแนะให้อนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ เนน้ทีค่วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบั

อนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทะเล ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมตอ้งการ

ให้อ้างถึงโปรแกรมงานร่วม ขณะที่ผู้แทนประเทศโคลอมเบีย

และบราซลิ ตอ้งการใหเ้สรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในประเดน็

ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้รวม 

ทางเลือกสามข้อเกี่ยวกับการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กับอนุสัญญา

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไว้ในข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับสภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในมหาสมุทร 

(ocean fertilization) ผู้แทนประเทศนอร์เวย์กล่าวเตือนว่า 

“การพจิารณาจดัการผลกระทบ” จากสภาวะการเพิม่ธาตอุาหาร 

ในมหาสมุทร และการกักเก็บคาร์บอนใต้พื้นทะเล อาจได้รับ

การตีความว่าเป็นการส่งเสริมสภาวะดังกล่าว หลังจากการ

ปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบให ้

“หลกีเลีย่งผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้” จากการดำาเนนิงาน 

ของมนษุยเ์พือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และ “ให้หลักประกันว่าไม่มีสภาวะการเพิ่มธาตุอาหารใน

มหาสมุทรเกิดขึ้น หากไม่สอดคล้องกับข้อมติ IX/16 C” 

(สภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในมหาสมุทร) เกี่ยวกับวรรคย่อย

ว่าด้วยการลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพ ผูเ้ขา้รว่มประชมุทำาตามขอ้เสนอแนะ 

ของกลุ่มยกร่างข้อเสนอแนะ ที่ให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึง  

“ภมูวิศิวกรรม” (geo-engineering) และใหอ้า้งถงึ “กจิกรรม 

อื่นๆ ของมนุษย์” แทน

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การทบทวนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/L.8) ประกอบดว้ยหกหวัขอ้หลกัคอื การทบทวน

ความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝัง่, การจำาแนกระบุ

พืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญัทางนเิวศหรอืชวีภาพ (EBSAs) และประเดน็

ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีท่างทะเล, ผลกระทบจากวธิกีาร

ทำาประมงที่ทำาลายล้าง การทำาประมงอย่างไม่ยั่งยืน และการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไม่มีการควบคุม  

ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง,  

ผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในมหาสมุทร,  

ผลกระทบจากสภาวะการเปน็กรดในมหาสมทุร และผลกระทบ 

จากกจิกรรมทีไ่มย่ัง่ยนืของมนษุย ์ขอ้เสนอแนะยงัประกอบดว้ย 

เอกสารแนบทา้ยสองฉบบั คอื รายการทะเบยีนกจิกรรมภายใต ้

องคป์ระกอบที ่2 ของโปรแกรมงาน: ทรพัยากรสิง่มชีวีติในทะเล 

และชายฝัง่, และคำาแนะแนวทางเชงิวทิยาศาสตร ์ในการจำาแนก

ระบพุืน้ทีท่างทะเลทีอ่ยูน่อกเขตอำานาจรฐั ซึง่เปน็ไปตามเกณท์

ทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เชิญ

ชวนให้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นถึง

ความสำาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่ง และบริการจากระบบนิเวศ เพื่อการปรับตัวและการ

บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำาคัญ

ของการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) 

ในการประชมุระดบัรฐัมนตรขีองสมชัชาองคก์ารสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในประเด็นการดำาเนินงานร่วมระหว่างอนุสัญญา 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ กับอนุสญัญาวา่ดว้ยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ขอ้เสนอแนะมเีนือ้หาทีค่งอยูใ่น

วงเล็บ ซึ่งกล่าวถึงทางเลือกสามข้อ ที่ร้องขอให้อนุสัญญาฯ:

 ✤ รวมประเดน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมหาสมทุร 

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไวใ้นแผนการดำาเนนิงาน

รว่มระหวา่งอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ กบั

อนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในอนาคต

 ✤ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ 

เพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทร ซึ่งควรให้ 
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ผูแ้ทนจากอนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

มีส่วนร่วมในการประชุม; หรือ

 ✤ เชิญชวนให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกัน

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมชัชาภาคอีนสุัญญาฯ รบัรองคำาแนะแนวทางสำาหรับการ

เพิ่มพูนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงาน รวมถึง

 ✤ ความพยายามในการปรับปรุงเครือข่ายพื้นที่

คุม้ครองทางทะเลและชายฝัง่ในระดบัโลก ใหม้คีวามครอบคลมุ

และมีลักษณะเป็นตัวแทนมากขึ้น

 ✤ ความกา้วหนา้ในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

อย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่ง ในพื้นที่นอกเขตอำานาจรัฐ รวมถึงคำาแนะแนวทาง 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ ใหแ้กส่มชัชาองคก์ารสหประชาชาต ิ

 ✤ ดูแลไม่ให้เกิดการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารใน

มหาสมทุร โดยสอดคลอ้งกบัขอ้มตทิี ่IX/16 C (การเพิม่ปรมิาณ

ธาตุอาหารในมหาสมุทร)

 ✤ หลีกเลี่ยงและป้องกันผลกระทบในทางลบ 

จากกจิกรรมการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของ

มนษุย ์ทีม่ตีอ่ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝัง่

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้ 

เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ กระตุน้เตอืนภาคอีนสุญัญาฯ  

และรฐับาลอืน่ๆ ดำาเนนิการเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายในการอนรุกัษ,์ 

การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ

ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณชายฝัง่ทะเลอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนจดัการ

พืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลอยา่งมปีระสทิธภิาพ, สนบัสนนุวถิกีาร

ดำารงชีวิตที่ยั่งยืน และปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ โดยประยุกต์ใช้หลักการหรือแนวทางการป้องกัน

ล่วงหน้า (precautionary principle or approach) ซึ่ง 

คำานิยามทั้งสองยังคงอยู่ในวงเล็บ

ในประเดน็การจำาแนกระบพุืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญัทาง

นิเวศหรือชีวภาพ (EBSAs) มีข้อความสองวรรคที่ยังคงอยู ่

ในวงเล็บ ซึ่งทัง้สองวรรคกล่าวถงึบทบาทของสมชัชาองคก์าร

สหประชาชาต ิและอนสุญัญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยกฎหมาย

ทะเล (UNCLOS) ในการเอื้ออำานวยการกำาหนดและประกาศ

พื้นที่ที่มีความสำาคัญทางนิเวศหรือชีวภาพ นอกเขตอำานาจรัฐ 

โดยที่วรรคหนึ่งกล่าวเน้นว่า กระบวนการในการจำาแนกระบุ

พื้นที่ที่มีความสำาคัญทางนิเวศหรือชีวภาพ (EBSAs) เป็นการ

ดำาเนินงานตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์และวิชาการเท่านั้น 

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทางนโยบาย

และการจัดการ ส่วนอีกวรรคในวงเล็บกล่าวเน้นว่า จำาเป็น

ต้องแยกกระบวนการจำาแนกระบุพื้นที่ที่มีความสำาคัญทาง

นเิวศหรอืชวีภาพ (EBSAs) ออกจากกระบวนการตดัสนิใจและ

การกำาหนดนโยบายเพื่อการคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวในระดับ 

ที่เหมาะสม และเน้นว่าการจำาแนกระบุพื้นที่ที่มีความสำาคัญ

ทางนเิวศหรอืชวีภาพ (EBSAs) เปน็การดำาเนนิงานตามขัน้ตอน 

ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการที่ต้องคำานึงถึงโครงสร้างและ

บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศทางทะเล

ในวรรคที่สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาล

อื่นๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในระดับภูมิภาคหรือ 

อนภุมูภิาค เพือ่จำาแนกระบพุืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญัทางนเิวศหรอื

ชีวภาพ (EBSAs) ในทะเลเปิด และถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเลลึก 

และเชิญชวนให้สมัชชาองค์การสหประชาชาติ สนับสนุนให ้

คณะทำางานของสมัชชาฯ เร่งการดำาเนินงานในประเด็นนี้ 

ให้รวดเร็วขึ้น ส่วนข้อความอ้างถึงกระบวนการกำาหนดและ

ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนอกเขตอำานาจรัฐ ยังคง

อยู่ในวงเล็บ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้ 

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้อนุสัญญา 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดำาเนินงานร่วมกับภาคี

อนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาต ิ(FAO) ตลอดจนองคก์รและโครงการรเิริม่อืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง จัดทำากระบวนการในการศึกษาสำารวจและจัดทำา

ทะเบียนรายการพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางนิเวศหรือชีวภาพ 

(EBSAs) นอกเขตอำานาจรัฐทั่วโลก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ได้รับ และรายงานสถานภาพของการศึกษาสำารวจดังกล่าว

ใหแ้กค่ณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ กอ่นการประชมุสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11

สว่นวรรคทีเ่ชญิชวนใหก้องทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) 

เพิม่การสนบัสนนุการเสรมิสรา้งสมรรถนะตอ่ประเทศกำาลงัพฒันา 

ในการจำาแนกระบุพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางนิเวศหรือชีวภาพ 

(EBSAs) และ/หรือ ระบบนิเวศทางทะเลที่อยู่ในความเสี่ยง  

(VMEs) และจดัทำามาตรการในการคุม้ครองทีเ่หมาะสม ยงัคง 

อยู่ในวงเล็บ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้

เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รอ้งขอใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ:

 ✤ นำาคำาแนะแนวทาง เกี่ยวกับเกณท์ทาง

วทิยาศาสตร ์และระบบการจำาแนกประเภททางชวีภมูศิาสตร ์

ที่ระบุอยู่ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ 
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ณ กรุงออตตาวา และโครงการริเริ่มที่กำาลังดำาเนินการอยู่  

ในการจำาแนกระบุพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางนิเวศหรือชีวภาพ 

(EBSAs) และระบบนิเวศทางทะเลที่อยู่ในความเสี่ยง (VMEs) 

ไปเผยแพร่ในกระบวนการต่างๆ ภายใต้สมัชชาองค์การ

สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง

 ✤ ดำาเนินงานร่วมกับคณะทำางานของสมัชชา

องค์การสหประชาชาติ

 ✤ นำาเกณท์และชุดของคำาแนะแนวทางเชิง

วทิยาศาสตรข์องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ไปเผยแพรใ่หแ้กอ่งคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมขีอ้ความอา้งถงึองคก์ร

การจัดการประมง ระดับภูมิภาค (RFMOs) อยู่ในวงเล็บ

 ✤ เนือ้หาในวงเลบ็อืน่ๆ ระบถุงึ: การอา้งถงึวรรค 

119-120 ของข้อมติ 64/72 ว่าด้วยการทำาประมงพื้นทะเลใน

เขตทะเลหลวง, ขอ้มลูขา่วสาร เกีย่วกบัผลกระทบจากการจบั

และบรโิภคกุง้ครลิล ์(krill) ทีม่ตีอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ

ทางทะเลและชายฝัง่, และสองวรรคทีว่า่ดว้ยการการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มเชงิกลยทุธ ์

ในพื้นที่นอกเขตอำานาจรัฐ ในทะเบียนรายการของกิจกรรม

ภายใตอ้งคป์ระกอบ “ทรพัยากรชวีภาพทางทะเลและชายฝัง่” 

ของโปรแกรมงานฯ ซึ่งอยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อเสนอแนะ

พื้นที่คุ้มครอง: ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มหารือถึงการทบทวนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงาน

ว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง (UNEP/CBD/SBSTTA/14/5, Add.1 

and INF/19, 24, 25 and 27) ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 

ในคณะทำางานที่ 2 (WG II) ร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/WG.1/CRP.3) ได้รับการหารือและพิจารณา 

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม ต่อมา 

ข้อเสนอแนะได้รับการรับรองโดยมีการแก้ไขในคณะประชุม

รวม วนัศกุรท์ี ่14 พฤษภาคม การหารอืสว่นใหญเ่นน้ทีป่ระเดน็ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ, พืน้ทีคุ่ม้ครอง

ทางทะเล, บทบาทของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ท้องถิ่น และการเงินที่ยั่งยืน

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

หารือถึงคำานิยาม (terminology) เกี่ยวกับบทบาทของพื้นที่

คุม้ครองในการกกัเกบ็คารบ์อน, การเงนิสำาหรบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการรวม

ประเดน็ของพืน้ทีคุ่ม้ครองไวใ้นโปรแกรมงานรว่มระหวา่งอนสุญัญา

รโิอ ผูแ้ทนจากสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนรุกัษ ์(IUCN) กลา่ว

เน้นถึงความสำาคัญของพื้นที่คุ้มครองในการเป็นแหล่งกักเก็บ

คาร์บอน ผู้แทนประเทศสวีเดนกล่าวเตือนถึงภาษาเกี่ยวกับ

การเพิ่มพูนแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่คุ้มครอง เนื่องจาก

อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการดำาเนินงานที่ไม่เหมาะสม 

ในพื้นที่คุ้มครอง ผู้แทนประเทศไลบีเรียค้านการอ้างถึง “การ

กักเก็บคาร์บอน” (carbon sequestration and storage) 

เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการตีความถึงกระบวนการอื่นๆ ที่

ไม่ใช่กระบวนการทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้

อ้างถึง “การดำารงรักษาปริมาณคาร์บอน” (maintenance 

of carbon) แทน

เกีย่วกบัประเดน็การเงนิ ผูแ้ทนประเทศไอวอร ีโคสต ์

กลา่วเนน้วา่ ขอ้ตกลง Copenhagen Accord ทีเ่กดิขึน้ในการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (UNFCC COP 15) ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก์ ในป ีค.ศ. 2009 อาจชว่ยในการเสาะหาและ

จดัสรรทรพัยากรใหม่ๆ  ใหแ้กพ่ืน้ทีคุ่ม้ครอง แตผู่แ้ทนประเทศ

บราซลิและอารเ์จนตนิารอ้งขอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึขอ้ตกลง 

Copenhagen Accord เนื่องจากข้อตกลงนี้ยังไม่ได้รับการ

รบัรองจากสมชัชาภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ผูแ้ทนประเทศบราซลิยงัไดร้อ้งขอใหต้ดัทิง้ขอ้ความ

อ้างถึงการจัดสรรเงินสำาหรับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของ

ปา่ไม ้(REDD) และเนน้ถงึความตอ้งการทรพัยากรการเงนิใหม่

และเพิ่มเติม ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ และอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ

ผู้แทนประเทศเบลเยียมและโคลอมเบีย สนับสนุน

ให้รวมประเด็นของพื้นที่คุ้มครอง ไว้ในโปรแกรมงานร่วม

ระหวา่งอนสุญัญารโิอ ขณะทีผู่แ้ทนประเทศนวิซแีลนดร์ะบวุา่  

การหารอืเกีย่วกบัโปรแกรมงานรว่มดงักลา่ว ยงัถอืวา่เรว็เกนิไป  

ในบรบิทของรา่งขอ้เสนอแนะเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ

กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผูแ้ทนจากสำานกัเลขาธกิาร

อนสุญัญาฯ อธบิายวา่ การหารอืมุง่เนน้ทีก่ระบวนการ ในสว่น

ของเนื้อหาของโปรแกรมงานร่วมจะยังไม่มีการหารือจนกว่า 

จะถงึการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ สมยัที ่10 ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหต้ดัทิง้ 

ภาษาเกีย่วกบัโปรแกรมงานรว่มในรา่งขอ้เสนอแนะเรือ่งพืน้ที่

คุ้มครอง ผู้แทนประเทศเบลเยียมกล่าวว่า ร่างข้อเสนอแนะ

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ไม่ได้รวมข้อความอ้างถึงพื้นที่คุ้มครองในส่วนที่

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโปรแกรมงานร่วม และร่วมกับผู้แทน

ประเทศเปรแูละเอกวาดอร ์รอ้งขอใหเ้พิม่ภาษาวา่ดว้ยการรวม

บทบาทของพื้นที่คุม้ครองในการดำาเนินงานตามวตัถปุระสงค์

ของอนสุญัญารโิอ ไวใ้นโปรแกรมงานรว่ม ซึง่ยงัคงอยูใ่นวงเลบ็ 
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ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น: ผู้แทน

จากหลายประเทศเรยีกรอ้งใหเ้พิม่พนูการมสีว่นรว่มของชมุชน

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยีกลา่วเนน้ถงึความตอ้งการใหม้คีวาม

ยดืหยุน่ในการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานฯ และใหผู้ม้สีว่นได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้แทนประเทศโคลอมเบีย ร่วมกับ 

ผู้แทนประเทศเอกวาดอร์และแซมเบีย เสนอให้รวมประเด็น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

องค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ในการเสรมิสรา้งการรวมพลงักบัอนสุญัญาระดบัภมูภิาคและ

ระดับโลกที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศแคนาดา สนับสนุนโดย 

ผู้แทนประเทศอินเดียและเอกวาดอร์ เสนอให้ตัดทิ้งเนื้อหา 

ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติว่าด้วย

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้มาตรา 8(j)

การหารอืสว่นใหญเ่นน้ทีป่ฏญิญาแหง่สหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP) และความเห็นชอบ 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ผูแ้ทนประเทศแคนาดาและนวิซแีลนด ์

เสนอแนะให้ใช้คำาว่า “รับทราบ” แทนคำาว่า “ตระหนักถึง”  

ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง 

(UNDRIP) ในการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานฯ แต่ผู้แทน

ประเทศมาลาวีคัดค้าน ภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบให้ใช้ 

คำาว่า “คำานึงถึงปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ 

ชนพื้นเมือง (UNDRIP) ตามความเหมาะสม ผู้แทนประเทศ

แคนาดา เสนอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึปฏญิญาแหง่สหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ แต่ผู้แทนประเทศบุรุนดีและ 

ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กล่าวคัดค้าน ผู้แทน

ประเทศนิวซีแลนด์เสนอเนื้อหาที่ประนีประนอมจากการ

ปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ เกีย่วกบั: การจดัทำากลไกและ 

กระบวนการที่โปร่งใสสำาหรับการแบ่งปันผลประโยชน์ และ

การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

อยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธผิล ในการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พื้นที่คุ้มครอง โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและ

พนัธกรณรีะหวา่งประเทศ และตดัตดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึปฏญิญา

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP)

เกีย่วกบัพืน้ทีอ่นรุกัษข์องชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชมุชนทอ้งถิน่ (ICCAs) ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์สนบัสนนุโดย

ผูแ้ทนประเทศแคนาดา เสนอแนะวา่การตระหนกัถงึสทิธขิอง

ชุมชนเหนือที่ดินและทรัพยากร ควรสอดคล้องกับกฎหมาย

ภายในประเทศ ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของ 

ชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) สนบัสนนุ

โดยผูแ้ทนประเทศมาลาว ีรอ้งขอใหเ้พิม่ขอ้ความอา้งถงึพนัธกรณี

ระหวา่งประเทศ ผูแ้ทนประเทศแคนาดารอ้งขอใหแ้ทนทีค่วาม

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ด้วย “การมีส่วนร่วมอย่าง

เต็มที่และมีประสิทธิผลของชุมชนท้องถิ่น” ผู้แทนประเทศ

นิวซีแลนด์เสนอเนื้อหาที่ประนีประนอมที่ได้จากการปรึกษา

หารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการเรือ่งการจดัทำากลไกสำาหรบัการเสรมิ

สรา้งความตระหนกัและการสนบัสนนุพืน้ทีอ่นรุกัษข์องชมุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น (ICCAs) โดยการตระหนัก

ถึงสิทธิของชุมชนเหนือที่ดิน และ/หรือ ทรัพยากร หรือผนวก

รวมพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

(ICCAs) ไว้ในระบบพื้นที่คุ้มครองของประเทศ โดยได้รับการ

อนญุาตและการมสีว่นรว่มของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชน

ทอ้งถิน่ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ และตดัทิง้ 

ข้อความอ้างถึงความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และ 

ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยร์อ้งขอใหร้วมขอ้ความอา้งถงึพนัธกรณี

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล: ผู้แทนจาก the Nature 

Conservancy เรียกร้องให้จัดการประชุมเฉพาะกิจ โดยให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น

ให้เกิดความก้าวหน้าในการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเล  

ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมสนบัสนนุใหจ้ดัทำาทะเบยีนรายการพืน้ที ่

ทางทะเลที่มีความสำาคัญในพื้นที่นอกเขตอำานาจรัฐซึ่งจำาเป็น

ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง ผูแ้ทนประเทศแคนาดาและออสเตรเลยี

เสนอแนะให้ใช้คำาแนะแนวทางทางวิทยาสาสตร์และวิชาการ 

เกีย่วกบัระบบการจำาแนกประเภทชวีภมูศิาสตร ์และเกณทท์าง

วทิยาศาสตรใ์นการจำาแนกระบพุืน้ทีท่างทะเลในพืน้ทีน่อกเขต

อำานาจรฐัซึง่จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วย์

และอาร์เจนตินากล่าวเน้นว่า สมัชชาองค์การสหประชาชาติ 

เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมสำาหรับการจัดทำาทางเลือกในการ

จดัตัง้พืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลในพืน้ทีน่อกเขตอำานาจรฐั ผูแ้ทน 

ประเทศเดนมาร์กตั้งข้อสังเกตว่าการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทาง

ทะเลในพืน้ทีน่อกเขตอำานาจรฐั ควรคำานงึถงึกระบวนการและ 

การอา้งสทิธติา่งๆ ภายในประเทศดว้ย ผูแ้ทนประเทศอหิรา่น  

กล่าวเน้นถึงการคัดค้านข้อความอ้างถึงอนุสัญญาแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ต่อมา 

ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอใหใ้ชเ้นือ้หาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะทำางานที่ 1 (WG I) ที่สนับสนุนให้รัฐบาลและองค์กร

ต่างๆ ร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค เพื่อ

จำาแนกระบุและคุ้มครองพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางนิเวศหรือ

ชวีภาพ (EBSAs) ในทะเลเปดิ และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในทะเลลกึ โดย
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

จดัตัง้เครอืขา่ยพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลทีม่ลีกัษณะเปน็ตวัแทน 

และเชิญชวนให้สมัชชาองค์การสหประชาชาติ สนับสนุนให้

คณะทำางานขององคก์ารสหประชาชาต ิดำาเนนิงานในประเดน็นี ้ 

สว่นเนือ้หาเกีย่วกบักระบวนการในการจดัตัง้พืน้ทีคุ่ม้ครองทาง

ทะเลในพื้นที่นอกเขตอำานาจรัฐ ยังคงอยู่ในวงเล็บ

การเงินที่ยั่งยืน: ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่หารือ

ในประเดน็ทีว่า่คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) จะ

สามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุสิง่แวดลอ้มโลก 

(GEF) ไดห้รอืไม ่ผูแ้ทนประเทศจนี สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

อิหร่าน, เอธิโอเปีย และมาลาวี เสนอเนื้อหาใหม่ที่กระตุ้น

เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ซึง่เปน็ประเทศทีพ่ฒันาแลว้, กองทนุ 

สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ตลอดจนสถาบันระหว่างประเทศและ 

ภาคีอื่นๆ ดำาเนินงานตามข้อมติที่ IX/18B (ทางเลือกสำาหรับ 

การขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน เพื่อการดำาเนินงานตาม

โปรแกรมงาน) อยา่งเตม็ที ่โดยการใหท้นุสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ตามโปรแกรมงานอย่างเพียงพอและเป็นไปตามกำาหนดเวลา 

แต่ผู้แทนประเทศเบลเยียมและสหราชอาณาจักรคัดค้าน  

ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นตั้งข้อสังเกตว่า คณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) ไมม่หีนา้ทีใ่นการหารอืประเดน็ทางการ

เงิน ผู้แทนประเทศคอสตาริกา สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

เอธโิอเปยี, แซมเบยี, เปร,ู อนิเดยี, เซเนกลัและเอกวาดอร ์กลา่ว

โตแ้ยง้วา่ คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) สามารถ

พจิารณาแนวทางเชงิวชิาการเพือ่จดัทำากลไกการเงนิได ้สำานกั

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ อธบิายวา่ คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์  

(SBSTTA) สามารถพจิารณาประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสะทอ้น

ทางการเงนิได ้สว่นทางเลอืกเกีย่วกบัการเงนิและขอ้ความอา้งถงึ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ยังคงอยู่ในวงเล็บ

ข้อเสนอแนะขัน้สดุท้าย : ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

ทบทวนการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพืน้ทีคุ่ม้ครอง  

ประกอบด้วยส่วนทีก่ล่าวถงึ: กลยทุธ์ในการเสรมิสร้างการดำาเนนิงาน 

ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบัโลก, ประเดน็ทีต้่องได้รบั 

ความสนใจและความตระหนกัมากขึน้ รวมถงึเรือ่งของการเงนิ 

ที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพใน

การจัดการ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน พื้นที่คุ้มครองทางทะเล 

พืน้ทีคุ่ม้ครองในระบบนเิวศแหล่งนำา้ในแผ่นดนิ การฟ้ืนฟรูะบบ

นิเวศและถิ่นที่อยู่อาศัยของพื้นที่คุ้มครอง การประเมินต้นทุน

และกำาไรของพื้นที่คุ้มครอง รวมถึงบริการจากระบบนิเวศ  

การบริหารจัดการและการแบ่งปันผลประโยชน์ และการ

รายงาน, เป้าหมายและกรอบเวลา, และคำาร้องขอให้เลขาธกิาร

อนุสัญญาฯ จัดทำากรอบการรายงานการดำาเนินงานตาม 

โปรแกรมงานฯ ในระดับชาติ เพื่อให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 10

ในประเดน็การเสรมิสรา้งการดำาเนนิงานในระดบัชาต ิ 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ พิจารณา เกณท์มาตรฐานสำาหรับการจำาแนก

ระบพุืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญัระดบัโลกดา้นการอนรุกัษค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพ

 ✤ คำานงึถงึปฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธิ

ของชนพืน้เมอืง (UNDRIP) เมือ่ดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานฯ  

ตามความเหมาะสม

 ✤ วเิคราะหป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของพืน้ทีคุ่ม้ครองประเภทตา่งๆ ทีเ่ปน็การปฏบิตัติามวตัถปุระสงค์

ของอนุสัญญาฯ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ ในระดบัภมูภิาค กระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ 

ศึกษาสำารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำาเป็นพื้นที่คุ้มครอง

ระหว่างเขตแดน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อ

ความร่วมมือในการวางแผนและการจัดการพื้นที่ดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิผล

 ✤ ในระดับโลก ร้องขอให้อนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ ใหค้วามสนบัสนนุทางวชิาการเพิม่เตมิ  

โดยการจัดทำาคู่มือ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และแนวทางในการ

ประเมินคุณค่าของบริการจากระบบนิเวศ ต้นทุน-กำาไร และ

ประเดน็การบรหิารจดัการ การมสีว่นรว่ม ความเทา่เทยีม และ

การแบ่งปันผลประโยชน์

เกี่ยวกับประเด็นการเงิน ส่วนที่อยู่ในวงเล็บ ระบุถึง

ขอ้ความทีค่ณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ กระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ซึง่เปน็ประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ดำาเนินงาน

ตามข้อมติที่ IX/18 B (ทางเลือกสำาหรับการจัดสรรทรัพยากร

การเงนิ สำาหรบัการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานฯ) เพือ่ใหท้นุ

สนับสนุนแก่ภาคีประเทศกำาลังพัฒนาในการดำาเนินงานตาม

โปรแกรมงานฯ อย่างเต็มที่

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ ใช้การจัดสรร 

เงินทุนรอบที่ 5 ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ในการ

ดำาเนินงานตามโปรแกรมงานฯ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็น

พื้นฐานสำาหรับการเข้าถึงเงินทุน
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 ✤ กระตุ้นให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)  

ปรับรวมการกระจายทรัพยากรการเงิน เพื่อให้โครงการที่

ขอรับทุนมีความสอดคล้องแผนปฏิบัติการระดับชาติสำาหรับ

โปรแกรมงานฯ ตามความเหมาะสม โดยเน้นที่การแทรกแซง 

และความต่อเนื่องของโครงการ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะ 

ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ จำาแนกระบุพื้นที่ที่มีความสำาคัญสำาหรับการ

อนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ และพืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญั

สำาหรบัการปรบัตวั และ/หรอื การบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึการกกัเกบ็คารบ์อน และ 

การดำารงรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon sink) โดย

ตระหนักว่า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพคือ

วัตถุประสงค์หลักของพื้นที่คุ้มครอง

 ✤ สนบัสนนุและใหเ้งนิทนุสำาหรบัการอนรุกัษแ์ละ

การจัดการระบบนิเวศในธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ เพื่อ

ช่วยในการกักเก็บคาร์บอนและการดำารงรักษาแหล่งกักเก็บ

คารบ์อน (carbon sink) รวมถงึแนวทางเชงิระบบนเิวศในการ

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยตระหนกัวา่ 

การอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพคอืวตัถปุระสงคห์ลกั

 ✤ ศกึษาถงึโอกาสในการใหท้นุสำาหรบักลยทุธก์าร

ปรบัตวั และ/หรอื การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนการดำาเนินงาน

ตามโปรแกรมงานฯ ได้อย่างไร และเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วม

สำาหรบัความหลากหลายทางชวีภาพและการปรบัตวั และ/หรอื

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ กระตุน้เตอืนใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญา

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความสนใจใน

ประเด็นผลกระทบและบทบาทของพื้นที่คุ้มครองในกลยุทธ์

การปรับตัว และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับกลยุทธ์การ

ปรบัตวั และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ในพื้นที่คุ้มครอง

นอกจากนี้ ส่วนที่อยู่ในวงเล็บ ระบุถึงข้อความที่ 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ 

จัดการประชุมสมัยพิเศษของกลุ่มติดต่อประสานงานร่วม

ของอนุสัญญาริโอ ในปี 2011 เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพื้นที่

คุม้ครอง ในการดำาเนนิงานตามวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญารโิอ 

เพือ่จดัทำาขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัองคป์ระกอบของโปรแกรมงาน

ร่วมว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสื่อมสภาพของที่ดิน 

ในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเล  

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาลอื่นๆ 

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในระดับภูมิภาคหรือ 

อนภุมูภิาค ในการจำาแนกระบแุละคุม้ครองพืน้ทีท่ีม่คีวามสำาคญั 

ทางนเิวศหรอืชวีภาพ (EBSAs) ในทะเลเปดิ และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั

ในทะเลลกึ ทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง รวมถงึโดยการจดัตัง้ 

เครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของ

ระบบนิเวศ

 ✤ เชิญชวนให้สมัชชาองค์การสหประชาชาติ 

สนับสนุนให้คณะทำางานฯ เร่งการดำาเนินงานในประเด็นนี้ 

โดยมเีนือ้หาในวงเลบ็เกีย่วกบักระบวนการในการกำาหนดและ

ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนอกเขตอำานาจรัฐ

 ✤ กระตุ้นให้ภาคีอนุสัญญาฯ เพิ่มความพยายาม

ในการปรับปรุงการกำาหนดและขยายเครือข่ายพื้นที่คุ้มครอง

ทางทะเล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2012 โดยผ่านองค์กร

ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ

เชิญชวนให้สถาบันการเงิน ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของภาคีในประเด็นนี้

ในประเดน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ, การมสีว่นรว่ม, 

ความเทา่เทยีมและการแบง่ปนัผลประโยชน ์คณะทีป่รกึษาทาง

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ:

 ✤ สนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญาฯ เพิม่พนูการประสาน

การดำาเนินงานในระดับชาติ ระหว่างโปรแกรมงานว่าด้วย

พื้นที่คุ้มครองกับกระบวนการภายใต้อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้, ความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง, การเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ และมาตรา 8(j)

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำากลไกและ

กระบวนการทีช่ดัเจนและโปรง่ใส ในการแบง่ปนัตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย 

และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และกลไกและกระบวนการ

สำาหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ทอ้งถิน่ ในการดำาเนนิงานเกีย่วกบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง โดยสอดคลอ้ง

กับกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักถึง

บทบาทความสำาคญัของพืน้ทีอ่นรุกัษข์องชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 
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และชุมชนท้องถิ่น และการมีรูปแบบการบริหารจัดการที่

หลากหลาย 

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำากลไกที่ 

เหมาะสมสำาหรับสนับสนุนพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนพื้นเมือง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ โดยการยอมรบัในสทิธติามกฎหมาย

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ที่มีในที่ดินและ

ทรพัยากรของตน ตามความเหมาะสม และไดร้บัการรบัรองและ

การมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าว โดยสอดคล้องกับกฎหมาย

ภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ความหลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ : คณะทำางานที ่2 (WG II) เริม่หารอืประเดน็

การทบทวนการดำาเนนิงานเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ 

กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6, 

Add.1-2, and INF/21-22) ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม  

รา่งขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.1 and 

Rev.1-2) ไดร้บัการเจรจาตอ่รองอยา่งละเอยีดในคณะทำางานที ่

2 (WG II) ตั้งแต่วันพุธที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม โดยมี

การประชมุกลุม่ตดิตอ่ประสานงานซึง่มนีาย Ole Hendrickson 

ประเทศนอร์เวย์เป็นประธาน ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม และ

ประชมุอกีครัง้ในวนัศกุรท์ี ่14 พฤษภาคม โดยมนีาย Benitez 

ประธานคณะทำางานที ่2  เปน็ประธาน ตอ่มากลุม่รา่งขอ้เสนอแนะ 

ทีม่นีาย Heikki Toivonen ประเทศฟนิแลนด ์และนาง Maria 

Mbengashe สาธารณรฐัแอฟรกิาใตเ้ปน็ประธานรว่ม ไดห้ารอื

ประเดน็การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลายปา่  

และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) และภูมิวิศวกรรม ในวัน

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม และกลุ่มเพื่อนประธานซึ่งมีนาง 

Ines Verleye ประเทศเบลเยยีมเปน็ประธาน ไดป้ระชมุในวนั 

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม เพื่อหารือเรื่องโปรแกรมงานร่วม

ระหว่างอนุสัญญาริโอ 

ภมูวิศิวกรรม: ผูแ้ทนประเทศสวเีดนและอารเ์จนตนิา

กล่าวเรียกร้องให้ประยุกต์ใช้หลักการการป้องกันล่วงหน้า 

(precautionary principle) ขณะทีผู่แ้ทนประเทศแคนาดาและ

ออสเตรเลียกล่าวเรียกร้องให้ประยุกต์ใช้แนวทางการป้องกัน

ล่วงหน้า (precautionary approach) ผู้แทนกลุม่ปฏบิัติการ

วา่ดว้ยการกดัเซาะ, เทคโนโลย ีและการตลาดของรฐับาลและ

บรรษัทข้ามชาติ (ETC) เสนอแนะให้ทำาการวิเคราะห์ประเมิน

เทคนิคเกี่ยวกับภูมิวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ

 ผู้เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นที่ว่าจะอ้างถึง 

ขอ้มตทิี ่IX/16 C ของอนสุญัญาฯ (สภาวะการเพิม่ธาตอุาหาร

ในมหาสมทุร) หรอืไม ่และจะพจิารณาการอา้งถงึแนวความคดิ 

ที่ครอบคลุมภูมิวิศวกรรมทุกรูปแบบ หรือจะคงภาษาที่จำากัด 

วงเฉพาะเช่นเดิมไว้ ผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอแนะให้  

“ตรวจสอบ” กิจกรรมภูมิวิศวกรรมเพื่อวินิจฉัยว่ามีข้อมูล 

พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรเ์พยีงพอทีจ่ะทำาการปรบัเปลีย่นกจิกรรม

ดงักลา่วหรอืไม ่แทนทีจ่ะปอ้งกนักจิกรรมดงักลา่วจนกวา่จะมี

ขอ้มลูพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรเ์พยีงพอทีจ่ะทำาการปรบัเปลีย่น

กิจกรรมดังกล่าว ส่วนข้อความอ้างถึงข้อมติที่ IX/16 C ของ

อนุสัญญาฯ (สภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในมหาสมุทร) และ 

การใหห้ลกัประกนัวา่จะไมม่กีจิกรรมภมูวิศิวกรรมเกดิขึน้ หาก

ปราศจากการปรับเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและ 

การพิจารณาถึงความเสี่ยง ยังคงอยู่ในวงเล็บ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้

ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) : ผู้แทน

ประเทศคิวบาพิจารณาว่าเร็วเกินไปที่จะจัดทำาข้อเสนอแนะ

เฉพาะเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) ผู้แทน

จากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) กลา่วกระตุน้เตอืนใหส้ะทอ้นถงึ 

สทิธอิตัตาวนิจิฉยัของชนพืน้เมอืง และความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้

ล่วงหน้า (PIC) ของชนพื้นเมือง ในการวางแผนเกี่ยวกับการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และ

การเสื่อมโทรมของป่า (REDD) ผู้แทนประเทศเยอรมนีเรียก

ร้องให้อนุสัญญาฯ จัดทำาคำาแนะแนวทางในการผสานการ

คุม้ครองการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลาย

ป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) เข้าสู่โปรแกรมความ

หลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต ิแตผู่แ้ทนประเทศจนีคดัคา้น

การอ้างถึงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ (biodi-

versity safeguards) ผู้เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นที่ว่า

จะอ้างถึง: การช่วยสนับสนุนต่อการหารือเพื่อจัดทำา หรือการ

สนบัสนนุตอ่การหารอืเพือ่จดัทำาการคุม้ครองความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ, การตดิตามตรวจสอบ การรายงาน และการพสิจูน์

การคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ หรอืแนวทางในการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมการลดการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมข 

องปา่ (REDD) ทีม่ตีอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ, หรอืศกึษา

ถงึความเปน็ไปไดใ้นการใหค้ำาแนะนำาตอ่การหารอืเพือ่หลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบจากกจิกรรมดงักลา่วตอ่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ หรือไม่ หลังจากการปรึกษาหารือกับภาคีอนุสัญญาฯ 

และชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนประเทศจนี

ยนืยนัใหใ้สว่งเลบ็ลอ้มรอบเนือ้หาทีร่อ้งขอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ 

ทำาการ “สรา้งแรงจงูใจเพือ่เอือ้อำานวยกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่คำานงึถงึประเดน็เกีย่วกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพ”

 ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารือในประเด็นการอ้างถึง 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า  

และการเสือ่มโทรมของปา่ (REDD) ในบรบิทของความรว่มมอื 

กับหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของอนุสัญญาแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) ภายใต้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, และ 

ในบริบทของการดำาเนินงานร่วมกับพันธมิตรความร่วมมือ 

ว่าด้วยป่าไม้ (CPF) ภายใต้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความหลาก

หลายทางชีวภาพในป่าไม้ ภาคีอนุสัญญาฯ ได้ให้การรับรอง

ภาษาที่ระบุถึงการ: รับทราบถึงการหารือต่อเนื่องที่เกิดขึ้น 

ภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) และพนัธมติรความรว่มมอืวา่ดว้ย

ปา่ไม ้(CPF), สนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญาฯ สือ่สารและรว่มมอื

กันในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ, และรวมประเดน็ความพยายาม

ในการสง่เสรมิความสำาคญัของขอ้พจิารณาเกีย่วกบัความหลาก

หลายทางชีวภาพเข้าในการหารือต่อเนื่อง ผู้แทนประเทศ

บราซิล เสนอให้เพิ่มข้อความว่า “โดยพิจารณาถึงพันธกรณี

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน,  

การเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการทำาป่าไม้”  

แต่ผู้แทนประเทศเนเธอร์แลนด์, แคนาดา, เยอรมนีและ 

สหราชอาณาจกัรคดัคา้น และขอ้ความดงักลา่วคงอยูใ่นวงเลบ็ 

ต่อมาภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบไม่ให้อ้างถึงการใช้ประโยชน์

ทีด่นิ, การเปลีย่นแปลงในการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ และการทำาปา่ไม้

 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบกับเนื้อหาที่ร้องขอให้

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ดำาเนนิงานรว่มกบั 

องค์กรต่างๆ ในประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) 

และสง่ตอ่เนือ้หาทีเ่ปน็ทางเลอืกสองขอ้ซึง่อยูใ่นวงเลบ็ วา่ดว้ย 

“การช่วยสนับสนุนต่อการหารือเกี่ยวกับ และการจัดทำาการ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือ “การศึกษาถึง

ความเปน็ไปไดใ้นการใหค้ำาแนะนำาตอ่การหารอื” เกีย่วกบัการ

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการ

เสื่อมโทรมของป่า (REDD) ผู้แทนประเทศจีนตั้งข้อสังเกตถึง

ประเด็นที่มีความสำาคัญลำาดับต้นของแต่ละประเทศที่มีความ

แตกต่างกัน และกล่าวคัดค้านการร้องขอให้อนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ จดัทำาคำาแนะแนวทางในการสรา้ง

ความผสานสอดคลอ้งระหวา่งมาตรการดา้นความหลากหลาย 

ทางชวีภาพในปา่ไมแ้ละมาตรการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศแหง่ชาต ิแตผู่แ้ทนประเทศเมก็ซโิก, สหราชอาณาจกัร, 

แคนาดาและเบลเยียมคัดค้าน และผู้แทนสหราชอาณาจักร 

เสนอใหใ้สว่งเลบ็ลอ้มรอบวรรคทีร่ะบถุงึการเพิม่พนูผลประโยชน์

จากการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลายปา่ 

และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) เพื่อชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่าไม้

โปรแกรมงานร่วม: ผู้แทนจากอนุสัญญาแห่ง

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

กล่าวถึงความพร้อมในการศึกษาถึงความร่วมมือในอนาคต  

และได้สรุปถึงโอกาสของการผสานการดำาเนินงานในอนาคต 

และระบถุงึความตอ้งการใหภ้าคอีนสุญัญาแหง่สหประชาชาติ

วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) เหน็ชอบ

ตอ่ปฏบิตักิารรว่มใดๆ ทีเ่สนอ และการแลกเปลีย่นขอ้เสนอแนะ 

ระหว่างสองอนุสัญญาที่คาดว่าจะมีขึ้น ผู้แทนประเทศสวีเดน

เรียกร้องให้จัดทำาโปรแกรมงานร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ 

ขณะที่ผู้แทนประเทศอิหร่านเสนอแนะให้อธิบายถึงข้อตกลง

ระหว่างหน่วยงานบริหารจัดการอิสระของอนุสัญญาริโอ  

ผูแ้ทนประเทศเนเธอรแ์ลนดส์นบัสนนุการปรบัปรงุความรว่มมอื 

ระหว่างอนุสัญญาริโอในระดับชาติและระดับนานาชาติ และ

การดำาเนินงานร่วมในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้แทน

ประเทศเบลเยยีมเสนอให้ปรับรวมรายละเอียดของโปรแกรม

งานร่วม ในการเจรจาต่อรองระหว่างอนุสัญญาริโอที่จะมีขึ้น

ในอนาคต แทนที่จะกระทำาในการประชุมคณะที่ปรึกษาทาง

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ผู้แทนประเทศฟินแลนด์เสนอให้

สนับสนุนหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของอนุสัญญาริโอ  

ให้เริ่มดำาเนินกิจกรรมร่วม ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนบัสนนุโปรแกรมงานรว่มในประเดน็ทีม่คีวามเปน็กงัวลรว่มกนั  

เพื่อการรับรองในปี 2012

ผู้แทนประเทศสวีเดน, อิหร่าน, จีน และอินเดีย 

กล่าวเตือนเกี่ยวกับการเสนอให้จัดสมัชชาภาคีร่วม (joint 

COP) ระหว่างอนุสัญญาริโอ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

เฉลิมฉลองครบสองทศวรรษของอนุสัญญาริโอ (Rio+20)  

ขณะทีผู่แ้ทนประเทศบราซลิกลา่วแสดงความเปน็กงัวลเกีย่วกบั 

การพิจารณาวาระของการเฉลิมฉลองครบสองทศวรรษของ

อนุสัญญาริโอ (Rio+20) ล่วงหน้า ผู้แทนประเทศแคนาดา

ต้องการให้จัดประชุมร่วมคณะผู้เชี่ยวชาญของคณะที่ปรึกษา

ทางวทิยาศาสตรภ์ายใตอ้นสุญัญารโิอ และผูแ้ทนประเทศกานา

เสนอใหเ้ชญิชวนสำานกัเลขาธกิารของอนสุญัญาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความหลากหลายทางชวีภาพ แบง่ปนัประสบการณเ์กีย่วกบั

กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ผูแ้ทนประเทศจนี สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศบราซลิ, 

โคลอมเบยี และแอฟรกิา เสนอเนือ้หาทีป่ระนปีระนอม ซึง่รอ้ง 

ขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ เสนอ

มมุมองเกีย่วกบัการจดัทำาขอ้เสนอสำาหรบักจิกรรมรว่มระหวา่ง

อนสุญัญารโิอ และรายงานความกา้วหนา้ในการประชมุสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 และผู้แทนประเทศจีนเสนอให้ 

ตดัทิง้รายการของขัน้ตอนในการจดัทำาโปรแกรมงานรว่มทีค่งอยู่

ในวงเล็บ ซึ่งรวมถึง: กิจกรรมร่วมโดยกลุ่มติดต่อประสานงาน 

ร่วม (JLG), การประชุมเตรียมการร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ  

ในปี ค.ศ. 2011, และทางเลือกสำาหรับการจัดประชุมร่วม

ระดับรัฐมนตรี หรือการจัดประชุมร่วมสมัชชาภาคีอนุสัญญา

ริโอ สมัยพิเศษ (joint EXCOP) ในปี ค.ศ. 2012 โดยเป็นส่วน

หนึง่ของกจิกรรมเฉลมิฉลองครบสองทศวรรษของอนสุญัญารโิอ  

(Rio+20) เนือ่งจากมองวา่อาจเปน็การพจิารณาขอ้มตสิมชัชา

ภาคอีนสุญัญาฯ ลว่งหนา้ แตผู่แ้ทนประเทศนอรเ์วย,์ เดนมารก์

และสหราชอาณาจักรคัดค้าน ผู้แทนประเทศโคลัมเบียเสนอ 

ภาษาทีเ่ปน็ทางเลอืก ซึง่เสนอแนะใหภ้าคอีนสุญัญาฯ พจิารณา

ถึงประเด็นต่อไปนี้เป็นพิเศษ: ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน

ระหว่างการดำาเนินกิจกรรมร่วมและโปรแกรมงานร่วม, 

ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของการจัดประชุมร่วมระหว่าง

อนุสัญญาริโอ, บทบาทของกลุ่มติดต่อประสานงานร่วม และ

เสนอแนะให้ภาคีอนุสัญญาฯ แสวงหามุมมองจากอนุสัญญา

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) และอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ 

ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ในประเด็น

เหล่านี้ ผู้แทนประเทศเยอรมนีและเบลเยียม ต้องการให้คง

รายการของขั้นตอนในการจัดทำาโปรแกรมงานร่วมที่อยู่ใน

วงเลบ็ไว ้ผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนด,์ ไอวอรโีคสตแ์ละมาล ี 

กลา่วเนน้ถงึความสำาคญัของการคงภาษาทีร่ะบถุงึความเปน็ไปได ้

ในการการจัดประชุมร่วมระดับรัฐมนตรี หรือการจัดประชุม

ร่วมสมัชชาภาคีอนุสัญญาริโอ สมัยพิเศษ (joint EXCOP) 

ซึ่งผู้แทนประเทศบราซิลต้องการให้ใช้คำาว่า “ศึกษาถึงความ

เป็นไปได้” และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้เพิ่มข้อเสนอของ

ผู้แทนประเทศโคลัมเบีย โดยเป็นทางเลือกข้อที่สองในวงเล็บ

ผูแ้ทนประเทศจนีเสนอใหร้อ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ เสนอมมุมองเพือ่ศกึษาความเปน็ไปได ้

ในการจดัทำาขอ้เสนอสำาหรบักจิกรรมรว่มระหวา่งอนสุญัญารโิอ  

และรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน

การประชุมสมัยที่ 10 ผู้แทนประเทศเยอรมนี สนับสนุนโดย 

ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วย ์และคดัคา้นโดยผูแ้ทนประเทศจนีและ

โคลอมเบยี เสนอแนะใหร้บัทราบถงึความตอ้งการในการทำาให้

วาระด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศเชือ่มโยงกนัอยา่งใกลช้ดิมากขึน้ และประเดน็

ทางวทิยาศาสตรท์ีพ่จิารณาโดยคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ 

(SBSTTA) และมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญา

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น 

ทะเลทราย (UNCCD) และอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ผู้เข้า

ร่วมประชุมเห็นชอบให้ใส่วงเล็บล้อมรอบข้อเสนอทั้งสองไว้

การใหท้นุ: ผูแ้ทนประเทศบราซลิ, จนี, อารเ์จนตนิา 

และคิวบา คัดค้านโดยผู้แทนประเทศคอสตาริกา คัดค้านการ

ตระหนักถึงโครงการริเริ่ม LifeWeb (พันธมิตรเพื่อการเงิน

เกีย่วกบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง) ใหเ้ปน็กลไกการเงนิ เนือ่งจากตอ้งการ

ให้อ้างถึงกลไกการเงินแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับ

การเชิญชวนให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ทำาการปรึกษา

หารอืกบัอนสุญัญาฯ เกีย่วกบัแนวทางในการแจง้ใหห้นว่ยงาน

ดำาเนินการของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ทราบถึงข้อมติ

ของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศจีน, อิหร่าน และ

อินเดีย เสนอให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงข้อมติ โดยเฉพาะข้อมต ิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งการประสานงานระหวา่งอนสุญัญา

รโิอ แตผู่แ้ทนประเทศเบลเยยีม, ไลบเีรยี, นอรเ์วย ์และแคนาดา 

คดัคา้น ผูแ้ทนประเทศจนี สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศบราซลิ

และอนิเดยี เสนอเนือ้หาทีเ่รยีกรอ้งใหโ้ครงการรเิริม่ตา่งๆ ทีม่อียู ่ 

รวมถงึโครงการรเิริม่ LifeWeb ใหท้นุสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

และเชิญชวนให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ทำาการปรึกษา

หารอืกบัอนสุญัญาฯ เกีย่วกบัแนวทางทีเ่หมาะสมในการใหท้นุ

สนับสนุนและความช่วยเหลือทางวิชาการ

สว่นในประเดน็ทีว่า่คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ 

(SBSTTA) มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาประเดน็ทางการเงนิหรอืไม ่

ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

โปรตุเกสและสหราชอาณาจักร กล่าวว่าคณะที่ปรึกษาทาง 

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาประเด็น

เกีย่วกบักลไกการเงนิ และเสนอใหใ้สว่งเลบ็ลอ้มรอบขอ้ความ

อ้างถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ผู้แทนประเทศบราซิล

และโคลอมเบียตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกประเด็น

ทางวชิาการออกจากประเดน็ทางการเมอืงและการเงนิ ผูแ้ทน 

ประเทศเบลเยียมตั้งข้อสังเกตว่า ถึงแม้คณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) จะไมส่ามารถทำาการตดัสนิใจเกีย่วกบั 

ประเดน็ทางการเงนิ แตก่ส็ามารถใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็นี้ 

แกส่มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ได ้ภาคอีนสุญัญาฯ เหน็ชอบใหค้ง

ทางเลอืกเกีย่วกบัการใหท้นุสามขอ้ไวใ้นวงเลบ็ ผูแ้ทนประเทศ

คอสตาริกาอ้างถึงคำาอธิบายของสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 
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ที่ว่าประเด็นการเงินไม่ได้อยู่นอกเหนือจากขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) และ

เสนอแนะใหข้จดัวงเลบ็ออกจากขอ้ความรอ้งขอใหจ้ดัสรรทนุ

สนับสนุนการดำาเนินงานตามข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในประเทศกำาลังพัฒนา แต่ผู้แทนประเทศเยอรมนี

คัดค้าน ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ใส่วงเล็บสามวรรค 

เกี่ยวกับการให้ทุน

ขอ้เสนอแนะขัน้สดุทา้ย: ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการ

ทบทวนการดำาเนนิงานเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.9) 

รวมถงึสว่นทีว่า่ดว้ย: การวเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศทีม่ตีอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ, แนวทาง

เชิงระบบนิเวศต่อการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ การอนรุกัษ์

ปริมาณคาร์บอนในป่าไม้ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

(REDD-plus), การลดผลกระทบจากมาตรการบรรเทาและ

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงจากการผลิตพลังงาน, การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกบัความหลากหลายทางชวีภาพ

ในพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ทีก่ึง่ชืน้ และขอ้เสนอเรือ่งโปรแกรมงาน 

ร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ

ในประเดน็เกีย่วกบัการใหท้นุ ขอ้เสนอแนะสว่นทีอ่ยู่

ในวงเลบ็ คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักว่า:

 ✤ โครงการริเริ่มเครือข่ายแห่งชีวิต (LifeWeb) 

ไดเ้สนอกลไกการใหท้นุสำาหรบัการดำาเนนิงานดำาเนนิงานเพือ่

แกไ้ขปญัหาการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ และการ

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ✤ การปรบัปรงุและเพิม่ทนุสนบัสนนุพืน้ทีคุ่ม้ครอง 

ในประเทศกำาลงัพฒันา โดยอาศยักลไกเชน่ โครงการรเิริม่เครอืขา่ย 

แหง่ชวีติ (LifeWeb) จะสามารถชว่ยแกไ้ขประเดน็ปญัหาตา่งๆ 

บางประการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

 ✤  ประเทศกำาลงัพฒันา มคีวามตอ้งการทรพัยากร

การเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเร่งด่วน เพื่อ

ดำาเนินการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อเสนอแนะส่วนที่อยู่ในวงเล็บ คณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ:

 ✤ ร้องขอให้โครงการริเริ่มต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึง

โครงการริเริ่มเครือข่ายแห่งชีวิต (LifeWeb) ให้ทุนสนับสนุน

การดำาเนินงานดังกล่าว

 ✤ เชญิชวนใหก้องทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ทำาการ

ปรกึษาหารอืกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

เกีย่วกบัแนวทางและวธิกีารในการจดัสรรทนุ และความชว่ยเหลอื 

ทางวิชาการ ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้การ

ดำาเนินงานตามข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในประเด็น

ความหลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อแจ้งให้หน่วยงานดำาเนินการ

ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ทราบถึงข้อมติดังกล่าว 

โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการผสานการ

ดำาเนินงานระหว่างอนุสัญญาริโอ

ขอ้ความอา้งถงึ “การใหท้นุ” และ “กองทนุสิง่แวดลอ้ม 

โลก” ยังคงอยู่ในวงเล็บ

ในประเดน็ของการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

จากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ รบัทราบถงึการหารอือยา่งตอ่เนือ่งในประเดน็การ

ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำาลายปา่  

และการเสื่อมโทรมของป่า การอนุรักษ์ปริมาณคาร์บอนใน

ป่าไม้ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (REDD-plus) ภายใต้ 

อนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และความสำาคญั 

ของ REDD-plus ในการชว่ยบรรลวุตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาฯ

 ✤ สนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ตดิตอ่สือ่สารและ

ใหค้วามรว่มมอืในระดบัชาต ิในประเดน็ของ การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง

ความพยายามในการส่งเสริมความสำาคัญของประเด็นความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในการหารือที่ดำาเนินการอยู่

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ เพิม่พนูผลประโยชน์

ที่ได้จากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 

ตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ การอนรุกัษป์รมิาณ

คาร์บอนในป่าไม้ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (REDD-

plus) และกิจกรรมการจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

ยั่งยืนอื่นๆ เพื่อการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ต่อชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าไม้ ตัวอย่างเช่น การพิจารณาถึงสิทธิ

ในการถือครองที่ดิน และให้หลักประกันการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ในกระบวนการกำาหนด

นโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อความทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในวงเล็บ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✤ รอ้งขอทางเลอืกสองขอ้ ซึง่อยูใ่นวงเลบ็ทัง้สองขอ้  

คอื ใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ดำาเนนิงาน 

ร่วมกับการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) 

คณะการจัดการกองทุนของกองทุนพันธมิตรคาร์บอนในป่า

ไม้ ของธนาคารโลก อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ โครงการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจาก

การตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ของสหประชาชาต ิ

(UN-REDD) และสมาชิกอื่นๆ ของพันธมิตรความร่วมมือ 

ว่าด้วยป่าไม้ (CPF) รวมถึงสำานักเลขาธิการของกลุ่มประเทศ 

ทีม่พีืน้ทีป่กคลมุของปา่นอ้ย (Low Forest Cover Countries 

Secretariat) และดำาเนินงานร่วมกับภาคีอนุสัญญาฯ โดย 

ผา่นหนว่ยประสานงานกลางแหง่ชาต ิ(national focal point) 

ในการ: ชว่ยสนบัสนนุการหารอืและการจดัทำากลไกเพือ่ตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยชมุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และ

ทำาการปรึกษาหารือกับภาคีเพื่อให้ได้คำาแนะนำาและแนวทาง

ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบจากกิจกรรม 

การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ตอ่ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ ใหห้ลักประกนัว่า กิจกรรมทางวิศวกรรมธรณี 

(geo-engineering) ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ จะไม่เกิดขึ้น หากไม่ได้ผ่านการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ตามหลักเกณท์ทางวิทยาศาสตร์ โดย

สอดคล้องกับข้อมติที่ IX/16 C (การเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร

ในมหาสมุทร) และแนวทางการป้องกันล่วงหน้า ซึ่งข้อความ

ในส่วนนี้ทั้งหมดยังคงอยู่ในวงเล็บ

 ✤ ใหห้ลกัประกนัวา่กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่

ปริมาณธาตุอาหารในมหาสมุทร จะเกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ ข้อมติที่ IX/16 C และอ้างถึงงานของอนุสัญญา

ลอนดอน/พิธีสารลอนดอน

 ✤ ดำาเนินกิจกรรมการจัดการระบบนิเวศ เพื่อ

ชว่ยสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องอนสุญัญารโิอทัง้สาม

ฉบับ และเพื่อสร้างความผสานสอดคล้องในการดำาเนินงาน 

ตามอนุสัญญาดังกล่าว

 ✤ สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและแรงจูงใจ 

ที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้ออำานวยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำานึงถึงประเด็นความ

หลากหลายทางชีวภาพ และแง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อความในส่วนนี้ทั้งหมดยังคงอยู่ในวงเล็บ

 ✤ ตดิตามตรวจสอบผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ และสภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร ที่มี

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

 ✤ วเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ทีม่ตีอ่วถิกีารดำารงชวีติทีต่อ้งพึง่พาความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่จำาแนกระบปุระเดน็เกีย่วกบั 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความ

สำาคัญลำาดับต้น 

ในส่วนของโปรแกรมงานร่วม ที่คงอยู่ในวงเล็บ

ทั้งหมด ประกอบด้วยทางเลือกสองข้อ ซึ่งคณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ:

 ✤ ร้องขอให้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จัดทำาข้อเสนอสำาหรับกิจกรรมร่วม โดยอาจ

รวมถึงโปรแกรมงานร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ ให้แก่สำานัก

เลขาธกิารอนสุัญญาวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

และอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย 

และเชิญชวนให้สมัชชาภาคีของอนุสัญญาทั้งสอง ดำาเนินงาน

รว่มกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ผา่นทาง 

กลุ่มติดต่อประสานงาน เพื่อจัดทำาโปรแกรมงานร่วม รวมถึง

การพจิารณากจิกรรมรว่มโดยกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน โดยอาจ

จดัการประชมุเตรยีมการรว่มระหวา่งสามอนสุญัญารโิอ ในระดบั 

ที่เหมาะสม ภายในปี ค.ศ. 2011 และทางเลือกสำาหรับการ

ประชมุระดบัรฐัมนตร ีหรอืการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญารโิอ  

สมัยพเิศษ โดยเปน็ส่วนหนึง่ของการฉลองครบรอบ 20 ปขีอง

อนสุญัญารโิอ (Rio+20) ในป ีค.ศ. 2012 และเชญิชวนใหห้นว่ย

ประสานงานกลางแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยประสานงานกลาง 

ของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

ทราบ เกีย่วกบัขอ้เสนอกจิกรรมรว่มดงักลา่ว เพือ่รเิริม่การหารอื

กับกระบวนการที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ; หรือ

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ พจิารณาประเดน็ตอ่

ไปนี ้หลงัจากการหารอืกบัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เสรจ็สิน้แลว้ 

โดยคำานึงถึงสถานะทางกฎหมาย บทบาทบาทหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย และองคป์ระกอบของภาคอีนสุญัญารโิอทัง้สามฉบบั 

ทีม่คีวามแตกตา่งกนั เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะของภาคใีนการ 

ดำาเนนิงานตามขอ้มตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ เรือ่งความหลากหลาย 

ทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:

 ✫ การดำาเนินกิจกรรมร่วมและโปรแกรม

งานร่วม

 ✫ การประชุมร่วมของอนุสัญญาริโอ
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 ✫ บทบาทของกลุม่ตดิตอ่ประสานงานรว่ม

 ✫ ข้อเสนอแนะให้ภาคีอนุสัญญาฯ มุมมอง 

ของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย  

ในประเด็นดังกล่าว

และไดร้อ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ปรกึษาหารอื

กับภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำา

ข้อเสนอสำาหรับกิจกรรมร่วมระหว่างสามอนุสัญญาริโอ และ

รายงานความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานแกท่ีป่ระชมุสมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 10

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน: ผู้เข้าร่วมประชุม

หารือเกี่ยวกับการทบทวนการดำาเนินงานตามโปรแกรมงาน

ว่าด้วยมาตรา 10 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) และการประยุกต์

ใช้หลักการและแนวทางแอดดิส อาบาบา (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/7,INF/34 and 28) ในวนัจนัทรท์ี ่10 พฤษภาคม 

และคณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับร่างข้อ

เสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.2) ในวัน

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม กลุ่มเพื่อนประธานได้หารือถึง 

ร่างข้อกำาหนดการดำาเนินงาน (TOR) ของคณะผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะกจิวา่ดว้ยการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืในภาคการเกษตร

และปา่ไม ้ในวนัจนัทรท์ี ่10 พฤษภาคม และกลุม่เพือ่นประธาน

อีกกลุ่มได้หารือถึงประเด็นเกี่ยวกับการริเริ่มซาโตยามาในวัน

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม ร่างข้อเสนอแนะได้รับการรับรอง

ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม

หลงัจากทีผู่แ้ทนประเทศเมก็ซโิก, อนิเดยี, เบลเยยีม, 

เยอรมนี, และอินเดีย ขอสงวนคำาแปรญัตติ ภาคีอนุสัญญาฯ  

เหน็ชอบให ้“ใหก้ารตอ้นรบั” มากกวา่ทีจ่ะ “รบัรอง” ขอ้เสนอแนะ 

จากกลุม่ตดิตอ่ประสานงานวา่ดว้ยเนือ้สตัวป์า่ (Liaison Group 

on Bushmeat) ตอ่มาการหารอืเนน้ทีค่ณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิ 

วา่ดว้ยการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืในภาคการเกษตรและปา่ไม ้ 

และการริเริ่มซาโตยามาว่าด้วยภูมิทัศน์ทางการผลิตที่มีความ

สำาคัญทางสังคม-นิเวศวิทยา ซึ่งรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นและ

มหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติเป็นผู้ประสานงาน

เกี่ยวกับคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยการใช้

ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืในภาคการเกษตรและปา่ไม ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไดห้ารอืถงึขอบเขตของคณะผูเ้ชีย่วชาญดงักลา่ว และใหข้ยาย

ขอบเขตให้ครอบคลุมถึง “ทรัพยากรจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้” 

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ขอสงวนคำาแปรญัตติเกี่ยวกับการ

จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจฯ และผู้แทนประเทศ

เบลเยยีมเสนอใหว้งเลบ็ลอ้มรอบวรรคทีก่ลา่วถงึการจดัประชมุ

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจฯ

เกี่ยวกับการริเริ่มซาโตยามา ผู้เข้าร่วมประชุมมี

ความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายว่าจะ “ให้การต้อนรับ” การ

ริเริ่มซาโตยามาเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ ซึ่งผู้แทนสาธารณรัฐ

แอฟรกิาใตค้ดัคา้นภาษาดงักลา่ว ผูแ้ทนประเทศไนเจอรเ์สนอ

ให้รวมปฏิญญาปารีสว่าด้วยการริเริ่มซาโตยามา เป็นเอกสาร

แบท้ายข้อเสนอแนะ แต่ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์คัดค้าน 

โดยเน้นถึงลักษณะที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และคัดค้าน

การรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ใหก้ารสนบัสนนุตอ่ประเทศ

กำาลังพัฒนา แต่ผู้แทนประเทศกัมพูชาคัดค้าน หลังจากการ

หารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหเ้ชญิชวน

ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาลและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การ

สนับสนุนต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึง

การริเริ่มซาโตยามา ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.4) 

รวมถงึเอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ย: ขอ้เสนอแนะในระดบัชาตแิละ

ระหวา่งประเทศ เพือ่การใชป้ระโยชนจ์ากเนือ้สตัวอ์ยา่งยัง่ยนื

มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการรับรองจากกลุ่มติดต่อประสานงาน 

ว่าด้วยเนื้อสัตว์ป่า (Liaison Group on Bushmeat) ; และ 

ร่างข้อกำาหนดการดำาเนินงาน (TOR) ของคณะผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะกิจว่าด้วยการเกษตรและการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อ

วิเคราะห์ความผสานสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายด้าน

การเกษตรและปา่ไมใ้นระดบัโลก กบัขอ้กำาหนดการใชป้ระโยชน์

อยา่งยัง่ยนืของอนสุญัญาวา่ดว้ยความมหลากหลายทางชวีภาพ

ในสว่นของขอ้เสนอแนะ คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์  

(SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ ให้การรับรองข้อเสนอแนะของกลุ่มติดต่อ

ประสานงานวา่ดว้ยเนือ้สตัวป์า่ และเชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ 

และรัฐบาลอื่นๆ ดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ โดย 

คำานงึถงึวธิกีารลา่สตัวใ์นแบบดัง้เดมิทีม่คีวามยัง่ยนื เพือ่วถิชีวีติ 

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ โดยกลุม่ตดิตอ่

ประสานงานวา่ดว้ยเนือ้สตัวป์า่ จดัทำาทางเลอืกสำาหรบัการผลติ

อาหารและการสร้างรายได้ขนาดย่อม (small-scale food 

and income) ในประเทศเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน โดยตั้งอยู่

บนแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะส่วนที่อยู่ในวงเล็บ คือข้อเรียกร้องให้

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รอ้งขอใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลาก

หลายทางชวีภาพ จดัการประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ย

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการเกษตรและป่าไม้ รวมถึง
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ โดยดำาเนินงานร่วมกับองค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การหารือแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) และสมาชิกอื่นๆ ของ

พันธมิตรความร่วมมือว่าด้วยป่าไม้ (CPF) และข้อเสนอแนะ

ที่ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้อนุสัญญาฯ ให้การ

สนับสนุนประเทศกำาลังพัฒนา ในการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื รวมถงึการรเิริม่ซาโตยามา  

โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ และร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

 × ประเดน็อืน่ๆ ทีเ่กดิจากขอ้มตสิมชัชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9
ความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร: 

คณะทำางานที่ 1 (WG I) เริ่มหารือประเด็นความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางการเกษตร (UNEP/CBD/SBSTTA/14/11 

and INF/20 and 30-34) ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 

และหารือถึงร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/

WG.1/CRP.5) ในวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 พฤษภาคม  

ต่อมาคณะประชุมรวมในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ได้รับรอง

ขอ้เสนอแนะโดยมกีารแกไ้ขเลก็นอ้ย การหารอืสว่นใหญเ่นน้ที่ 

ประเด็นเกี่ยวกับแผนงานร่วมระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร กับคณะกรรมาธิการ 

วา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CGRFA) 

และระบบนิเวศเกษตร

แผนงานรว่มระหวา่งอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลาก

หลายทางชวีภาพทางการเกษตร กบัคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ย

ทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CBD-CGRFA 

Joint Programme) : ผู้แทนประเทศสเปนและโปแลนด์ 

ร้องขอให้จัดทำาแผนงานร่วมระยะที่สอง ซึ่งครอบคลุมจนถึง

ปี 2017 ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ร้องขอให้ทำาการอธิบาย

ว่า การทบทวนแผนงานร่วมจะมีขึ้นต่อจากการทบทวนแผน

กลยทุธฉ์บบัแกไ้ข ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืถงึรายการของ

ประเดน็หวัขอ้ทีจ่ะพจิารณาในการปรบัปรงุแกไ้ขแผนงานรว่ม 

ผู้แทนประเทศเบลเยียมเสนอให้อ้างถึง “แหล่งอาหารอื่นๆ  

ที่มีศักยภาพ” และผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของ

ชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) 

เสนอใหอ้า้งถงึทรพัยากรจากธรรมชาต ิผูแ้ทนประเทศอหิรา่น

เสนอแนะใหร้วมการวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบจากเชือ้เพลงิ

ชีวภาพที่มีต่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ผู้แทน

ประเทศแคนาดาและอาร์เจนตินากล่าวเตือนถึงการรวมการ

ริเริ่มใหม่ๆ ไว้ใน

ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมเสนอใหเ้ชญิคณะกรรมาธกิาร

วา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CGRFA) 

ช่วยในการจัดทำาและดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ 

โดยปรับรวมเป้าหมาย รวมถึงในระดับระบบนิเวศและระดับ

ทรพัยากรพนัธกุรรม และตดิตามตรวจสอบความกา้วหนา้โดย

ใชด้ชันชีีว้ดั ผูแ้ทนประเทศโปแลนด,์ สวติเซอรแ์ลนดแ์ละตรุกี

เสนอให้ทำาการกลั่นกรองเป้าหมายและดัชนีชี้วัดทั้งในระดับ 

ระบบนิเวศและระดับทรัพยากรพันธุกรรม ผู้แทนประเทศ

นวิซแีลนดเ์สนอแนะใหเ้ปดิโอกาสใหภ้าคอีนสุญัญาฯ สามารถ

จดัทำาเปา้หมายระดบัชาตใินโปรแกรมงานฯ ได ้ผูแ้ทนประเทศ

ฟลิปิปนิสเ์สนอใหว้เิคราะหส์ถานภาพและแนวโนม้ของสทิธบิตัร 

และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งผู้แทนประเทศญี่ปุ่น

และแคนาดาร้องขอให้ใส่วงเล็บไว้

ผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืเกีย่วกบัการอา้งถงึการอนรุกัษ์

ในถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ(in situ conservation) และการ

อนุรักษ์ในไร่นา (on-farm conservation) ซึ่งผู้แทนประเทศ

ฮังการี, นอร์เวย์ และผู้แทนจาก Bioversity International 

สนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมืองในถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ และในไร่นา ผู้แทนประเทศออสเตรเลียร้องขอให้

ใสว่งเลบ็ลอ้มรอบคำาวา่ “ในไรน่า” (on-farm) ผูแ้ทนประเทศ

ฮังการีเสนอแนะให้รวมข้อความอ้างถึงการอนุรักษ์นอกถิ่น

ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ex situ conservation) ด้วย 

ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมรอ้งขอใหอ้า้งถงึการอนรุกัษส์ายพนัธุ์ 

พื้นเมืองและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระบบนิเวศเกษตร และบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ ซึ่ง 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิและอารเ์จนตนิา รอ้งขอใหใ้สว่งเลบ็คำาวา่  

“บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ” ผู้แทนประเทศโคลอมเบีย 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศตุรกี เสนอแนะให้อ้างถึงการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรและ 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศเกษตร ผู้แทนประเทศ

แคนาดากล่าวเตือนถึงการจัดการเรื่องพันธมิตรความร่วมมือ

ระหว่างอนุสัญญาฯ กับคณะกรรมาธิการว่าด้วยทรัพยากร

พันธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร (CGRFA) ที่มากเกิน

ไป ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมือง 

วา่ดว้ยประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) กลา่วแสดง

ความเป็นกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาต ิ(ex situ conservation) และตอ้งการใหเ้ปดิโอกาสให้

อนุสัญญาฯ และองค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(FAO) มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน และกระตุ้นเตือนให้รวม

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นในการพิจารณาใดๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหอ้า้งถงึการอนรุกัษ์
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ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรในไร่นา, ในถิ่น 

ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ(in situ) และนอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตาม

ธรรมชาติ (ex situ conservation)

เกีย่วกบัความเชือ่มโยงระหวา่งอนสุญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชวีภาพ กบัคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยทรพัยากร

พันธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร (CGRFA) ในงานด้าน 

เชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้แทนประเทศอิหร่านเสนอให้ทำาการศึกษา

และวเิคราะหป์ระเมนิรว่มกนัในเรือ่งผลกระทบในทางลบจาก 

เชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร  

รวมถงึประเดน็ทางเศรษฐกจิ-สงัคม ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี

กลา่วเนน้ถงึความจำาเปน็ในการอา้งถงึการอนรุกัษค์วามหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ผูแ้ทนประเทศแคนาดาคดัคา้นการรวมผลกระทบ 

ทางเศรษฐกจิ-สงัคม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงทางอาหาร ใน

คณะประชุมรวมวันปิดการประชุม ผู้แทนประเทศเบลเยียม

รอ้งขอใหอ้า้งถงึประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม ผูแ้ทนประเทศยกูนัดา

ร้องขอให้อ้างถึง “การหลีกเลี่ยง” ผลกระทบในทางลบจาก

เชื้อเพลิงชีวภาพ และผู้แทนประเทศมาลาวีร้องขอให้อ้างถึง

ผลกระทบต่อความมั่นคงในที่ดิน ผู้แทนประเทศแคนาดา

เสนอให้ใช้ภาษาที่ได้รับความเห็นชอบในข้อเสนอแนะเรื่อง 

เชือ้เพลงิชวีภาพ และขอ้ความอา้งถงึผลกระทบตอ่ความมัน่คง

ในที่ดินคงอยู่ในวงเล็บ 

เกีย่วกบัการสง่เสรมิการฟืน้ฟแูละการจดัการภมูทิศัน์

ทางการเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและพื้นที่

ทำาการเกษตรที่มีคุณค่าทางธรรมชาติสูงอย่างยั่งยืน ผู้แทน 

ประเทศเบลเยียม สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศเยอรมนี  

เสนอใหเ้พิม่คำาวา่ “การอนรุกัษ”์ ผูแ้ทนประเทศสวเีดนเสนอแนะ 

ใหเ้พิม่ขอ้ความอา้งถงึการสง่เสรมิวธิทีำาการเกษตรอยา่งยัง่ยนื 

ผู้แทนประเทศออสเตรเลียเสนอให้ตัดทิ้งข้อความว่า “พื้นที่

ทำาการเกษตรทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูและมคีณุคา่

ทางธรรมชาติสูง” แต่ผู้แทนประเทศเยอรมนีและเบลเยียม

คัดค้าน ผู้แทนประเทศแคนาดา สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

โคลอมเบยีและออสเตรเลยี กลา่วแสดงความเปน็กงัวลเกีย่วกบั 

คำานยิามของ “ภมูทิศันท์างการเกษตร” และเสนอแนะใหเ้พิม่

ขอ้ความวา่ “ในบรบิทของระบบนเิวศเกษตรทีมุ่ง่เนน้การผลติ” 

หลงัจากการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูแ้ทนประเทศ

สวีเดนเสนอภาษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการผสานการอนุรักษ์, 

การฟืน้ฟ ูและการจดัการอยา่งยัง่ยนื ในพืน้ทีท่ำาการเกษตรทีม่ี

ความหลากหลายทางชวีภาพสงู เชน่ พืน้ทีเ่พาะปลกูทีม่คีณุคา่

ทางธรรมชาตสิงู ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยีตอ้งการใหอ้า้งถงึ

พื้นที่ “ซึ่งได้รับการจำาแนกระบุว่าสามารถช่วยในการบรรลุ 

เป้าหมายด้านพื้นที่คุ้มครอง ทั้งในระดับชาติและระดับโลก” 

ทางเลือกทั้งสามข้อคงอยู่ในวงเล็บ

ระบบนิเวศเกษตร: ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น สนับสนุน

โดยสมาคมคุ้มครองห่านป่าแห่งญี่ปุ่น และการหารือระหว่าง

ประเทศของชนพืน้เมอืงว่าด้วยประเดน็ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (IIFB) กล่าวเน้นถึงความสำาคัญของนาข้าว ผู้แทน 

ประเทศออสเตรเลียเสนอแนะให้ใช้คำาว่า “รับทราบ” แทน 

“ให้การต้อนรบั” ข้อมตทิี ่X.31 ของอนสุญัญาแรมซาร์ เกีย่วกบั 

นาข้าวในฐานะที่เป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มนำ้า ผู้เข้าร่วมประชุม

หารอืถงึความเชือ่มโยงระหว่างข้อมตดิงักล่าวกบัโปรแกรมงาน

ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ และประเดน็

ทีว่่าจะเชญิให้องค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) 

ทำาการศกึษาเกีย่วกบัการประเมนิคณุค่าของบรกิารจากระบบ

นเิวศทีไ่ด้จากนาข้าวหรอืไม่ หลงัจากปรกึษาหารอือย่างไม่เป็น

ทางการ ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีมเสนอภาษาทีป่ระนปีระนอม

ซึ่งมีข้อความอ้างถึงการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศอย่าง 

กว้างๆ และเชิญให้องค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(FAO) ทำาการปรกึษาหารอืกบัอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ เพือ่ทำาการทำาการศกึษาเกีย่วกบัการประเมนิคณุค่า

ของความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศที่

ได้จากระบบนเิวศเกษตร ผูแ้ทนจากการหารอืระหว่างประเทศ

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) ร้องขอให้ทำาการปรึกษาหารือกับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชมุชนท้องถิน่ และผูเ้ข้าร่วมประชมุเหน็ชอบกบัการสร้าง

ความผสานสอดคล้องระหว่างอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพกับพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในส่วนของข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/L.16) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ ใหก้ารรบัรอง/รบัทราบแผนงานรว่ม ซึง่มทีางเลอืก 

สามข้ออยู่ในวงเล็บ

 ✤ เชญิชวนใหค้ณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยทรพัยากร

พนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร (CGRFA) ชว่ยในการจดัทำา 

และดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธฉ์บบัปรบัปรงุ โดยปรบัเปา้หมาย 

สำาหรับความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร รวมถึง 

ในระดบัระบบนเิวศ และระดบัพนัธกุรรม และตดิตามตรวจสอบ 

ความก้าวหน้าในการใช้ดัชนีชี้วัด

นอกจากนี ้คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA)  

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้อนุสัญญาฯ 

และเชิญชวนให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรม

เพื่ออาหารและการเกษตร (CGRFA) ดำาเนินงานร่วมกันใน
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

การกำาหนดการดำาเนินงานในระยะที่สองของแผนงานร่วม  

ซึ่งครอบคลุมอยา่งน้อยจนถึงปี 2017 และรับทราบว่า ในการ

ดำาเนินงานระยะที่สองนี้ควรพิจารณา:

 ✤ การอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพทางการ

เกษตร ทั้งในและนอกพื้นที่การเกษตร

 ✤ ประเด็นที่เกี่ยวข้องของการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ ในบริบทของระบอบระหว่างประเทศ

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ซึง่จะไดร้บัการ

พจิารณา/รบัรองในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่

10 โดยทางเลือกทั้งสองคงอยู่ในวงเล็บ

 ✤ แนวโนม้ของการใชส้ทิธบิตัรและสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งคงอยู่ในวงเล็บ

 ✤ แนวทางและวธิกีารในการเสรมิสรา้งความรว่มมอื  

เพือ่ใหไ้ดร้บัและพจิารณามมุมองและขอ้เสนอแนะจากองคก์ร/

สมาคมเกษตรกรและผู้ผลิต ตลอดจนชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเอื้ออำานวยการมีส่วนร่วม

ของกลุม่ดงักลา่ว ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ (COP) 

และคณะกรรมาธิการว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหาร

และการเกษตร (CGRFA) และชว่ยเหลอืในการดำาเนนิงานของ

หน่วยงานเหล่านี้ ตามความเหมาะสม

 ✤ ความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมผลกระทบ 

ในทางบวก และลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบจากการ

ผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

รวมถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม, เศรษฐกจิ-สงัคม และประเดน็

เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และข้อความอ้างถึงประเด็น

ความมั่นคงเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งยังคงอยู่ในวงเล็บ ในรูปแบบ 

ของการศึกษาหรือการวิเคราะห์ประเมินร่วม

สว่นในประเดน็การรอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ และเชญิชวน 

ให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหาร

และการเกษตร (CGRFA) รับทราบว่า ในระยะที่สองของ 

แผนงานรว่ม ควรพจิารณาถงึภมูทิศันท์างการเกษตรทีม่คีวาม

หลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่ทำาการเกษตรที่มีคุณค่า

ทางธรรมชาติสูง ทางเลือกสามข้อต่อไปนี้ยังคงอยู่ในวงเล็บ:

 ✤ สง่เสรมิการอนรุกัษ ์การฟืน้ฟ ูและการจดัการ

ภูมิทัศน์ทางการเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

และพืน้ทีท่ำาการเกษตรทีม่คีณุคา่ทางธรรมชาตสิงู อยา่งยัง่ยนื

 ✤ ส่งเสริมการผสานการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ

การจัดการ รวมถึงการผลิตอย่างยั่งยืน ในพื้นการเกษตรที่มี 

คณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพสงู ตวัอยา่งเชน่ พืน้ทีท่ำาการ

เกษตรทีม่คีณุคา่ทางธรรมชาตสิงู และระบบการเกษตรซึง่เปน็

แหลง่มรดกทีม่คีวามสำาคญัในระดบัโลก (Globally Important 

Agricultural Heritage Systems)

 ✤ ข้อความอ้างอิงเพิ่มเติมถึงพื้นการเกษตรที่มี

คณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพสงู และ “ไดร้บัการจำาแนก

ระบวุา่สามารถชว่ยในการบรรลเุปา้หมายสำาหรบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง 

ทั้งในระดับชาติและระดับโลกได้

ในประเดน็การประเมนิคณุคา่ของระบบนเิวศเกษตร 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ ให้การต้อนรับข้อมติที่ X.31 ของสมัชชาภาคี

อนุสัญญาแรมซาร์ เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความหลากหลายทาง

ชีวภาพในนาข้าว ซึ่งถือเป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความ

สำาคัญยิ่ง

 ✤ ตระหนกัถงึความสำาคญัของระบบนเิวศเกษตร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นาขา้ว ในการชว่ยสนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละ

การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื

 ✤ เชิญชวนให้องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ดำาเนินงานร่วมกับอนุสัญญาฯ และ

หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชมุชนทอ้งถิน่ ในการศกึษาเกีย่วกบัการประเมนิคณุคา่ของ

ความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศเกษตร  

เพือ่สนบัสนนุการจดัทำาคำาแนะแนวทางเชงินโยบายตอ่สมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 11 (COP 11)

เชื้อเพลิงชีวภาพ : คณะทำางานที่ 1 (WG I) หารือ

ประเดน็เชือ้เพลงิชวีภาพ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/12 and 

Corr.1) ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม และในกลุ่มติดต่อ

ประสานงานซึ่งมีนาย Ignatius Makumba ประเทศแซมเบีย 

และนาย Paul Rose จากสหราชอาณาจักร เป็นประธานร่วม  

ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม และ 

คณะประชมุรวมในวนัศกุรท์ี ่21 ตลุาคมไดร้บัรองรา่งขอ้เสนอแนะ 

โดยมขีอ้แกไ้ขเลก็นอ้ย การหารอืสว่นใหญเ่นน้ทีก่รอบแนวคดิ

และแนวทางในการผลติและใชป้ระโยชนจ์ากเชือ้เพลงิชวีภาพ

อยา่งยัง่ยนื, การจดัทำาชดุคูม่อื, การวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบ  

และแนวทางการป้องกันล่วงหน้า 

ในการหารือเบื้องต้น ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

เรียกร้องให้อนุสัญญาฯ ดำาเนินบทบาทในการศึกษาและ 

ใหค้ำาแนะนำาเรือ่งเชือ้เพลงิชวีภาพในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

หลากหลายทางชีวภาพต่อไป ผู้แทนประเทศเนเธอร์แลนด์

รอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ จำาแนกระบพุืน้ทีห่า้มเขา้ (no-go areas) 

และพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งเหมาะกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  

ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสเ์นน้ถงึปญัหาและอปุสรรคของประเทศ

กำาลังพัฒนาในการปฏิบัติตามมาตรฐานของความยั่งยืน และ
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เรียกร้องให้จัดทำาชุดของแนวทาง ผู้แทนประเทศแซมเบีย 

เสนอแนะให้รวมชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

ในการจัดทำาและประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด ผู้แทนประเทศ 

สวติเซอรแ์ลนดเ์สนอแนะใหจ้ดัทำาแนวทางเพือ่ใหห้ลกัประกนั 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสำาหรับการผลิตและใช้เชื้อเพลิง 

ชีวภาพ ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดาพิจารณาว่า 

ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะประยกุตใ์ชก้รอบแนวคดิ โดยเนน้ถงึลกัษณะ 

ตามความสมคัรใจของกรอบดงักลา่ว ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์ 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิาและบราซลิ กลา่วคดัคา้น 

การจัดทำาแนวทางเฉพาะ และผู้แทนประเทศอาร์เจนตินา 

กล่าวยืนยันว่าการจัดทำากรอบแนวคิด และชุดคู่มือนั้นอยู่ 

นอกเหนืออำานาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) และกลา่วเตอืนวา่เกณทเ์กีย่วกบัความยัง่ยนือาจกลาย 

เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (non-tariff 

barriers to trade) ได้ 

เกี่ยวกับการจัดทำาชุดคู่มือ ผู้แทนประเทศสวีเดน 

เคนยาและกนิ ีกลา่วแสดงความสนบัสนนุ และผูแ้ทนประเทศ

เบลเยยีมกลา่วเนน้ใหจ้ดัทำาชดุคูม่อืรว่มกบัองคก์ารอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกลุ่มพันธมิตรพลังงาน

ชีวภาพแห่งโลก (Global Bioenergy Partnership) ผู้แทน

ประเทศอหิรา่นพจิารณาวา่การจดัทำาชดุคูม่อืนัน้ยงัเรว็เกนิไป  

และผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมือง 

ว่าด้วยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) คัดค้าน

การจดัทำาชดุคูม่อื และกระตุน้เตอืนใหท้ำาการวเิคราะหป์ระเมนิ

ผลกระทบตอ่ชมุชน และขอ้กำาหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการชดใช้

เกีย่วกบัการวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบจากการผลติ 

และใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์เสนอให้ 

อนสุญัญาฯ รว่มกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ

(FAO) จัดทำาแนวทางในการพิจารณาจัดการผลกระทบต่อ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และต่อชุมชน 

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนประเทศไทยรอ้งขอให้

ทำาการวิเคราะห์ประเมินผลประโยชน์สุทธิสำาหรับการรองรับ

และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และความเสี่ยงต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ผู้แทนประเทศเม็กซิโกเสนอให้แบ่งปันผลจากการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ของภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์

ประเมนิความหลากหลายทางชวีภาพใหแ้กอ่นสุญัญาฯ ผูแ้ทน

ประเทศอหิรา่นรว่มกบัผูแ้ทนประเทศบรูก์นิา ฟาโซ เสนอแนะ 

ใหเ้พิม่ขอ้ความวา่ “การวเิคราะหป์ระเมนิแงม่มุทางเศรษฐกจิ-

สังคม” ซึ่งผู้แทนประเทศแคนาดาตั้งข้อสังเกตุว่า ประเด็น 

ดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัการผลติและใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ มากกวา่

ความหลากหลายทางชวีภาพ หลงัจากการปรกึษาหารอือยา่ง 

ไม่เป็นทางการ ภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบให้นำาส่งผลการ

วิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่อาจ “ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และความ

มั่นคงทางอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตและ 

ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ” ภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้เห็นชอบให้จัดทำา

และดำาเนินนโยบายส่งเสริมผลกระทบทางบวกและลดหรือ 

หลกีเลีย่งผลกระทบทางลบ โดยวเิคราะหผ์ลกระทบทัง้โดยตรง

และโดยอ้อมจากการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ที่มีต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม  

รวมถึงความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

ต่อมามีการหารือเรื่องการอ้างถึงชีวมวลเพื่อการ

ผลิตและใช้พลังงาน ซึ่งภาษาที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในวงเล็บ  

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดแ์ละสหราชอาณาจกัร เสนอใหต้ดัทิง้ 

ภาษาที่กระตุ้นเตือนให้ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนินงานร่วมกับ

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์

ประเมนิปฏบิตักิารเกีย่วกบัเชือ้เพลงิชวีภาพ แตผู่แ้ทนประเทศ

นอรเ์วย,์ แอฟรกิาใตแ้ละอหิรา่นคดัคา้น ซึง่ภาษาดงักลา่วยงัคง 

อยู่ในวงเล็บ

ผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์สนอให ้“ประยกุตใ์ช”้  

แนวทางการป้องกันล่วงหน้า ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  

ส่วนผู้แทนประเทศแคนาดาและบราซิลกล่าวแสดงความเป็น

กังวลถึงภาษาที่ไม่มีความสมดุล ผู้แทนประเทศไลบีเรียและ

ฟลิปิปนิสเ์สนอภาษาทีป่ระนปีระนอมซึง่รอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ 

ดำาเนินการจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจด้านชีววิทยา

สงัเคราะห ์และชวีวทิยาแขนงใหมอ่ืน่ๆ ทีใ่ชห้รอืมจีดุมุง่หมาย

ที่จะใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นถัดไป เพื่อวิเคราะห์

ประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ 

วิถีการดำารงชีวิต ซึ่งภาษาดังกล่าวยังคงอยู่ในวงเล็บ

ในเช้าวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม คณะทำางานที่ 1 (WG I) 

ไดพ้จิารณาทางเลอืกสองขอ้ในวงเลบ็ ซึง่รอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ  

ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแต่ทรัพยากรที่มีอยู่จะเอื้ออำานวย 

ผู้แทนประเทศไลบีเรียและอิหร่านต้องการให้ร้องขอให้ 

อนสุญัญาฯ : รวบรวมและวเิคราะหห์รอืจดัการขอ้มลูขา่วสาร

เกี่ยวกับคู่มือ หรือจัดทำาชุดคู่มือ, ดำาเนินการโดยคำานึงถึงหรือ

ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง, และ

เผยแพรคู่ม่อืหรอืชดุคูม่อืผา่นกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 

(CHM) เพื่อช่วยภาคีอนุสัญญาฯ และหน่วยงานอื่นๆ ในการ

ประยุกต์ใช้แนวทางและวิธีการส่งเสริมผลกระทบทางบวก 
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และลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบจากการผลิตและใช ้

เชือ้เพลงิชวีภาพ ทีม่ตีอ่การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพ และสภาพทางเศรษฐกจิ-สงัคม 

รวมถึงความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ผู้แทนประเทศ

อารเ์จนตนิาและควิบาตอ้งการใหร้อ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ จดัการ

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือว่าด้วยแนวทางและ 

วิธีการส่งเสริมผลกระทบทางบวก และลดหรือหลีกเลี่ยง 

ผลกระทบทางลบจากการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ที่มีต่อ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่เปน็แนวทางตามความสมคัรใจ 

โดยคำานงึถงึงานขององคก์รพนัธมติรและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เกี่ยวกับการอ้างถึงประเด็นทางเศรษฐกิจ-สังคม  

ผู้แทนประเทศแคนาดาและนิวซีแลนด์เสนอแนะให้ใช้ภาษา

ที่ได้รับความเห็นชอบจากข้อมติที่ IX/2 เกี่ยวกับเชื้อเพลิง

ชีวภาพ ที่อ้างถึง “สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม รวมถึงความ

มั่นคงทางอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตและ

ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ” 

เกีย่วกบัการรอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ ชว่ยสนบัสนนุงาน

ขององคก์รอืน่ๆ ประธาน Solhaug สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

อาร์เจนตินา, บราซิลและแคนาดา เสนอให้ตัดทิ้งทะเบียน

รายการทีร่ะบถุงึขอ้มลูและทรพัยากรของอนสุญัญาฯ ทีจ่ะมใีห ้ 

ซึ่งผู้แทนประเทศเนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรป (EU)  

ขอสงวนคำาแปรญัตติ เกี่ยวกับการศึกษาสำารวจและจัดทำา

ทะเบยีน และดำาเนนิมาตรการอนรุกัษ ์ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส์

เสนอแนะขอ้ความอา้งถงึ “พืน้ทีห่า้มเขา้ (no-go areas)” และ 

“ระบบนิเวศที่อยู่ในภาวะวิกฤติ (critical ecosystem)” แต่

ผู้แทนประเทศบราซิลคัดค้าน ผู้แทนสมาคม Gaia สนับสนุน

โดยผู้แทนประเทศไลบีเรีย, มาลาวีและเอธิโอเปีย กล่าวแสดง

ความเป็นกังวลเกี่ยวกับ “พื้นที่ซึ่งอาจใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง

ชวีภาพอยา่งยัง่ยนืได”้ และผูแ้ทนประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์สนอให้ 

อธิบายถึงพื้นที่ “เสื่อมสภาพ”

เกีย่วกบัการจดัทำาและดำาเนนิงานตามนโยบาย/กลยทุธ์

การใช้ประโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรนำา้ ผูแ้ทนประเทศโปแลนด์

ร้องขอให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงนโยบายการใช้ทรัพยากรนำา้  

ผู้แทนประเทศสวีเดนเสนอให้เพิ่มข้อความอ้างถึงผลกระทบ

ต่อบรกิารจากระบบนเิวศในเชงิภมูทิศัน์ ซึง่เกีย่วข้องกบักรอบ

นโยบายการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน ผู้แทน

ประเทศมาลาวี สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศไลบีเรีย, คิวบา, 

ยูกันดาและเอธิโอเปีย ร้องขอให้คงข้อความอ้างถึงเทคโนโลยี

ชวีภาพสงัเคราะห์ และเทคโนโลยใีหม่อืน่ๆ แต่ผูแ้ทนประเทศ

เบลเยยีมคดัค้าน ผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอให้ตดัทิง้ข้อความ

อ้างถงึการใช้แนวทางการป้องกนัล่วงหน้า ในการผลติเชือ้เพลงิ

ชวีภาพ ขณะทีผู่แ้ทนประเทศอหิร่าน, ยกูนัดา และแอฟรกิาใต้

ร้องขอให้คงข้อความดังกล่าวไว้ ผู้แทนประเทศบูร์กินา ฟาโซ 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอแนะให้ใช้ภาษา 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากข้อมติที่ IX/2 เกี่ยวกับการป้องกัน

ล่วงหน้า

ผู้แทนประเทศมาลาวี สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศ

เอธิโอเปียและแอฟริกาใต้ เสนอให้เพิ่มข้อความอ้างถึงความ

มัน่คงของทีด่นิกบัขอ้ความอา้งถงึผลกระทบจากเชือ้เพลงิชวีภาพ 

สว่นผูแ้ทนประเทศแคนาดาเสนอใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความดงักลา่ว 

เกี่ยวกับการปรับปรุงการติดตามตรวจสอบ, การวิเคราะห์

ประเมินทางวิทยาศาสตร์ และการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใส 

ผูแ้ทนประเทศแคนาดา, แซมเบยี, อหิรา่น, มาลาว ีและสวเีดน 

สนับสนุนทางเลือกสองข้อ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 

ว่าเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการปรับปรุงคำาแนะแนวทางเชิงนโยบาย

ในคณะประชมุรวมวนัปดิการประชมุ ผูแ้ทนประเทศ

อิหร่าน สนับสนุนโดยผู้แทนฟิลิปปินส์, แอฟริกาใต้, ยูกันดา

และเอธิโอเปีย ร้องขอภาษาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทาง

การปอ้งกนัลว่งหนา้ เกีย่วกบัความตอ้งการในการรวมแนวทาง

ส่งเสริมผลกระทบทางบวก และลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบ 

ทางลบจากการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ เข้าในแผนความ

หลากหลายทางชวีภาพและการพฒันาแหง่ชาต ิผูแ้ทนประเทศ

เอธิโอเปีย เสนอให้เพิ่มข้อความอ้างถึงผลกระทบต่อชุมชน 

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ สว่นผูแ้ทนประเทศแคนาดา

ร้องขอให้ใส่วงเล็บข้อความดังกล่าว เกี่ยวกับการวิจัยและ

วเิคราะหผ์ลกระทบ ผูแ้ทนประเทศยกูนัดาเสนอใหเ้พิม่ขอ้ความ

อ้างถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของที่ดิน ซึ่งผู้แทนประเทศ

แคนาดาร้องขอให้ใส่วงเล็บข้อความดังกล่าว

ขอ้เสนอแนะขัน้สดุทา้ย : ในขอ้เสนอแนะเรือ่งความ

หลากหลายทางชีวภาพกับเชื้อเพลิงชีวภาพ (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/L.19) เพือ่ตอบสนองตอ่คำารอ้งขอของสมชัชาภาคี

อนุสัญญาฯ ในข้อมติ IX/1 คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ 

รฐับาลอืน่ๆ องคก์ร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยชมุชน

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม ตามความเหมาะสม  

ศกึษาและจดัทำากรอบการดำาเนนิงาน สำาหรบัแนวทางและวธิกีาร 

ในการส่งเสริมผลกระทบในทางบวก และลดหรือหลีกเลี่ยง 

ผลกระทบทางลบจากการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับการ

จัดทำาขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคสามครั้ง 
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ภาษาทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ กระตุน้ใหร้ฐับาลประเทศตา่งๆ 

ให้หลักประกันว่า จะส่งเสริมและยอมรับนับถือสิทธิในที่ดิน 

ตลอดจนวธิกีารทำาเกษตรอยา่งยัง่ยนื และความมัน่คงทางอาหาร

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้อง

กับกฎหมายภายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ  

ตามความเหมาะสม และใหห้ลกัประกนัวา่ จะมกีารดำาเนนิงาน 

เพื่อแก้ไขผลกระทบในทางลบจากการผลิตและใช้เชื้อเพลิง

ชีวภาพ ต่อชุมชน หากเกิดผลกระทบขึ้น

อกีสองวรรคทางเลอืกทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ระบถุงึการรอ้งขอ

ต่ออนุสัญญาฯ โดยทางเลือกข้อแรก ร้องขอให้อนุสัญญาฯ : 

รวบรวม “และวิเคราะห์” ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคู่มือ และ 

“จดัทำาชดุคูม่อื” สำาหรบันำาไปใชป้ระโยชนต์ามความสมคัรใจ, 

ดำาเนนิการดงักลา่ว โดย “คำานงึถงึงานของ” หรอื “ดำาเนนิงาน

ร่วมกับ” องค์กรพันธมิตรและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, 

และเผยแพร่คู่มือและ “ชุดคู่มือ” ผ่านกลไกการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร (CHM) และช่องทางอื่นๆ และมีภาษาเกี่ยวกับ 

ผลกระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับที่ดินที่ยังคงอยู่ในวงเล็บ  

สว่นทางเลอืกขอ้ทีส่อง รอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ รวบรวม เรยีบเรยีง 

และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัคูม่อื สำาหรบันำาไปใชป้ระโยชน ์

ตามความสมคัรใจ ดงัทีจ่ำาแนกระบใุนการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

ระดับภูมิภาค โดย คำานึงถึงงานขององค์กรพันธมิตรและ

กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในสว่นของขอ้เสนอแนะทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษา

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุ

สญัญาฯ รอ้งขอใหอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ  

ชว่ยในการดำาเนนิงานขององคก์รพนัธมติรและกระบวนการอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ใน “งานตอ่เนือ่ง”, “การจดัทำากรอบการดำาเนนิงาน”  

“และทางเลือกเชิงนโยบาย” และข้อความอ้างถึง “การผลิต

และการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงชีวภาพ” “ชีวมวลเพื่อการผลิต

และการใชพ้ลงังาน” และแนวทางการปอ้งกนัลว่งหนา้ รวมถงึ 

การรอ้งขอใหอ้นสุญัญาฯ รายงานความกา้วหนา้ตอ่คณะทีป่รกึษา 

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ก่อนการประชุมสมัชชาภาค ี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในวงเล็บ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำา 

และดำาเนนินโยบายทีส่ง่เสรมิผลกระทบในทางบวก และลดหรอื

หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

จากการผลิตและการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างครบ

วงจรชีวิต และเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ และ

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจส่งผลต่อไป

ยงัสภาพเศรษฐกจิ-สงัคม, ความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน

ในวรรคที่เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาลและ

องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ที่มี

คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง ตามความเหมาะสม 

ข้อความอ้างถึง “ทำาการศึกษาสำารวจและจัดทำาทะเบียน

รายการ” “ระบบนิเวศที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤต” และ “พื้นที่

ซึ่งมีความสำาคัญต่อชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น” 

คงอยู่ในวงเล็บ นอกจากนี้ ข้อความที่ระบุถึงการวิเคราะห์

ประเมินและจำาแนกระบุพื้นที่หรือระบบนิเวศที่อาจใช้ในการ

ผลติเชือ้เพลงิชวีภาพได้อย่างยัง่ยนื และการวเิคราะห์ประเมนิ

และจำาแนกระบพุืน้ทีท่ีม่คีณุค่าความหลากหลายทางชวีภาพตำา่  

ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ทำาการเกษตร และต่อมาได้เสื่อมสภาพลง

และมวีรรคทีร่ะบชุดัเจน ใหเ้ชญิชวนภาคอีนสุญัญาฯ 

รฐับาลและองคก์รอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรบัปรงุมาตรการสนบัสนนุ

เพื่อส่งเสริมผลกระทบในทางบวก และลดหรือหลีกเลี่ยง 

ผลกระทบทางลบจากการผลิตและการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิง

ชีวภาพ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจส่งผลต่อไปยังสภาพ

เศรษฐกิจ-สังคม, ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้ 

เสนอแนะให้สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สนบัสนนุให้ภาคอีนสุญัญาฯ  

และรัฐบาลอื่นๆ จัดทำาและดำาเนิน “นโยบาย” และ/หรือ 

“กลยทุธ์” ในการใช้ประโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรนำา้ ซึง่อยูใ่น

วงเลบ็ เช่นเดยีวกบัข้อความอ้างถงึ “การตระหนกัถงึผลกระทบ 

ต่อบรกิารจากระบบนเิวศในระดบัภมูทิศัน์” และวรรคทีก่ระตุน้เตอืน 

ให้ประเทศและหน่วยงานผู้บริจาค และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้

ความช่วยเหลอืทางวชิาการและการเงนิแก่ประเทศกำาลงัพฒันา 

ซึ่งคงอยู่ในวงเล็บทั้งหมด

ในสว่นของขอ้เสนอแนะทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษา 

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ:

 ✤ ตดัสนิใจจดัตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ย

เทคโนโลยชีวีภาพ และเทคโนโลยใีหมอ่ืน่ๆ ทีอ่าจใชใ้นการผลติ

เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ 

จากเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

 ✤ เชิญชวนให้รัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ดำาเนินการแก้ไขและจัดการผลกระทบจากการผลิตและการ

ใช้ประโยชน์เชือ้เพลงิชวีภาพ ทีอ่าจมต่ีอความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และบรกิารจากระบบนเิวศ โดยเฉพาะความหลากหลาย 
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ทางชวีภาพของระบบนเิวศแหล่งนำ้าในแผ่นดนิ และผลกระทบ

ต่อชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

 ✤ กระตุ้นเตือนให้รัฐบาล ให้หลักประกันว่า  

จะไม่มีการปลอ่ยสิ่งมชีีวิตที่เกิดจากชีววิทยาสงัเคราะห์ออกสู ่

สิ่งแวดล้อม จนกว่าจะได้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและความหลาก

หลายทางชวีภาพ และผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมก่อน

วรรคสดุทา้ย กลา่วอา้งถงึขอ้มตทิี ่IX/12 และกำาหนด

ให้ประยุกต์ใช้แนวทางการป้องกันล่วงหน้า (precautionary 

approach) เมือ่ทำาการผลติและการใชป้ระโยชนเ์ชือ้เพลงิชวีภาพ

ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หง้แลง้

และพืน้ทีก่ึง่ชืน้: คณะทำางานที ่1 (WG II) หารอืประเดน็ความ

หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ทีก่ึง่ชืน้ (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/13) ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม และ

เจรจาตอ่รองเรือ่งรา่งขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/

WG.1/CRP.6) ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม และคณะประชุมรวม

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมได้รับรองร่างข้อเสนอแนะโดยมีข้อ

แก้ไขเล็กน้อย การหารือส่วนใหญ่เน้นที่การดำาเนินงานร่วม

ระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กับ

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

และระหว่างอนุสัญญาริโอ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

ผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืวา่จะกำาหนดขอบเขตของการ

ดำาเนินงานร่วมกันโดยใช้คำานิยามของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ หรอือนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการ

แปรสภาพเปน็ทะเลทราย ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิาตอ้งการ

ใหอ้า้งถงึ “พืน้ทีแ่หง้แลง้, พืน้ทีก่ึง่แหง้แลง้ และพืน้ทีแ่หง้แลง้

กึง่ชืน้” ซึง่สอดคลอ้งกบัหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายของอนสุญัญา

วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย ผูแ้ทนประเทศ

เยอรมนี สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศสเปนและเบลเยียม 

ต้องการให้ใช้ภาษาจากข้อมติที่ IX/23 ของอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่เปน็การกำาหนดขอบเขตของ

โปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หง้แลง้ 

และพืน้ทีก่ึง่ชืน้ และขอ้มตทิี ่IX/17 ซึง่ระบถุงึทางเลอืกในการ

จำากดัขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการ

แปรสภาพเปน็ทะเลทราย ตอ่มาคำานยิามของอนสุญัญาวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชวีภาพไดร้บัการรบัรอง รวมถงึเชงิอรรถ  

ในคณะประชมุรวมวนัปดิการประชมุ ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา

ร้องขอให้ใส่ข้อความอ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ

แปรสภาพเป็นทะเลทรายในเนื้อหาและเชิงอรรถ ซึ่งผู้แทน

ประเทศเยอรมนีร้องขอให้ใส่วงเล็บ

ผู้แทนประเทศเบลเยียมเสนอแนะให้อนุสัญญา 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพดำาเนนิกจิกรรมโดยรว่มมอื 

กบัอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย 

และอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง

ผู้แทนประเทศโคลอมเบียและแอฟริกาใต้กล่าวแสดงความ

เป็นกังวลเกี่ยวกับประเด็นของโปรแกรมงานร่วมที่ยังไม่ได้

ข้อยุติ และผู้แทนประเทศเบลเยียมสนับสนุนให้เลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ ปรกึษาหารอืกบัภาคอีนสุญัญาฯ เรือ่งกจิกรรมรว่ม 

ระหวา่งอนสุญัญารโิอ กอ่นการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

สมยัที ่10 แตผู่แ้ทนประเทศโคลอมเบยีคดัคา้น ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

หารอืในประเดน็ของการอา้งถงึการบรูณาการกบัโปรแกรมงาน

รว่มระหวา่งอนสุญัญารโิอ และตดัสนิใจใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความอา้งถงึ 

ที่เกี่ยวข้อง สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้เสนอภาษาจาก 

ขอ้เสนอแนะเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกิจกรรมร่วมร่วมระหว่างอนุสัญญาริโอ

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ร้องขอให้เพิ่ม

ขอ้ความอา้งถงึทุง่หญา้เลีย้งสตัวแ์ละชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชมุชนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนประเทศแคนาดาคดัคา้นการอา้งถงึชมุชน

พืน้เมอืงตลอดทัง้เอกสาร ผูแ้ทนประเทศโคลอมเบยีรอ้งขอให้

อธิบายความหมายของ “กลุ่มชนชายขอบ” (marginalized 

groups) ซึง่สำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เสนอแนะใหอ้า้งถงึตาม

สถานการณภ์ายในประเทศ ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดค์ดัคา้น

ภาษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสถาบนัทีเ่อือ้อำานวยการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มชนชายขอบ และตั้งคำาถามเกี่ยวกับการอ้าง

ถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น โดยแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับ 

การขยายขอบเขตหนา้ทีข่องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

ขอ้เสนอแนะขัน้สดุทา้ย : ในขอ้เสนอแนะเรือ่งความ

หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ทีก่ึง่ชืน้ (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/L.17) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ ทำาการปรกึษาหารอืกบัภาคอีนสุญัญาฯ 

โดยชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มอยา่งเตม็ที ่ 

เพื่อศึกษาถึงโอกาสในการจัดทำาข้อเสนอสำาหรับกิจกรรมร่วม

ระหวา่งสามอนสุญัญารโิอ และรายงานความกา้วหนา้ตอ่สมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 10

ในประเด็นการดำาเนินงานร่วมกับอนุสัญญาว่าด้วย

การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย คณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 
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ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ: “ศึกษาสำารวจ” หรือ  

“จัดทำาและดำาเนินงานตาม” ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อเพิ่มพูน

ความรว่มมอืระหวา่งชมุชนวทิยาศาสตรก์บัชมุชนสงัคมศาสตร ์ 

เพือ่ผสานประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพเขา้สูก่ารบรรเทา

และป้องกันภัยธรรมชาติ โดยทางเลือกทั้งสองคงอยู่ในวงเล็บ 

เชิงอรรถที่อยู่ในวงเล็บ อธิบายว่าข้อมติ V/23 

ระบุว่าพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น รวมถึง: พื้นที่แห้งแล้ง,  

เขตเมดเิตอรเ์รเนยีน, พืน้ทีก่ึง่แหง้แลง้, ทุง่หญา้ และระบบนเิวศ

ทุ่งหญ้าซาวันนา; และข้อมติ IX/17 ได้รับรองการอธิบายถึง 

ลักษณะของพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น โดยสอดคล้องกับ

เกณท์ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น

ทะเลทราย และมขีอ้ความอา้งถงึคำานยิามของอนสุญัญาวา่ดว้ย 

การตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย เกีย่วกบัพืน้ทีแ่หง้แลง้ 

และพื้นที่กึ่งชื้น ซึ่งอยู่ในวงเล็บ

ในประเด็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับการเลี้ยงปศุสัตว์, 

การพัฒนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ จำาแนกระบุ:

 ✤ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความ 

ขดัแยง้ระหวา่งการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กับการเลี้ยงปศุสัตว์และการเกษตร 

ในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น

 ✤ ตวัอยา่งของวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนการมสีว่นรว่มของ

กลุ่มคนชายขอบ ในการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น  

โดยเฉพาะกลุ่มชนเร่ร่อนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และกลุ่มชนพื้นเมือง

เร่ร่อน

ในประเด็นการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานฯ  

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ ผสานประเดน็เกีย่วกบัพืน้ทีแ่หง้แลง้และพืน้ที่

กึง่ชืน้ เขา้สูก่ลยทุธ ์แผน และโปรแกรมในระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาริโอ

 ✤ ดำาเนนิกจิกรรมทีร่ะบอุยูใ่นรายงานความกา้วหนา้ 

สำาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 (UNEP/

CBD/COP/9/19) และในข้อมติที่ IX/16 เกี่ยวกับกิจกรรม

ร่วมระหว่างสามอนุสัญญาริโอ

ความหลากหลายทางชวีภาพในปา่ไม:้ คณะทำางาน

ที ่1 (WG I) หารอืประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพในปา่ไม ้ 

และการดำาเนนิงานรว่มกบัการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ย

ปา่ไม ้(UNFF) และองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ

(FAO) (UNEP/CBD/SBSTTA/14/14) ในวันอังคารที่ 13 

พฤษภาคม และพิจารณาร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/WG.1/CRP.4) ตั้งแต่วันพุธที่ 14 ตุลาคม ถึง 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ส่วนประเด็นการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรม

ของปา่ (REDD) ไดร้บัการหารอืในกลุม่ตดิตอ่ประสานงานเรือ่ง

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในวนัพธุที ่14 ตลุาคม และใน

กลุม่ยกรา่งขอ้เสนอแนะรว่มในวนัพฤหสับดทีี ่15 ตลุาคม การ

หารอืเนน้ทีป่ระเดน็การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

จากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD), 

การคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ และความขาดแคลน

ในการรายงานและการติดตามตรวจสอบความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าไม้ 

การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการ

ตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ (REDD) : ผูแ้ทน

ประเทศนวิซแีลนด ์สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศบราซลิ เสนอ

ให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา 

วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่15 (UNFCCC 

COP 15) โดยใหท้ำาการเจรจาตอ่รองในประเดน็นีต้อ่ไป ผูแ้ทน

ประเทศนอร์เวย์ร้องขอภาษาที่สอดคล้องกับของอนุสัญญา 

วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และเสนอใหเ้พิม่ขอ้ความ

อ้างถึงโปรแกรมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า ภายใต้

องคก์ารสหประชาชาต ิ(UN-REDD Programme) สว่นผูแ้ทน

ประเทศบราซิลคัดค้านการใช้อักษรย่อ “REDD”

ผูแ้ทนประเทศเบลเยยีม สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

ฝรัง่เศส กลา่วเนน้ถงึความสำาคญัของการคุม้ครองการลดปรมิาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า และ

การเสื่อมโทรมของป่า, และร่วมกับผู้แทนประเทศฟินแลนด์ 

สนับสนุนความสำาคัญของสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฟินแลนด์ 

เสนอแนะใหอ้ธบิายวา่ความรว่มมอืของอนสุญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง “ความ

หลากหลายทางชีวภาพและอื่นๆ” ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศแคนาดา ต้องการให้อนุสัญญาฯ 

ดำาเนินงานร่วมเพื่อสนับสนุนการจัดทำาการคุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดย “การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และ

มีประสิทธิภาพของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น” 

แทนที่จะอ้างถึง “การคุ้มครองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่น”
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ผูแ้ทนประเทศโคลอมเบยี เสนอใหร้วมขอ้ความอา้งถงึ 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการคุ้มครองดังกล่าว ผู้แทน

ประเทศเบลเยยีมเสนอแนะใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึการศกึษา

สำารวจผลสะท้อนของการคุม้ครอง ผู้แทนประเทศโคลอมเบีย 

เสนอแนะใหอ้นสุญัญาฯ ชว่ยสนบัสนนุ “การหารอื” เรือ่งการ

คุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นผูแ้ทนประเทศเยอรมนแีละฟนิแลนด ์

ต้องการให้ช่วยสนับสนุน “การพัฒนา” เรื่องการคุ้มครอง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนประเทศจนี เสนอแนะใหอ้นสุญัญาฯ ทำาการ

ปรกึษาหารอืกบัภาคอีนสุญัญาฯ และสง่เสรมิการจดัการปา่ไม้

อยา่งยัง่ยนื ในบรบิทของการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

จากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า (REDD) 

และมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทีเ่กีย่วกบัปา่ไม ้และรอ้งขอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึการตดิตาม

ตรวจสอบ, การพิสูจน์และการรายงานเรื่องความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และอธิบายถึงแนวความคิดของการจัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหใ้สว่งเลบ็ทางเลอืกเกีย่วกบั 

การร้องขอให้อนุสัญญาฯ “ช่วยสนับสนุน การหารือและ

การพัฒนาการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือ 

“ศกึษาถงึโอกาสในการใหค้ำาแนะนำาตอ่การหารอื ตามทีไ่ดร้บั 

การร้องขอ”

การรายงานและการติดตามตรวจสอบความ 

หลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้: ผู้แทนประเทศนอร์เวย์

สนับสนุนงานในการอธิบายถึงคำาจำากัดความของป่าไม้ ผู้เข้า

รว่มประชมุเหน็ชอบใหจ้ดัการประชมุเพือ่ศกึษาวา่ จะสามารถ 

“เสนอแกไ้ข” คำาจำากดัความและประเภทของปา่ไม ้เพือ่สนบัสนนุ

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ ผู้แทนประเทศจีนเสนอ 

ใหม้อบหมายหนา้ทีใ่นการ “เสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุ” 

ในขณะทีผู่แ้ทนประเทศสวเีดน, สหราชอาณาจกัร และเยอรมน ี

รอ้งขอใหค้งภาษาเกีย่วกบัการ “เสนอแกไ้ขคำาจำากดัความและ

ประเภทของป่าไม้” ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ “การ

อธบิาย” ถงึคำาจำากดัความ และตอ่มาผูแ้ทนประเทศจนีเสนอให้ 

ใชภ้าษาวา่ “เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปญัหาความไมเ่พยีงพอ  

รวมถงึการเสนอแกไ้ขคำาจำากดัความ” หลงัจากการหารอือยา่งไม่

เปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหเ้สนอแนะแนวทางในการ 

แกไ้ขปญัหาความไมเ่พยีงพอ “รวมถงึโดยการเสนอแกไ้ขคำาจำากดั 

ความของป่าไม้ และประเภทของป่าไม้”

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ข้อเสนอแนะเรื่องความ

หลากหลายทางชวีภาพในปา่ไม ้(UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.7) 

ข้อเสนอแนะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้  

มีส่วนที่ว่าด้วย: ความร่วมมือกับการหารือแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) และองค์การทำาไม้เขตร้อนนานาชาติ 
(ITTO) ; กจิกรรมรว่มระหวา่งอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ กบัการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยปา่ไม ้(UNFF);  
ความรว่มมอืกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ
(FAO) และความร่วมมือกับพันธมิตรความร่วมมือว่าด้วย 
ป่าไม้ (CPF)

ในประเดน็ความรว่มมอืกบัการหารอืแหง่สหประชาชาติ
ว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) และองค์การทำาไม้เขตร้อนนานาชาติ 
(ITTO) คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ
ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ: สนับสนุนการจัดทำาบันทึกความ
เข้าใจระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
กับการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) และ
องค์การทำาไม้เขตร้อนนานาชาติ (ITTO) 

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 
ใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จำาแนกระบกุจิกรรมรว่มกบัผูอ้ำานวยการ 
ของการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) โดย
ตั้งอยู่บนประเด็นที่มีความสำาคัญลำาดับต้นที่ได้จำาแนกระบุใน
ข้อมติที่ IX/5 (ผลจากการทบทวนโปรแกรมงานว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้) รวมถึง: การปรับรวมการ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ โดยใช้การดำาเนินงานและการ
ประชมุของหนว่ยปฏบิตักิารของพนัธมติรความรว่มมอืวา่ดว้ย
ปา่ไม ้(CPF) และรายงานตอ่คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์  
(SBSTTA) ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่าการรายงานและการติดตามตรวจสอบ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ ว่ามีส่วนที่ขาดไปหรือ
ไม่เพียงพอหรือไม่อย่างไร และหากมี เสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว รวมถงึเสนอคำาจำากดัความของปา่ไม้ 
และปา่ประเภทตา่งๆ ทีไ่ดป้รบัปรงุพฒันาใหท้นัสมยัและดขีึน้  
เพือ่เปน็การปรบัปรงุพฒันาองคป์ระกอบดา้นการตดิตามตรวจสอบ 
ความหลากหลายทางชวีภาพของการวเิคราะหป์ระเมนิทรพัยากร
ป่าไม้ทั่วโลก (Global Forest Resources Assessment) 
ตลอดจนกระบวนการและการริเริ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในประเด็นความร่วมมือกับพันธมิตรความร่วมมือ 
วา่ดว้ยปา่ไม ้(CPF) คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) 
เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้เลขาธิการ 
อนสุญัญาฯ ดำาเนนิการรว่มกบัสมาชกิของพนัธมติรความรว่มมอื 
วา่ดว้ยปา่ไม ้(CPF) และหนว่ยประสานงานกลางแหง่ชาตขิอง
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD NFP) 
ในเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 
ตดัไมท้ำาลายปา่ และการเสือ่มโทรมของปา่ (REDD) โดยชมุชน
พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มอยา่งเตม็ที ่ในสอง

ทางเลือกต่อไปนี้
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 ✤ ช่วยในการหารือและการจัดทำากลไกในการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

และสนับสนุนการจัดทำาคำาแนะแนวทางในการผสานการ 

ดำาเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารและโปรแกรมหรอืโครงการดา้น 

ป่าไม้ในระดับชาติ; หรือ

 ✤ ศกึษาถงึโอกาสในการใหค้ำาแนะแนวทางในการ

หลกีเลีย่งหรอืลดผลกระทบทางลบใดๆ ทีอ่าจเกดิจากกจิกรรม

ดงักลา่ว โดยทำาการปรกึษาหารอืกบัภาค ีตามความเหมาะสม

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้

เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ รอ้งขอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ 

ปรบัปรงุการประสานงาน และการดำาเนนิงานรว่มกนั ระหวา่ง

หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ, อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ, อนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพ

เปน็ทะเลทราย และการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยปา่ไม ้

(UNFF) ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค

ชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน: คณะทำางานที ่1 (WG I) 

หารอืประเดน็เกีย่วกบัชอ่งวา่งและความไมส่อดคลอ้งในกรอบ

การดำาเนินงานระหว่างประเทศเพื่อควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

ที่รุกราน (UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1) ในวันจันทร์

ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม และเจรจาต่อรองถึง 

ร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/CRP.8)  

ในวนัพธุที ่19 พฤษภาคม กลุม่เพือ่นประธานวา่ดว้ยขอ้กำาหนด 

การดำาเนินงานของคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ ได้ประชุม 

ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม และคณะประชุมรวมได้รับรอง

ข้อเสนอแนะในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 

การหารือส่วนใหญ่เน้นที่ข้อกำาหนดการดำาเนินงาน

ของคณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิว่าด้วยชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน 

ซึง่นำาเข้ามาเป็นสตัว์เลีย้ง, ชนดิพนัธุส์วยงาม ตลอดจนเพือ่เป็น

เหยือ่และอาหารเป็นๆ ผูแ้ทนประเทศฝรัง่เศส, สวเีดน, นอร์เวย์ 

และเบลเยยีม ต้องการให้จดัทำามาตรฐานระหว่างประเทศเพือ่

ป้องกนัการนำาเข้าและแพร่ระบาดของชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน 

แต่ผูแ้ทนประเทศแคนาดาและนวิซแีลนด์คดัค้าน ผูแ้ทนประเทศ

บราซิลเสนอแนะให้อ้างถึง “มาตรฐานระหว่างประเทศตาม

ความสมัครใจ” และผู้แทนประเทศแคนาดา สนับสนุนโดย 

ผู้แทนประเทศสวีเดน, นอร์เวย์, ฝรั่งเศส และสเปนเสนอ 

ข้อกำาหนดว่า “ให้คำาแนะแนวทางเชงิปฏบิตัสิำาหรบัการพฒันา

มาตรฐานระหว่างประเทศ” ซึง่ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด์ขอให้

ใส่วงเล็บไว้ ผู้แทนประเทศอาร์เจนตินาเสนอให้เพิ่มข้อความ

อ้างถึงการใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า, การเพาะเลี้ยงเพื่อการ

ประมงและการล่า, และการค้าขนสตัว์ ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก

เสนอแนะให้พจิารณาผลกระทบทางลบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ในคณะ

ประชุมรวมวันปิดการประชุม ผู้แทนประเทศแคนาดา เสนอ

ให้ตัดทิ้งวรรคที่ตระหนักถึงความเสี่ยงจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

ที่รุกราน ที่ปลูกเป็นพืชเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และใช ้

ในการกักเก็บคาร์บอน

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.13) แบ่ง

เป็นส่วนที่ว่าด้วย: ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่นำาเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยง  

ชนิดพันธุ์สวยงาม ตลอดจนเพื่อเป็นเหยื่อและอาหารเป็นๆ; 

ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และ

เอกสารแนบท้าย ที่ระบุถึงข้อกำาหนดเบื้องต้น (TOR) ของ

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (AHTEG) เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ

ประเด็นความเสี่ยงจากการนำาเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อเป็น 

สัตว์เลี้ยง ชนิดพันธุ์สวยงาม ตลอดจนเพื่อเป็นเหยื่อและ 

อาหารเป็นๆ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 

(AHTEG) เพือ่เสนอแนะแนวทางและวธิกีารตลอดจนปฏบิตักิาร 

เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาและช่องว่างที่มีอยู่ และป้องกันความ

เสีย่งจากการนำาเขา้ชนดิพนัธุต์า่งถิน่เพือ่เปน็สตัวเ์ลีย้ง ชนดิพนัธุ์

สวยงาม ตลอดจนเพือ่เปน็เหยือ่และอาหารเปน็ๆ สว่นขอ้ความ

ทีร่ะบถุงึแนวทางและวธิกีารตา่งๆ รวมถงึ คำาแนะแนวทางเชงิ

ปฏบิตัใินการจดัทำามาตรฐานระหวา่งประเทศ ยงัคงอยูใ่นวงเลบ็

ข้อความที่ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดการ

ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ก่อนการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสญัญาฯ สมัยที่ 11 (COP 11) ยงัคงอยูใ่นวงเล็บ และวรรค

เพิ่มเติมที่อยู่ในวงเล็บ ซึ่งคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักถึง

ความเสี่ยงจากการนำาเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้ปลูกเป็นพืช

เชือ้เพลงิชวีภาพ และเพือ่การกกัเกบ็คารบ์อน และกระตุน้เตอืน 

ให้ภาคีอนุสัญญาฯ ใช้แนวทางการป้องกันล่วงหน้า (precau-

tionary approach) ต่อไป

การรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน: คณะทำางานที ่2 

(WG II) หารือเรื่องการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/15/ and INF/36) ในวันอังคารที่ 11 

พฤษภาคม และรา่งขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/

WG.2/CRP.4) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม และ 

คณะประชมุรวมในวนัปดิการประชมุ ไดร้บัรองรา่งขอ้เสนอแนะ

ในวนัศกุรท์ี ่14 พฤษภาคม โดยมขีอ้แกไ้ขเลก็นอ้ย ซึง่ทีป่ระชมุ

มคีวามเหน็ทีข่ดัแยง้กนัในประเดน็การอา้งถงึการเจรจาตอ่รอง
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

เรือ่งระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์และการใหท้นุของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF)

ผูแ้ทนจากหลายประเทศกลา่วแสดงความเปน็กงัวล

เกีย่วกบัการใหท้นุ, การเสรมิสรา้งสมรรถนะ และการขาดความรู้

ความชำานาญทางอนกุรมวธิาน ผูแ้ทนประเทศฟนิแลนดต์อ้งการ

ให้มีการสนับสนุนต่อการสงวนรักษาความรู้ทางอนุกรมวิธาน

ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และรว่มกบัผูแ้ทน 

ประเทศกานา เสนอแนะแนวทางเสริมสร้างความตระหนัก

ในความสำาคัญของอนุกรมวิธาน ผู้แทนประเทศเยอรมนี 

ให้จัดทำากลยุทธ์ภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ทางอนุกรมวิธานที่ครอบคลุมทั่วทุกด้าน ทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับโลก ในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 

ผู้แทนสหราชอาณาจักรและผู้แทนประเทศเบลเยียม เสนอ

ให้ใส่วงเล็บเนื้อหาที่ร้องขอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 

และเชิญชวนให้หน่วยงานผู้บริจาคอื่นๆ ให้ความสำาคัญกับ

การใหท้นุสนบัสนนุขอ้เสนอโครงการดา้นอนกุรมวธิานมากขึน้

 ผู้แทนประเทศแคนาดา สนับสนุนการพิจารณา

เงือ่นไขทีเ่หมาะสมภายใตร้ะบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์เพือ่เสรมิสรา้งการดำาเนนิงาน 

ทางวทิยาศาสตรร์ว่มกนั และเอือ้อำานวยการถา่ยทอดเทคโนโลยี

ให้มากที่สุด ขณะที่ผู้แทนประเทศอินเดียและบราซิลคัดค้าน

การอ้างถึงระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ ในคณะประชุมรวมวันปิดการประชุม 

ผู้แทนประเทศโคลอมเบียเสนอให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึง 

ผลการเจรจาตอ่รองเรือ่งการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ภายในเนือ้หาในวงเลบ็เกีย่วกบัความสำาคญัของการแลกเปลีย่น

ตัวอย่างทางอนุกรมวิธานเพื่อการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.6) 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการประชมุ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ในทุก 

อนุภูมิภาคที่ต้องการ

 ✤ กระตุ้นเตือนให้ภาคีอนุสัญญาฯ พัฒนาฐาน 

ความรูเ้กีย่วกบัเกีย่วกบัขอบเขตการกระจายพนัธุแ์ละนเิวศวทิยา

ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำากลยทุธ์

การเสรมิสรา้งสมรรถนะทีค่รอบคลมุทัว่ทกุดา้น เพือ่การรเิริม่

ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน (GTI) ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก

 ✤ กระตุ้นเตือนให้ภาคีอนุสัญญาฯ พัฒนา

สมรรถนะในการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางอนุกรมวิธานที่

สามารถแบ่งปันได้

วรรคทีอ่ยูใ่นวงเลบ็มเีนือ้หาเกีย่วกบั: การตระหนกัถงึ 

ความสำาคญัของการแลกเปลีย่นตวัอยา่งทางอนกุรมวธิาน เพือ่

การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์

ทางการค้า และเชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ 

เอือ้อำานวยและรบัประโยชนจ์ากการดำาเนนิงานทางวทิยาศาสตร์

และวิชาการร่วมกัน ในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค  

โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ และผลจากการ

เจรจาต่อรองเรื่องระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึง

และการแบง่ปนัผลประโยชน ์และรอ้งขอใหก้องทนุสิง่แวดลอ้ม

โลก (GEF) ใหค้วามสำาคญัในการจดัสรรทนุเปน็อนัดบัตน้ๆ กบั 

ข้อเสนอโครงการทางอนุกรมวิธาน

มาตรการสรา้งแรงจงูใจ: คณะทำางานที ่2 (WG II) 

หารอืเรือ่งมาตรการสรา้งแรงจงูใจ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/17 

and INF/26 and 38) ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม และ 

ร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.7)  

ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม และคณะประชุมรวมในวันปิด 

การประชมุ ไดร้บัรองรา่งขอ้เสนอแนะในวนัศกุรท์ี ่21 พฤษภาคม

เกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับและวิถีปฏิบัติที่ดี ผู้แทน

ประเทศญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้รวบรวมและ 

แลกเปลีย่นวถิปีฏบิตัทิีด่แีละกรณตีวัอยา่งเกีย่วกบัการจำาแนก 

ระบแุละขจดัมาตรการแรงจงูใจในทางลบ ผูแ้ทนประเทศสวเีดน

เสนอใหจ้ดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค เพือ่แบง่ปนั 

ประสบการณ์ในการขจัดมาตรการแรงจูงใจในทางลบ ผู้แทน

ประเทศฟิลิปปินส์เสนอให้พิจารณาประเด็นสำาคัญอื่นๆ ใน

ปัจจุบัน เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหา

อปุสรรคทางการเงนิ ซึง่ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยีตอ้งการให ้

หารอืประเดน็ดงักลา่ว “ตามความเหมาะสม” สว่นผูแ้ทนประเทศ

เยอรมนีต้องการให้หารือประเด็นดังกล่าว “เป็นการเฉพาะ” 

ผู้แทนประเทศอิหร่านเสนอแนะให้เชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ 

ดำาเนนิมาตรการและปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ใหม้กีารตระหนกัและ

พจิารณาถงึคณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิาร

อื่นๆ จากระบบนิเวศ ในกระบวนการกำาหนดนโยบายและ 

ตัดสินใจ “โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ”

เกี่ยวกับการกำาหนดและดำาเนินนโยบายมาตรการ 

แรงจูงใจในทางบวก ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เน้นถึงการ 

ดำาเนินมาตรการโดยสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ทีม่อียู ่เกีย่วกบัการใชภ้าษาในเรือ่งการเอือ้อำานวยการดำาเนนิงาน 

ตามรปูแบบการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื รวมถงึการพจิารณา
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รอยเทา้ทางนเิวศ ผูแ้ทนประเทศฝรัง่เศสขอสงวนคำาแปรญตัติ

ในส่วนของ “รอยเท้าทางนิเวศ” และร่วมกับผู้แทนประเทศ

บราซิล ร้องขอให้ใส่วงเล็บทั้งวรรค

ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอแนะให้ส่งเสริม

หลกัการผูก้อ่ใหเ้กดิมลพษิเปน็ผูจ้า่ย (polluter pays principle) 

และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขจัดแรงจูงใจในทางลบ  

ผูแ้ทนประเทศไทยเสนอใหต้ระหนกัถงึบทบาทของสาธารณชน

และภาคเอกชนในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการดำาเนินงานตาม

อนุสัญญาฯ ผู้แทนประเทศเนเธอร์แลนด์กล่าวเน้นถึงการ 

จัดซื้อจัดจ้างของภาคสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,  

การยกเวน้ภาษสีำาหรบัการลงทนุทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และ

การใช้อัตราส่วนลดเพื่อประเมินคุณค่าของบริการจากระบบ

นเิวศไดด้ยีิง่ขึน้ ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิากลา่วเตอืนวา่กรอบ

การจ่ายเพื่อบริการจากระบบนิเวศใดๆ จะต้องสอดคล้องกับ

กฎหมายขององค์การการค้าโลก (WTO) และผู้แทนประเทศ

ฝรั่งเศสเสนอให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศหรือ

กฎหมายของทอ้งถิน่ ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสก์ระตุน้เตอืนให้

พจิารณาถงึวถิชีวีติของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

เมื่อกำาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในทางบวก ผู้แทนจาก

โครงการประชาชนแหง่ปา่ไม ้(Forest Peoples Programme) 

เสนอใหเ้ชญิชวนภาคอีนสุญัญาฯ สง่เสรมิแรงจงูใจในทางบวก 

เพือ่การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื 

 และวถิีชีวติของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น และ

เสนอให้เพิ่มข้อความอ้างถึงวิถีชีวิตของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่น ขณะที่ผู้แทนประเทศแคนาดาร้องขอให้

ใส่วงเล็บทั้งวรรค 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรการสร้างแรงจูงใจ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.11)  

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ: 

 ✤ เผยแพรบ่ทเรยีนทีไ่ดร้บัและกรณตีวัอยา่งเกีย่วกบั 

วถิปีฏบิตัทิีด่ ีโดยพจิารณาถงึประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัในปจัจบุนั 

เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และประเดน็ทางการเงนิ  

ผา่นกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร (CHM) และชอ่งทางอืน่ๆ 

ตามความเหมาะสม

 ✤ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จัดการ 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์

ในเชงิปฏบิตั ิเกีย่วกบัการขจดัและลดมาตรการแรงจงูใจในทางลบ  

รวมถงึเงนิชดเชยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม และ

ประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับการส่งเสริมแรงจูงใจใน

ทางบวก

ในสว่นของขอ้เสนอแนะทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษา 

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ:

 ✤ กระตุ้นเตือนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล

อื่นๆ จัดลำาดับความสำาคัญ และเพิ่มความพยายามในการ

จำาแนกระบุและขจัดแรงจูงใจทางลบที่มีอยู่ (รวมถึงแรงจูงใจ

สำาหรับภาคการเกษตร, การประมง, เหมืองแร่ และพลังงาน)

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ 

สนบัสนนุการดำาเนนิงานตามรปูแบบการผลติและการบรโิภค 

ทีย่ัง่ยนื รวมถงึโดยผา่นการรเิริม่วา่ดว้ยธรุกจิกบัความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ (Business and Biodiversity Initiative), กรอบการ 

กำาหนดมาตรฐาน, จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดลอ้ม (Green Public Procurement), การพจิารณาถงึ

รอยเทา้ทางนเิวศ (ecological footprint) และกรอบแรงจงูใจ 

อืน่ๆ โดยสอดคลอ้งกบัอนสุญัญาฯ และพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความอ้างถึง “การพิจารณาถึงรอยเท้าทางนิเวศ 

(ecological footprint)” ยังคงอยู่ในวงเล็บ

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และ 

รัฐบาลอื่นๆ : ส่งเสริมการกำาหนดและดำาเนินมาตรการสร้าง

แรงจูงใจทางบวก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื ทีม่คีวามโปรง่ใสและ 

มีประสิทธิผลคุ้มทุน ในทุกภาคเศรษฐกิจหลัก โดยสอดคล้อง

กบัอนสุญัญาฯ และพนัธกรณรีะหวา่งประเทศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และไม่สร้างแรงจูงใจทางลบใดๆ ให้เกิดขึ้น โดยคำานึงถึง

มาตรการสร้างแรงจูงใจทางบวกที่ระบุอยู่ในรายงานสำาหรับ 

ผูก้ำาหนดนโยบาย ของการรเิริม่วา่ดว้ยเศรษฐกจิของระบบนเิวศ 

และความหลากหลายทางชวีภาพ (TEEB), หลกัการ “ผูก้อ่ใหเ้กดิ 

มลพิษเป็นผู้จ่าย” (polluter pays principle), “หลักการ

คืนต้นทุนเต็มทั้งจำานวน” (full cost recovery) ตลอดจน

วถิชีวีติของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามความเหมาะสม

ประเด็นอุบัติใหม่ : คณะประชุมรวมได้เริ่ม

พิจารณาประเด็นอุบัติใหม่ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/18)  

ในวนัพธุที ่19 พฤษภาคม ตอ่มาไดเ้จรจาตอ่รองอยา่งละเอยีด 

ถงึรา่งขอ้เสนอแนะในวนัพฤหสับดทีี ่20 พฤษภาคม และรบัรอง

ร่างข้อเสนอแนะในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม

ผู้แทนจากหลายประเทศเห็นชอบว่าไม่ควรกำาหนด

ให้ประเด็นอุบัติใหม่ใดๆ ที่เกิดขึ้น เป็นหัวข้อใหม่ของวาระ

การประชุม ในขณะที่ผู้แทนประเทศออสเตรเลียต้องการให้
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ลดจำานวนของวาระการประชุมลง ผู้แทนประเทศเบลเยียม 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศเม็กซิโกและโคลัมเบีย ระบุว่า 

บางประเดน็ไมส่ามารถพจิารณาในระดบัของระเบยีบวธิกีารได ้

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศแคนาดา

และสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งข้อสังเกตว่าสภาวะการเป็นกรดใน

มหาสมทุร และสญัญาณรบกวนในมหาสมทุร ไมใ่ชป่ระเดน็ใหม่

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศอินเดีย เสนอให้เพิ่มประเด็น

สภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร เข้าในโปรแกรมงานว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และ 

รว่มกบัผูแ้ทนประเทศจนี เสนอใหเ้พิม่ประเดน็สญัญาณรบกวน

ในมหาสมุทร เข้าในโปรแกรมงานดังกล่าว

เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วย

พื้นที่คุ้มครอง และโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนประเทศเบลเยียม

และโคลอมเบยี รอ้งขอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อถิ่นที่อยู่อาศัยและ 

ชนดิพนัธุเ์ฉพาะถิน่ สว่นผูแ้ทนประเทศอหิรา่นเสนอใหใ้สว่งเลบ็

ข้อความดังกล่าว ผู้แทนประเทศจีนเสนอให้ใส่วงเล็บเนื้อหา

เกี่ยวกับผลกระทบจากสภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร ที่มี

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล แต่ผู้แทนประเทศ

เม็กซิโกและไอซ์แลนด์คัดค้าน

เกี่ยวกับประเด็นของโอโซนระดับผิวดิน ผู้แทน

ประเทศจีนและอินเดียกล่าวโต้แย้งว่าอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ ไมใ่ชก่รอบการดำาเนนิงานทีเ่หมาะสม 

ทีส่ดุ ขณะทีผู่แ้ทนประเทศแคนาดาเสนอใหพ้จิารณาประเดน็นี ้

ในการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานที่มีอยู่ ผู้แทนประเทศ

ฟิลิปปินส์ สนับสนุนโดยกลุ่ม ETC และคัดค้านโดยผู้แทน

ประเทศเม็กซิโก เสนอให้ประเด็นผลกระทบจากชีววิทยา

สงัเคราะหต์อ่ความหลากหลายทางชวีภาพ เปน็ประเดน็ทีต่อ้ง

พจิารณาภายใตท้กุโปรแกรมงานของอนสุญัญา และรอ้งขอให้

สง่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัชวีวทิยาสงัเคราะห ์ใหค้ณะทีป่รกึษา

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) พิจารณา ซึ่งผู้แทนประเทศ

มาลาวีสนับสนุน ผู้แทนประเทศเอธิโอเปีย สนับสนุนโดย 

ผู้แทนประเทศออสเตรียและเยอรมนี เสนอให้เชิญชวนให้ส่ง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูมิวิศวกรรม ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์

รอ้งขอใหป้ระยกุตใ์ชแ้นวทางการปอ้งกนัลว่งหนา้เพือ่ใหห้ลกั

ประกนัวา่จะไมม่กีารปลอ่ยสิง่มชีวีติ, เซล หรอืจโีนมสงัเคราะห์

ออกสูส่ิง่แวดลอ้ม ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดร์อ้งขอใหใ้สว่งเลบ็

เนือ้หาทัง้หมด และผูแ้ทนสหราชอาณาจกัร รอ้งขอใหใ้สว่งเลบ็

เนื้อหาว่าด้วยการปล่อยสิ่งมีชีวิต, เซล หรือจีโนมสังเคราะห์

ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประเด็นอุบัติใหม่ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.14)  

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชา

ภาคอีนสุญัญาฯ ตดัสนิใจทีจ่ะไมเ่พิม่ประเดน็ใหมใ่ดๆ เกีย่วกบั 

การอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ 

อย่างยั่งยืน เข้าในวาระการประชุมของคณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) สว่นขอ้เสนอทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ ไดเ้สนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้คณะที่ปรึกษาทาง 

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA):

 ✤ พิจารณาประเด็นผลกระทบจากสภาวะการ

เป็นกรดในมหาสมุทร ที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพ

และถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเล โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

ต่อเนื่องภายใต้โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง

 ✤ ผนวกรวมข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ 

ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอาร์กติก โดย

สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของกฎหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

 ✤ ในการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝ่ัง และโปรแกรมงาน

ว่าด้วยพืน้ทีคุ่ม้ครอง คำานงึถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อถิ่นที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 

ตลอดจนผลกระทบจากสัญญาณรบกวนในทะเล ที่มีต่อพื้นที่

คุม้ครองทางทะเล และพจิารณาข้อมลูข่าวสารทางวทิยาศาสตร์

เกี่ยวกับสัญญาณรบกวนใต้นำา้ (underwater noise) และ

ผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่ง ซึ่งเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะทำาการเผยแพร่ก่อนการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11

 ✤ เรยีกร้องให้มกีารประยกุต์ใช้แนวทางการป้องกนั

ล่วงหน้า เมื่อทำาการพิจารณาชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อให้หลัก

ประกนัว่า จะไม่มกีารปล่อยสิง่มชีวีติ, เซลหรอืจโีนมสงัเคราะห์

ออกสูส่ิง่แวดล้อม จนกว่าจะได้ทำาการวเิคราะห์ประเมนิผลกระทบ 

ที่อาจเกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพ, ระบบนิเวศ และ

วิถีชีวิตของประชาชนที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดถี่ถ้วนและ

โปร่งใส และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

 ✤ ในการดำาเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วย 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน พิจารณาถึงประเด็นผลกระทบจาก

ชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน ทีม่ต่ีอความหลากหลายของทรพัยากร

พันธุกรรม, ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศในพื้นที่คุ้มครอง
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 × เอกสารโลกทรรศนค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพ ฉบับที่สาม
ผู้เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นผลสะท้อนจาก

เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Global 

Biodiversity Outlook - GBO) ฉบับที่สาม (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/8) ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม ต่อมา 

คณะทำางานที่ 2 (WG II) ได้พิจารณาร่างข้อเสนอแนะใน 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม และคณะประชุมรวมได้รับรอง 

ร่างข้อเสนอแนะในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 

ผูแ้ทนประเทศฟนิแลนด ์สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศ

แคนาดาและเนเธอรแ์ลนด ์เสนอแผนการสือ่สารเพือ่เผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ผู้แทนสหราชอาณาจักรกล่าวเน้นถึงความต้องการ

ทบทวนการผลิตเอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook - GBO) ฉบับที่สาม 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิรอ้งขอใหอ้า้งถงึการรบัรองและดำาเนนิงาน 

ตามระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์และเสนอใหก้ลา่วถงึผลกระทบจากการขาดระบอบ 

ดังกล่าวต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับมาตรการ

เพื่อเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ตามจารีตประเพณี หลังจากการ

ปรึกษาหารือ ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์และนิวซีแลนด์เสนอ

เนื้อหาที่ประนีประนอมว่าด้วยมาตรการที่สอดคล้องกับ 

ข้อกำาหนดในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย 

มอบอำานาจให้ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นมี 

ส่วนร่วมและรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจ ตามความ

เหมาะสม ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร้องขอให้จัดทำา 

บทสรุปผลการศึกษาในเอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อนำาเสนอต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย

เรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ ในการประชมุสมชัชาองคก์าร

สหประชาชาต ิและขอ้ความอา้งถงึ “เวทนีโยบายวทิยาศาสตร์

ระหวา่งรฐับาล วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิาร

จากระบบนเิวศ (IPBES) หากจดัตัง้ขึน้แลว้” ซึง่ผูแ้ทนประเทศ

คิวบา, บราซิล, จีนและอาร์เจนตินาคัดค้าน โดยพิจารณาว่า

เร็วเกินไปที่จะอ้างถึงเวทีดังกล่าว

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Global 

Biodiversity Outlook - GBO) ฉบับที่สาม (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/L.10) คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) 

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ จดัทำากลยทุธก์ารตดิตอ่สือ่สาร สำาหรบัเอกสาร

โลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ (Global Biodiversity 

Outlook - GBO) ฉบับที่สาม

 ✤ จดัใหม้กีารทบทวนกระบวนการเตรยีมการและ 

จดัทำาเอกสารโลกทรรศนค์วามหลากหลายทางชวีภาพ (GBO) 

ฉบับที่สาม เพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมการและจัดทำา 

เอกสารฯ ฉบับต่อไป

 ✤ ตระหนักถึงผลกระทบจากการขาดระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ รบัทราบวา่กลยทุธส์ำาหรบัลดการสญูเสยีความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมาตรการในการคุ้มครองและ

สนับสนุนการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ในแบบดัง้เดมิ โดยมอบอำานาจและสง่เสรมิใหช้นพืน้เมอืงและ

ชมุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มและรบัผดิชอบในกระบวนการตดัสนิใจ 

ในระดับท้องถิ่น ตามความเหมาะสม

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้ 

เสนอแนะให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทำาและเผยแพร่  

สรปุเนือ้หาสาระสำาคญัจากรายงานโลกทรรศนค์วามหลากหลาย

ทางชวีภาพ (GBO) ฉบบัทีส่าม โดยจดัทำาเปน็ภาษาทางการของ

องคก์ารสหประชาชาตทิัง้หกภาษา และเผยแพรใ่นการประชมุ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในการประชุมระดับรัฐมนตรี ของ

สมัชชาองค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ สว่นวรรคเดยีวทีค่งอยูใ่นวงเลบ็คอืวรรคทีร่ะบถุงึ 

การจัดตั้งเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

 × เปา้ประสงคแ์ละเปา้หมายตอ่จากป ีค.ศ. 

2010
คณะทำางานที ่2 (WG II) หารอืเรือ่งเปา้ประสงคแ์ละ 

เปา้หมายตอ่จากป ีค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10)  

ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม และร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.8) ในวันอังคารที่ 18 และ 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม และมีการประชุมกลุ่มอย่างไม่เป็น

ทางการขึน้ในวนัองัคารที ่18 และวนัพธุที ่19 พฤษภาคม เพือ่

จัดทำามุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพันธกิจ, เป้าประสงค์

และเปา้หมายตอ่จากป ีค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/SBSTTA/14/

WG.2/CRP.8/Rev.1/Annex) เพื่อเสนอต่อคณะทำางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

(WGRI) ในการประชุมสมัยที่สาม และคณะประชุมรวมในวัน 

ปิดการประชุม ได้รับรองร่างข้อเสนอแนะในวันศุกร์ที่ 21 

พฤษภาคมโดยมีข้อแก้ไข
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ประธาน Obermayr อธบิายถงึบทบาทของคณะทีป่รกึษา 

ทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) ในการศกึษาตรวจสอบจากมมุมอง 

ทางวทิยาศาสตร ์วชิาการและเทคโนโลย ีเพือ่เปน็ขอ้มลูใหแ้ก่ 

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตาม 

อนสุญัญาฯ (WGRI) ในการประชมุสมยัทีส่าม และใหข้อ้เสนอแนะ 

ต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 10 เพื่อ 

จดัทำาดชันชีีว้ดั ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ รว่มกบัผูแ้ทนประเทศควิบา

และอนิเดยี กลา่วเนน้วา่เปา้หมายตอ่จากป ีค.ศ. 2010 ควรเปน็ 

เป้าหมายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์, มีความชัดเจน, วัดผลได้และเปิด

โอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์กล่าว

เน้นว่าเป้าหมายหลายข้อไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ 

อนุสัญญาฯ และข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และ 

ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยต์ัง้ขอ้สงัเกตวา่เปา้หมายควรสอดคลอ้ง

กับเป้าประสงค์การพัฒนาแห่งสหัสวรรษด้วย ผู้แทนประเทศ 

สวติเซอรแ์ลนด ์สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศฟนิแลนด ์ตอ้งการ

ให้มีเป้าหมายที่กล่าวถึงการบริโภคที่ยั่งยืน และรอยเท้าทาง

นิเวศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้แทน

ประเทศฝรัง่เศสเสนอเปา้หมายใหมเ่กีย่วกบัระบบนเิวศทางทะเล 

ในพื้นที่นอกเขตอำานาจแห่งชาติ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสนบัสนนุความพยายามของคณะทำางาน 

ของการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ในการจัดทำาดัชนีชี้วัด เกี่ยวกับ 

การจดัทำาดชันชีีว้ดั ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์ผูแ้ทนประเทศสเปนเสนอ

ใหเ้พิม่ดชันชีีว้ดั “ในประเดน็ของเศรษฐกจิของความหลากหลาย

ทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ” เกีย่วกบัการเชญิชวน 

ใหป้ระชาคมวทิยาศาสตรจ์ดัทำามาตรการเพือ่ดำาเนนิงานเสรมิ

กับหรือแทนดัชนีชี้วัดที่มีอยู่ ผู้แทนประเทศเบลเยียมเสนอให้

เพิ่มข้อความว่า “คำานึงถึงดัชนีชี้วัดที่จัดทำาขึ้นภายใต้ความ

ตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมฉบับอื่นๆ” และผู้แทนประเทศ

แคนาดาเสนอใหเ้พิม่ขอ้ความวา่ “กระบวนการเชงิภาคสว่น” 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหเ้พิม่เชงิอรรถทีร่ะบวุา่ สมชัชาภาค ี

อนสุญัญาฯ ควรทบทวนผลสะทอ้นทางการเงนิของการจดัตัง้คณะ

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิ ผูแ้ทนประเทศบราซลิ, สวติเซอรแ์ลนด,์  

สหราชอาณาจักร, เนปาลและอื่นๆ สนับสนุนการจัดตั้งคณะ 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยเรือ่งดชันชีีว้ดัสำาหรบัป ี2011-2020 

ผูแ้ทนประเทศเคนยา เสนอใหค้ณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิใหค้ำา

แนะนำาเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งดชันชีีว้ดั  

ผูแ้ทนประเทศสวเีดนเสนอใหเ้ชญิชวนใหเ้ครอืขา่ยศกึษาสำารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งโลก (GEO-BON) จัดทำา

รายงานให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยเรื่องดัชนีชี้วัด 

นอกจากคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ผู้เข้า

รว่มประชมุเหน็ชอบใหเ้ชญิชวนใหเ้ครอืขา่ยศกึษาสำารวจความ

หลากหลายทางชวีภาพแหง่โลก (GEO-BON) “ดำาเนนิงานผา่น

องคก์รตา่งๆ รวมถงึศนูยก์ารตดิตามตรวจสอบการอนรุกัษแ์หง่

โลก (WCMC) และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)” 

เอกสารแนบท้าย: ประธาน Obermayr อธิบาย

ว่าเอกสารแนบท้ายไม่ใช่เนื้อหาที่ผ่านการเจรจาต่อรองแล้ว 

แต่เป็นความพยายามที่จะสรุปผลการหารือเกี่ยวกับพันธกิจ, 

เปา้ประสงคแ์ละเปา้หมาย และไดอ้ธบิายเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะ

ของผูแ้ทนประเทศแคนาดาวา่ กลุม่หารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ 

ไม่ได้ทำาการตรวจสอบรายละเอียดของหลักการและเหตุผล 

ทางวิชาการ แต่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ที่มีขึ้น 

อาจใช้ในการอธิบายแนวความคิดทางวิชาการได้

ในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ผู้แทน

ประเทศเม็กซิโก, เนปาล และการหารือระหว่างประเทศของ

ชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) เสนอให้ 

เปลีย่นการใชถ้อ้ยคำาของเปา้หมาย เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึการหารอื 

เกีย่วกบัเอกสารแนบทา้ย ผูแ้ทนจากสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

กลา่วเนน้วา่วตัถปุระสงคข์องการทบทวนคอืเพือ่ใหค้วามคดิเหน็ 

และขอ้เสนอแนะ และไมเ่ปลีย่นแปลงการใชถ้อ้ยคำาของเปา้หมาย  

ซึง่จะเปน็งานของคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการทบทวนการ

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ ในการประชุมครั้งที่สาม

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

เปา้ประสงคแ์ละเปา้หมายตอ่จากป ีค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/

SBSTTA/14/L.18) คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) 

เสนอแนะให้พิจารณาเป้าหมายที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอแนะ (Annex I) เมื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขแผน

กลยุทธ์ โดยรับทราบว่า หลักการและเหตุผลทางวิชาการ 

ที่กำาหนดไว้สำาหรับเป้าหมายแต่ละข้อ จำาเป็นต้องได้รับการ

พิจารณาหารือเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์โดยคณะที่ปรึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) 

 คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ยังได้

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ ตระหนักถึงความต้องการในการเสริมสร้าง

การติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ จากการ

ดำาเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำาเนินงานของ

คณะทำางานว่าด้วยดัชนีชี้วัด ของการหารือของชนพื้นเมือง 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)

 ✤ จัดทำาดัชนีชี้วัดเพิ่มเติม สำาหรับการติดตาม 

ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานตามเปา้หมายดงักลา่ว  

ในกรณีที่ยังไม่มีดัชนีที่เหมาะสมสำาหรับเป้าหมายข้อนั้นๆ  

โดยเฉพาะประเดน็เศรษฐกจิของความหลากหลายทางชวีภาพ
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และบรกิารจากระบบนเิวศ และผลประโยชนจ์ากบรกิารดงักลา่ว 

ที่เกิดกับประชาชน เพื่อช่วยเสริมให้ดัชนีชี้วัดในระดับโลก 

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 ✤ ร่วมมือกับประชาคมวิทยาศาสตร์ จัดทำา

มาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมหรือใช้แทนดัชนีชี้วัดที่มีอยู่ 

ตามความเหมาะสม โดยคำานึงถึงดัชนีชี้วัดที่จัดทำาขึ้นภายใต้

ความตกลงพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้มและองคก์รระหวา่งประเทศ 

อื่นๆ ตลอดจนกระบวนการของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการประชมุ

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยดัชนีชี้วัดขึ้นโดยเร็วที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะให้คำา 

แนะแนวทางในการเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการจดัทำา

ดัชนีชี้วัดและการรายงาน ในระดับโลกและระดับชาติ

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ 

เครือข่ายศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งโลก (GEO-

BON) ดำาเนินงานผ่านศูนย์ติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์ 

แหง่โลก (UNEP-WCMC) และสหภาพสากลวา่ดว้ยการอนรุกัษ ์ 

(IUCN) ทำาการวเิคราะหป์ระเมนิสมรรถนะในการศกึษาความ 

หลากหลายทางชวีภาพ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเปา้หมายทีร่ะบุ

ในแผนกลยทุธ ์และจดัทำารายงานการดำาเนนิงานในประเดน็นี้

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอแนะในส่วนนี้ ระบุถึงการ

ดำาเนนิงานของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ ทีช่ว่ยในการ

จัดทำาเป้าหมาย, เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และพันธกิจในการ

ดำาเนินงานต่อจากปี ค.ศ. 2010

 × กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช
คณะทำางานที่ 2 (WG II) หารือเรื่องข้อเสนอในการ 

ปรับปรุงกลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช (UNEP/CBD/ 

SBSTTA/14/9 INF/16-18) ในวนัจนัทรท์ี ่17 พฤษภาคม และ 

ตอ่รองถงึรา่งขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/

CRP.6) อย่างละเอียดในวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 

พฤษภาคม และมกีารประชมุกลุม่ยกรา่งขอ้เสนอแนะขึน้ในวนั

องัคารที ่18 พฤษภาคม และคณะประชมุรวมในวนัปดิการประชมุ  

ได้รับรองร่างข้อเสนอแนะในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม

เกี่ยวกับชุดคู่มือที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศสวีเดน 

สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศไอร์แลนด์ เสนอให้จัดตั้ง 

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจเพื่อกำาหนดวัตถุประสงค์, เนื้อหา 

และการใช้ชุดคู่มือ ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เสนอ และภาคี 

อนุสัญญาฯ เห็นชอบให้เชิญชวนภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล

อืน่ๆ ใหก้ารสนบัสนนุการจดัทำาชดุคูม่อืเฉพาะสำาหรบัผูจ้ดัการ

พื้นที่คุ้มครองในท้องถิ่น และรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ 

วถิปีฏบิตัใินการจดัการทีด่ทีีส่ดุ เพือ่หยดุยัง้การเสือ่มถอยของ

ภมูปิญัญาของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเพาะปลูกและพัฒนาพันธุ์พืช

เกี่ยวกับประเด็นการเงิน ผู้แทนประเทศมาเลเซีย 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา รอ้งขอใหม้แีนวทาง

ที่ใหม่และสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนทรัพยากร, เสริมสร้าง

สมรรถนะโดยการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารและดำาเนนิโครงการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้แทนประเทศเคนยา สนับสนุนโดย 

ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา, มาลาว ีและอืน่ๆ เสนอใหถ้อดวงเลบ็ 

ออกจากขอ้ความทีเ่ชญิชวนภาคอีนสุญัญาฯ รฐับาลอืน่ๆ และ

กลไกการเงนิใหก้ารสนบัสนนุอยา่งเพยีงพอและทนัการณต์อ่การ 

ดำาเนนิงานตามกลยทุธ ์แตผู่แ้ทนประเทศเยอรมนแีละเบลเยยีม

คัดค้าน ต่อมาภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบให้คงวงเล็บไว้เฉพาะ

ข้อความอ้างถึงกลไกการเงิน เกี่ยวกับเนื้อหาในวงเล็บว่าด้วย

การเสาะหาทรัพยากรสำาหรับตำาแหน่งในสำานักเลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ ผูแ้ทนประเทศเคนยาเสนอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึ 

ทรพัยากรเฉพาะ แตผู่แ้ทนประเทศมาลาวคีดัคา้น สว่นผูแ้ทน

ประเทศเบลเยียมต้องการให้ใส่วงเล็บทั้งวรรค

ขอ้เสนอแนะขัน้สดุทา้ย : ขอ้เสนอแนะเรือ่งกลยทุธ์

ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant 

conservation - GSPC) (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.12) 

มีเอกสารแนบท้ายที่ระบุถึง: วิสัยทัศน์, วัตถุประสงค์,  

หลกัการและเหตผุลสำาหรบักลยทุธ,์ ขอบเขต, เปา้หมายสำาหรบั

ปี 2011-2020 และการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับ

การอนุรักษ์พืช 

ในประเดน็การเสาะหาทรพัยากร ขอ้เสนอแนะในสว่น 

ที่อยู่ในวงเล็บระบุถึงการที่คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ เสาะหาทรพัยากรทีจ่ำาเปน็ในการจดัสรร 

ตำาแหน่งในสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อเสริมสร้างการ

ประสานงานและการดำาเนนิงานสนบัสนนุกลยทุธท์ัว่โลกสำาหรบั

การอนุรักษ์พืช ต่อจากปี ค.ศ. 2010

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ มมีตใิหร้บัรองกลยทุธท์ัว่โลกสำาหรบัการอนรุกัษพ์ชื  

ฉบบัทีป่รบัปรงุแกไ้ข ซึง่มเีปา้หมายมุง่ผลสมัฤทธใ์นระดบัโลก 

สำาหรับปี ค.ศ. 2011-2020 และการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ฯ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งในกรอบการดำาเนินงานสำาหรับแผนกลยุทธ์

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อจาก

ปี ค.ศ. 2010
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✤ เนน้วา่ ควรมองเปา้หมายมุง่ผลสมัฤทธิส์ำาหรบั
ป ีค.ศ. 2011-2020 ของกลยทุธฯ์ เปน็กรอบการดำาเนนิงานทีม่ ี
ความยืดหยุ่น โดยอาจจัดทำาเป้าหมายระดับชาติ และ/หรือ 
ระดับภูมิภาคขึ้นเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีความสำาคัญลำาดับต้น และสมรรถนะของ 
ประเทศ

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ, รฐับาลอืน่ๆ, กลไก
การเงนิและสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง จดัสรรทนุอยา่งเพยีงพอ  
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการ
อนุรักษ์พืช โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา

 × แนวทางและวิธีการในการปรับปรุง

ประสทิธภิาพของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์
คณะประชมุรวมหารอืเรือ่งแนวทางและวธิกีารในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 
(SBSTTA) (UNEP/CBD/SBSTTA/14/19) ในวันพุธที่ 19 
พฤษภาคม และตอ่รองถงึรา่งขอ้เสนอแนะอยา่งละเอยีดในวนั
พฤหสับดทีี ่20 พฤษภาคม และคณะประชมุรวมในวนัปดิการ
ประชมุ ไดร้บัรองรา่งขอ้เสนอแนะในวันศกุรท์ี ่21 พฤษภาคม

ผู้แทนประเทศสเปน ร้องขอให้ใส่วงเล็บเนื้อหา 
ที่ว่าด้วยคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ทำาการ
ทบทวนสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
สมำ่าเสมอ และส่งสาส์น (key messages) เกี่ยวกับสถานภาพ 
แนวโน้มและภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ ให้แก่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ผู้แทน
ประเทศสเปนและแคนาดา ต้องการให้ใส่วงเลบ็ข้อความอ้างถงึ 
เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
บริการจากระบบนิเวศ (IPBES) ขณะที่ผู้แทนประเทศอิหร่าน
และจีนต้องการให้ตัดทิ้งข้อความดังกล่าว

ผูแ้ทนประเทศเนปาล ในนามของกลุม่ภมูภิาคเอเชยี
และแปซิฟิก เสนอแนะให้สมาชิกสภาคณะที่ปรึกษาทาง 
วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA Bureau) และหนว่ยประสานงานกลาง 
ของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA focal point) 
ทำาการปรึกษาหารือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และร่วมกับ 
ผู้แทนประเทศตูนิเซีย ในนามของกลุ่มภูมิภาคแอฟริกา  
เสนอแนะให้จัดการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคของ 
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ผู้แทนประเทศ
เอธิโอเปีย เสนอให้จัดการประชุมระหว่างสมัยของหน่วย
ประสานงานกลางระดบัภมูภิาค กอ่นการประชมุคณะทีป่รกึษา
ทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสเ์สนอให้ 
สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชวีภาพ โดยการอา้งถงึการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร  

ผู้แทนกลุ่มภูมิภาคแอฟริกาเสนอแนะให้จัดการประชุม 
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ในส่วนของ 
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ และเอื้ออำานวยการหารือ
ระหว่างกลุ่มภูมิภาคผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

ผูแ้ทนสหพนัธรฐัรสัเซยี รอ้งขอใหต้ดัทิง้หรอืใสว่งเลบ็ 
เนือ้หาทีเ่ชญิชวนใหห้นว่ยประสานงานกลางของคณะทีป่รกึษา
ทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA focal point) สง่รายงานเกีย่วกบั
ประเดน็ทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการทีเ่กดิขึน้จากการดำาเนนิงาน 
ตามแผนกลยุทธ์ แต่ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์คัดค้าน ผู้แทน
ประเทศเม็กซิโก สำาหรับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน (GRULAC) เสนอแนะให้: เผยแพร่สาส์น (key 
messages) จากคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA), 
จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA)  
สองครั้งในระหว่างช่วงการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
แตล่ะสมยั, เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ เขา้รว่มในการทบทวน
เอกสารของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA),  
ปรบัรวมใหข้อ้เสนอแนะของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ 
(SBSTTA) สั้นและกระชับมากขึ้น, และรวมบทสรุปสำาหรับ 
ผูบ้รหิารไวใ้นเอกสารขอ้มลู ผูแ้ทนประเทศแคนาดา ในนามของ
ผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนด,์ นอรเ์วย ์และญีปุ่น่ ตัง้คำาถามถงึ 
ความตอ้งการแผนปฏบิตักิารพหวุรรษสำาหรบัคณะทีป่รกึษาทาง
วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ ผู้แทนประเทศอิหร่านเสนอแนะ 
ภาษาที่ระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น เกี่ยวกับการส่งเสริม
การผสานและการดำาเนินงานร่วมกัน เพื่อการดำาเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารพหวุรรษสำาหรบัคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์  
(SBSTTA) เพือ่เสนอตอ่สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุ
สมัยที่ 11 ผู้แทนประเทศจีนกล่าวเน้นว่าภาษาที่ว่าด้วยความ
รว่มมอืกบัอนสุญัญาอืน่ๆ ควรไดร้บัการอนมุตัโิดยสมชัชาภาคี
อนสุญัญาฯ มากกวา่ทีจ่ะเปน็คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ 
(SBSTTA) และร้องขอให้ตัดทิ้งภาษาอ้างถึงการผสานการ
ดำาเนินงานระหว่างอนุสัญญาริโอ แต่ผู้แทนประเทศเยอรมนี
ขอให้ใส่วงเล็บ

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เสนอให้ : ดำารงบทบาท
ไว้ภายในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชวีภาพ, ลดจำานวนของวาระและขอ้เสนอแนะ 
ของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) ลง, และปรบั
รวมเนือ้หาของรา่งขอ้มตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ผูแ้ทนประเทศ
ออสเตรเลียเสนอให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม 
สมยัที ่10 พจิารณาภาษาเกีย่วกบัการจดัประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญ
สองครั้ง ส่วนผู้แทนประเทศจีนและอิหร่านร้องขอให้อธิบาย
ขอ้กำาหนดการดำาเนนิงาน (ToR) ของคณะผูเ้ชีย่วชาญดงักลา่ว
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เกี่ยวกับการขับเคลื่อนทรัพยากร ผู้แทนประเทศ

เมก็ซโิกเสนอเชงิอรรถทีร่ะบวุ่าสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ จะทำาการ

ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในประเด็นนี้ แต่ผู้แทนประเทศแคนาดา

คัดค้าน ผู้แทนประเทศจีนร้องขอให้คงภาษาว่าด้วยการดำารง

บทบาทไว้ภายในหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากอนสุญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ผู้แทนประเทศสเปนคัดค้าน 

และเสนอแนะให้ร้องขอให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 

(SBSTTA) เน้นการดำาเนนิงานทีป่ระเดน็ทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ภายใต้แผนกลยุทธ์และโปรแกรมงานพหุวรรษ  

ผู้แทนประเทศมาลาวี สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศบราซิล 

และแอฟรกิาใต้ เสนอแนะให้ร้องขอให้สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  

ในการประชมุสมยัที ่10 อธบิายถงึหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายของ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ในการพิจารณา

ประเดน็ทรพัยากรการเงนิและคำาแนะแนวทางต่อกลไกการเงนิ 

เพื่อให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สามารถ

จำาแนกระบปุฏบิตักิารทีม่คีวามสำาคญัในลำาดบัต้นสำาหรบัสมชัชา

ภาคอีนสุญัญาฯ ได้อย่างชดัเจน ในคณะประชมุรวมเช้าวนัศกุร์

ที ่21 พฤษภาคม ผูแ้ทนประเทศสเปนสนบัสนนุเนือ้หาทีผู่แ้ทน

ประเทศมาลาวเีสนอ เกีย่วกบัการให้คำาอธบิายถงึกลไกการเงนิ

เพื่อให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สามารถ

ดำาเนินการในประเด็นการเงินและปรับปรุงพัฒนาคำาแนะนำา

ต่อสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ผูแ้ทนประเทศสเปน สนบัสนนุโดย

ผู้แทนประเทศสวีเดนและสหราชอาณาจักร เสนอเนื้อหาใหม่

ทีร้่องขอให้เลขาธกิารอนสุญัญาฯ วเิคราะห์ข้อมตสิมชัชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ผ่านมา เพื่อจำาแนกระบุประเด็นที่มีความ 

ซำา้ซ้อนและไม่สอดคล้องกนักบัข้อเสนอแนะของคณะทีป่รกึษา

ทางวทิยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) และเสนอให้สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ในการประชุมสมัยที่ 10 พิจารณาต่อไป ส่วนผู้แทนประเทศ

มาลาวี, จีน และแอฟริกาใต้ร้องขอให้ใส่เนื้อหาไว้ในวงเล็บ

ผู้แทนประเทศเม็กซิโกเสนอให้ปรับเปลี่ยนภาษา

เกีย่วกบัการรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ดำาเนนิงานรว่มกบั 

สมาชิกสภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA  

Bureau) ในการจดัทำาคูม่อือา้งองิ (manual) เพือ่เปน็แนวทาง

สำาหรับหน่วยประสานงานกลางของคณะที่ปรึกษาทางวิทยา

ศาสตรฯ์ (SBSTTA focal point), สมาชกิสภาคณะทีป่รกึษาทาง 

วิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA Bureau) และผู้เข้าร่วมประชุม

ขอ้เสนอแนะขัน้สดุทา้ย : ในข้อเสนอแนะ (UNEP/

CBD/SBSTTA/14/L.15) สว่นทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษาทาง

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ:

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ปรับรูปแบบ

ของรายงานตามความสมัครใจ ในประเด็นทางวิทยาศาสตร์

และวิชาการ ที่เกิดจากการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

ให้สอดคล้องกับรูปแบบของรายงานแห่งชาติฯ (national  

report) และหนว่ยประสานงานกลางแหง่ชาตขิองคณะทีป่รกึษา 

ทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA national focal point) สามารถ

จัดทำาและส่งให้แก่สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้

 ✤ กระตุน้เตอืนใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิ

และบุคลากร เพื่อสนับสนุนการจัดทำาและนำาเสนอรายงาน

ตามความสมคัรใจ และการเสรมิสรา้งกลไกการเผยแพรข่อ้มลู

ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำาลังพัฒนา 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA)  

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการประชมุ

เตรยีมการในระดบัภมูภิาคสำาหรบัการประชมุคณะทีป่รกึษาทาง

วิทยาศาสตร์ฯ (pre-SBSTTA) โดยจัดขึ้นอย่างน้อยหกเดือน

ก่อนการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA)

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำาเนินงาน

รว่มกบัสมาชกิสภาคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA 

Bureau) และองคก์รพนัธมติรทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ the Consortium 

of Scientific Partners (CSP) จดัทำาคูม่อืสำาหรบัคณะทีป่รกึษา

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เพื่อเพิ่มพูนหน้าที่รับผิดชอบ 

ของหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ (NFP), สมาชิกสภา

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA Bureau) และ 

ผู้แทนในการประชุมต่างๆ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ  

สง่เสรมิและสนบัสนนุสมาชกิสภาคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์  

(SBSTTA Bureau) และหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ 

(NFP) ในการตดิตอ่ประสานงานและเตรยีมการหารอืในระดบั

ภูมิภาค เกี่ยวกับประเด็นที่จะมีการหารือในการประชุมคณะ 

ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) สมัยต่อไป

ในสว่นของขอ้เสนอแนะทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษา 

ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ สนบัสนนุใหส้ภาคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ 

(SBSTTA Bureau) จดัการประชมุรว่มกบัสภาของหนว่ยงานที่

ปรกึษาทางวทิยาศาสตรภ์ายใตอ้นสุญัญารโิอ และอนสุญัญาอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการ

ผสานและการดำาเนนิงานรว่มกนั ภายใตข้อ้มตขิองอนสุญัญารโิอ 

 ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวกับการจัดทำาเอกสาร คณะที่ปรึกษาทาง 

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ปรบัรวมรา่งขอ้เสนอแนะของ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ให้กระชับและ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ชัดเจนมากขึน้ เพื่อให้ปฏิบัติการที่ต้องการมีความชัดเจนและ

เป็นรูปธรรมมากขึ้น
เกีย่วกบัหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายของคณะทีป่รกึษาทาง

วทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) ในสว่นทีค่งอยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษา 
ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 
อนุสัญญาฯ:

 ✤ ร้องขอให้คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ 
(SBSTTA) ทำาการทบทวนสถานภาพของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมำ่าเสมอเช่นเดิม และให้ข้อเสนอแนะทาง
วทิยาศาสตร์และวชิาการ โดยเฉพาะในประเดน็การดำาเนนิงาน 
ตามแผนกลยทุธ์สำาหรบัปี ค.ศ. 2011-2020 รวมถงึปัจจยัสำาคญั 
ผลักดันให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ทีร่กุราน ซึง่ข้อความอ้างถงึปัจจยัสำาคญัผลกัดนัให้เกดิการสญูเสยี 
ความหลากหลายทางชวีภาพ, การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนั้นคงอยู่ในวงเล็บ

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ทำาการปรกึษา
หารอืกบัสมาชกิสภาคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA 
Bureau) จดัทำาและเสนอรา่งระเบยีบปฏบิตัวิา่ดว้ยความสมัพนัธ์
เชื่อมโยงระหว่างคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) 
กบัเวทรีะหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ (IPBES) ต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  
ในการประชุมสมัยที่ 11 

ในประเดน็ความเชือ่มโยงระหวา่งสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  
กบัคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) คณะทีป่รกึษา
ทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 
อนุสัญญาฯ: 

 ✤ มมีตใิหพ้ยายามลดจำานวนวาระของการประชมุ
คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ ลงใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทำาได ้ 
หรอืหากจำาเปน็ตอ้งพจิารณาวาระเพิม่เตมิ กใ็หห้ลกัประกนัใน
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำาเนินงาน

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียม 
บทสรปุสำาหรบัผูบ้รหิาร สำาหรบัเอกสารขอ้มลูทีจ่ดัทำาขึน้ภายใต้
วาระการประชมุของคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA)

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ 
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในกระบวนการทบทวน
เอกสารของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) 

ในสว่นของขอ้เสนอแนะทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ คณะทีป่รกึษา
ทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  
สนับสนุนให้สภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA 
Bureau) สง่สาสน์สำาคญั (key message) เกีย่วกบัสถานภาพ 
แนวโน้ม และภยัคกุคามตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพและ
บรกิารจากระบบนเิวศ ใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ พจิารณาตอ่ไป

 ✾ พิธีปิดการประชุม

ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม คณะประชุมรวม 
เริม่ประชมุหลงัจากทีไ่ดร้บัฟงัรายงานสรปุของคณะทำางานที ่1 
(WG I) และ 2 (WG II) (UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG. 1/L.1 
and UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG. 2/L.1) และคัดเลือก
สมาชกิสภาคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA Bureau)  
ดงัตอ่ไปนี:้ นาย Ignatius Makumba ประเทศแซมเบยี สำาหรบั
ภมูภิาคแอฟรกิา, นาย Alexander Shestakov สหพนัธรฐัรสัเซยี  
สำาหรับภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก, นาง Maria 
Cecilia Vieira ประเทศบราซิล สำาหรับภูมิภาคลาตินอเมริกา
และแครบิเบยีน, นาย Monyrak Meng ประเทศกมัพชูา สำาหรบั
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนาง Gabrielle Obermayr 
ประเทศออสเตรยี สำาหรบัภมูภิาคยโุรปตะวนัตกและอืน่ๆ และ
ไดร้บัรองรายงานการประชมุ (UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.1) 
โดยไม่มีการแก้ไข

ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสก์ลา่วเนน้ถงึความเปน็กงัวล
เกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ และกระตุ้นเตือนให้ประยุกต์ใช้
แนวทางการปอ้งกนัลว่งหนา้ และผูแ้ทนประเทศมาลาวใีนนาม 
ของกลุม่ภมูภิาคแอฟรกินั อา้งถงึภมูวิศิวกรรมและผลกระทบ
ทางลบจากเชือ้เพลงิชวีภาพ ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดก์ลา่วเนน้ 
ว่า ประเด็นใหม่และ “อุบัติใหม่” ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การหารือ
ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ไม่มีความ
กา้วหนา้มากเทา่ทีค่วร เนือ่งจากทรพัยากรมอียูอ่ยา่งจำากดั นาย 
Ahmed Djoglaf เลขาธกิารอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ กล่าวชื่นชมประชาคมวิทยาศาสตร์และองค์กร
พฒันาเอกชน (NGOs) ทีม่สีว่นรว่มในการประชมุครัง้นี ้ประธาน 
Thomas กล่าวเน้นถึงความจำาเป็นเร่งด่วนในการดำาเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 18.48 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.514 IISD 24 May 2010 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enbo514e.pdf
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การประชุมครั้งที่ 8 ของคณะทำางานเฉพาะกิจ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์(Working Group 

on Access and Benefit Sharing) ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-15 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2009 ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา  

มผีูเ้ขา้รว่มประชมุประมาณ 480 คน เปน็ผูแ้ทนจากภาคอีนสุญัญาฯ  

รัฐบาลอื่นๆ หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ องค์กร 

ระหวา่งรฐับาล องคก์รพฒันาเอกชน ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชน

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจจากทั่วโลก 

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ ได้ทำาการเจรจาต่อรองและยกร่าง

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม (international 

regime on access and benefit sharing) ให้เสร็จ

สมบูรณ์ เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ตามมาตรา 15 และ 8(j) ของอนสุญัญาฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นำาเสนอสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ พจิารณาและใหก้ารรบัรอง ในการ

ประชมุสมยัที ่10 (COP 10) ซึง่จะมขีึน้ระหวา่งวนัที ่18-29 ตลุาคม 

พ.ศ. 2010 ณ เมอืงนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ ในการประชมุครัง้นี ้ 

คณะทำางานฯ ไดพ้จิารณาประเดน็องคป์ระกอบของระบอบระหวา่ง

ประเทศ รวมถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีการ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ การปฏบิตัติาม การแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

และการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้

หารือถึงลักษณะทางกฎหมายของระบอบระหว่างประเทศ 

และรับรอง Montreal Annex ซึ่งประกอบด้วยร่างระบอบ

ระหวา่งประเทศทีไ่ดท้ำาการปรบัรวมแลว้ สว่นเอกสารแนบทา้ย  

(annex) ฉบับที่สองว่าด้วยข้อเสนอสำาหรับเนื้อหาปฏิบัติการ  

นั้นจะได้รับการพิจารณาในการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจ 

ครัง้ที ่9 ตอ่ไป คณะทำางานเฉพาะกจิยงัไดจ้ดัเตรยีมกระบวนการ 

ระหว่างสมัย เพื่อเตรียมการสำาหรับการประชุมคณะทำางาน 

เฉพาะกิจครั้งที่ 9 รวมถึง การประชุมกลุ่มเพื่อนประธาน  

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 การประชุมปรึกษาหารือ

ระหว่างภูมิภาค ในเดือนมีนาคม และการประชุมปรึกษา

หารือในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคต่างๆ ที่จะมีขึ้น 

ก่อนการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้น 

ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม ค.ศ. 2010 ณ เมือง 

คาร์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย

 ✾ ความเป็นมา

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ภายใต้ 

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้เปิดให้ 

มกีารลงนามเมือ่วนัที ่5 มถินุายน ค.ศ. 1992 และมผีลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญาฯ 

191 ประเทศ อนสุญัญาฯ มเีปา้หมายเพือ่สง่เสรมิ “การอนรุกัษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบ 

ของความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื และการแบง่ปนั 

ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมอยา่งยตุธิรรม

และเท่าเทียม”

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึง 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 8

(The Eighth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group  
on Access and Benefit Sharing)

9-15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สารบัญ

ความเป็นมา ...................................................... 113

รายงานการประชุม ............................................ 116

•	 ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึง 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ ........................ 117

•	 ข้อเสนอที่ยังคงระงับไว้ ................................132

•	 	การดำาเนินงานระหว่างสมัยประชุม .............. 133

พิธีปิดการประชุม ............................................... 133



114
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ประเด็นของการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึง 

การเอื้ออำานวยการเข้าถึงทรัพยากร ความเห็นชอบที่ได้ 

แจ้งล่วงหน้า (PIC) เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ ได้รับการกล่าวถึงในมาตรา 

15 ของอนุสัญญาฯ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างถึง 

การเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (มาตรา 16.3) และ 

การควบคุมดูแลและการจัดสรรผลประโยชน์จากเทคโนโลยี 

ชีวภาพ (มาตรา 19)

งานของอนสุญัญาฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการ

แบง่ปนัผลประโยชน ์เริม่ขึน้ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพสมยัที ่4 (COP 4) เมือ่เดอืน

พฤษภาคม ค.ศ. 1998 ณ กรงุบราตสิลาวา สาธารณรฐัสโลวกั  

ซึ่งภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ขึ้น โดยให้มีผู้แทน 

จากทุกภูมิภาคอย่างสมดุลกัน ต่อมามีการหารือเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบและวาระการประชุมของคณะทำางานดังกล่าว  

ในการประชมุระหวา่งสมยัวา่ดว้ยการปฏบิตังิานของอนสุญัญาฯ  

(เดอืนมถินุายน ค.ศ. 1999 ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา)  

การประชมุครัง้แรกของคณะผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ (expert panel on ABS) มีขึ้น 

ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1999 ณ กรงุซนัโฮเซ สาธารณรฐัคอสตารกิา  

ที่ประชุมได้จัดทำาข้อเสนอแนะขึ้นหนึ่งชุด ซึ่งรวมถึงข้อสรุป 

ทั่วไป และประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง 

ล่วงหน้า (PIC) เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ความ 

ต้องการข้อมูลข่าวสาร และการเสริมสร้างสมรรถนะ ต่อมา 

ในการประชมุครัง้ที ่2 (เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2001 ณ นครมอนทรอีอล  

ประเทศแคนาดา) คณะผูเ้ชีย่วชาญไดก้ลา่วถงึประเดน็เกีย่วกบั 

ประสบการณ์ของผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม ใน 

กระบวนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ แนวทาง

สำาหรบัการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และทางเลอืกเสรมิ 

ในการกลา่วถงึประเดน็การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ภายใต้กรอบของอนุสัญญาฯ ต่อมา ที่ประชุมสมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ สมยัที ่5 (COP 5) เมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 

ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้จัดตั้งคณะทำางานว่าด้วยการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อจัดทำาแนวทางและ 

วิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) การมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ และการ

สงวนรักษาความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 1 (ABS 1) :  

มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมน ีคณะทำางานฯ ไดจ้ดัทำารา่งแนวทางบอนน์

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และได้ทำาการ

จำาแนกระบุองค์ประกอบสำาหรับแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ

เสริมสร้างสมรรถนะ 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6  

(COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรอง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

และไดพ้จิารณาบทบาทของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา (IPRs) 

ในการดำาเนินงานตามข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ 

การประชมุสดุยอดแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) : ในแผนปฏิบัติการ

โจฮนัเนสเบริก์ ทีป่ระชมุสดุยอดแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื (เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮนัเนสเบริก์ 

สาธารณรฐัแอฟรกิาใต)้ ไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารเจรจาตอ่รองเกีย่วกบั 

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์จาก

ทรพัยากรพนัธกุรรม ภายใตก้รอบของอนสุญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 2 (ABS 

2) : มีขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรีออล 

ประเทศแคนาดา คณะทำางานฯ ได้พิจารณาและหารือใน 

ประเดน็เกีย่วกบักระบวนการ ลกัษณะ ขอบเขต องคป์ระกอบ 

และรปูแบบของระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ และยังได้พิจารณามาตรการเพื่อให้

หลกัประกนัในการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 

(PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และการ

เสริมสร้างสมรรถนะ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7  

(COP 7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ได้รับรองแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ ซึ่ง 

ได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการ 

แบง่ปนัผลประโยชนท์ำาการขยายรายละเอยีดและเจรจาตอ่รอง

เกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ และกำาหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำาหรับการเจรจา 

ต่อรองดังกล่าว
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การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่3 (ABS 3) :  

มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 ณ กรุงเทพมหานคร  

ประเทศไทย คณะทำางานฯ ได้ริเริ่มการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ 

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ และยังได้กล่าวถึงประเด็นของ : แนวทาง 

เพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมแนวทางบอนน์ เช่น เอกสารรับรอง 

ที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/แหล่งที่มา/ 

ที่มาตามกฎหมายของทรัพยากรพันธุกรรมมาตรการเพื่อ 

ให้หลักประกันในการปฏิบัติตามความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

และทางเลือกสำาหรับดัชนีชี้วัดการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถึงและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่4 (ABS 4) :  

มขีึน้ในเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2006 ณ เมอืงกรานาดา 

ประเทศสเปน คณะทำางานฯ ไดเ้จรจาเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศ  

ตอ่ และเหน็พอ้งในรา่งเนือ้หาเพือ่ใชเ้ปน็พืน้ฐานสำาหรบัการเจรจา

ตอ่รองในอนาคต คณะทำางานฯ ยงัไดพ้จิารณาประเดน็เอกสาร

รบัรองทีเ่ปน็ทีย่อมรบัระหวา่งประเทศ ซึง่ตน้กำาเนดิ/แหลง่ทีม่า/ 

ทีม่าตามกฎหมาย และมาตรการเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัติาม

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงร่วมกัน (MAT)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8  

(COP 8) : มีข้ึนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมือง

คูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ได้แนะนำาให้คณะทำางานฯ ซึ่งมีนาย Fernando Casas  

ประเทศโคลอมเบีย และนาย Timothy Hodges  

ประเทศแคนาดา เปน็ประธานรว่มดำาเนนิงานเกีย่วกบัระบอบ 

ระหว่างประเทศ ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น 

ไปได้ ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 10 (COP 10) ที่จะ

มีขึ้นในปี ค.ศ. 2010 และมีมติให้นำาผลจากการประชุม 

คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ครั้งที่ 4 (ABS 4) และผลจากการประชุมเฉพาะกิจของ 

คณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการว่าด้วยเอกสารรับรองที่เป็นที่ 

ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/แหล่งที่มา/ที่มาตาม 

กฎหมาย เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะทำางานฯ ครัง้ที ่5 (ABS 5) เพือ่ 

การปรับรายละเอียดของระบอบระหว่างประเทศต่อไป และ

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอใหค้ณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j)  

ชว่ยสนบัสนนุหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายของคณะทำางานวา่ดว้ย 

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่5 (ABS 5) :  

มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ 

แคนาดา คณะทำางานฯ ได้พิจารณาประเด็นสารัตถะเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบของระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึง 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ และได้หารือถึงเอกสารอย่าง 

ไม่เป็นทางการของประธานร่วมสองฉบับ คือบันทึกว่าด้วย 

ขอ้เสนอทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุ และผลสะทอ้นถงึความกา้วหนา้ 

ทีเ่กดิขึน้ และไดข้อ้สรปุวา่เอกสารดงักลา่วควรอยูภ่ายใตอ้ำานาจ

หน้าที่ของประธานร่วมของคณะทำางานฯ เท่านั้น และควร 

เผยแพร่เป็นเอกสารข้อมูลให้แก่ภาคีอนุสัญญาฯ 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่6 (ABS 6) : มขีึน้

ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2008 ณ นครเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

คณะทำางานฯ ได้เน้นที่องค์ประกอบหลักของระบอบระหว่าง 

ประเทศ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและ 

เทา่เทยีม การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม การปฏบิตัติาม ความรู ้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณกีบัทรพัยากรพนัธกุรรม และ

การเสรมิสรา้งสมรรถนะ คณะทำางานฯ มคีวามกา้วหนา้ในการ

จัดทำาเอกสารฉบับใหม่เกี่ยวกับระบอบระหว่างประเทศ ซึ่งมี

เนื้อหาที่สั้นและกระชับขึ้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เกี่ยวกับ 

องคป์ระกอบหลกั และรายการของประเดน็หวัขอ้ “ทีจ่ะทำาการ

ขยายรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อผนวกรวมเข้า

ในระบอบระหว่างประเทศ ต่อไป” ในกรณีที่มีความเห็นชอบ 

ในหลกัการ หรอื “เพือ่พจิารณาเพิม่เตมิ” ในกรณทีีย่งัไมไ่ดร้บั

ความเห็นชอบ หรือจำาเป็นต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9  

(COP 9) : มีข้ึนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ณ นครบอนน์ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัรอง

แผนทีเ่สน้ทาง (roadmap) สำาหรบัการเจรจาตอ่รองเรือ่งระบอบ

ระหวา่งประเทศ ซึง่ระบวุา่คณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์จะประชุมกันสามครั้งก่อนถึง 

ปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นกำาหนดเวลาที่จะต้องทำาการเจรจา 

ตอ่รองเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศ ใหแ้ลว้เสรจ็ และยงัไดจ้ดัตัง้ 

คณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นสามกลุ่ม ว่าด้วย: การปฏิบัติตาม;  

แนวความคดิ คำานยิาม คำาจำากดัความ และแนวทางของภาคสว่น 

ตา่งๆ; และความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง

กับทรัพยากรพันธุกรรม และได้แนะนำาให้คณะทำางานว่าด้วย

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ยกรา่งระบอบระหวา่ง
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ประเทศ ให้แล้วเสร็จ และส่งเครื่องมือดังกล่าวให้สมัชชาภาคี

อนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่10 พจิารณาและใหก้ารรบัรอง

การประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ยแนวความคดิ  

คำานยิาม คำาจำากดัความ และแนวทางระหวา่งภาคสว่น :  

มขีึน้ระหวา่งวนัที ่2-5 ธนัวาคม ค.ศ. 2008 ณ เมอืง Windhoek 

ประเทศนามเิบยี คณะทำางานฯ ไดก้ลา่วถงึ: แนวทางและวถิทีาง

ตา่งๆ ในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทรพัยากรชวีภาพ 

ทรพัยากรพนัธกุรรม สารอนพุนัธุแ์ละผลผลติ การใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรมในรปูแบบตา่งๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมของภาคสว่น และกจิกรรมระหวา่งภาคสว่น ลกัษณะเฉพาะ 

สำาหรบัแตล่ะภาคสว่นของขอ้ตกลงการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ ตลอดจนทางเลือกและแนวทางต่างๆ สำาหรับ 

การนำาลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัซึง่จะทำาใหว้ธิปีฏบิตัใินการเขา้ถงึ

และการแบ่งปันผลประโยชน์

การประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ยการปฏบิตัิ

ตาม: มขีึน้ระหวา่งวนัที ่27-30 มกราคม ค.ศ. 2009 ณ กรงุโตเกยีว 

ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณามาตรการในการ:  

เอื้ออำานวยให้โจทก์/ผู้ฟ้องร้องซึ่งเป็นชาวต่างชาติ สามารถ 

เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมได;้ สนบัสนนุการตระหนกัและการ 

บังคับใช้คำาพิพากษาข้ามเขตอำานาจ; และค่าชดเชยและ 

บทลงโทษ เพือ่ดแูลใหเ้กดิการปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเขา้ถงึ 

และการแบง่ปนัผลประโยชนภ์ายในประเทศ คณะผูเ้ชีย่วชาญ 

ยงัไดก้ลา่วถงึประเดน็: มาตรการตามความสมคัรใจ เพือ่เพิม่พนู 

การปฏิบัติตามโดยผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในต่างประเทศ; 

คำาจำากัดความของการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม  

(misappropriation) และการใชป้ระโยชนท์ีไ่มถ่กูตอ้ง (misuse)  

ว่าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามได้หรือไม่, มาตรการ 

การปฏิบัติตาม สำาหรับการค้นคว้าวิจัยที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อการค้า 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่7 (ABS 7) : มขีึน้

ระหวา่งวนัที ่2-8 เมษายน ค.ศ. 2009 ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส  

คณะทำางานฯ ไดเ้นน้ทีเ่นือ้หาปฏบิตักิารเกีย่วกบัวตัถปุระสงค ์ 

ขอบเขต การปฏบิตัติาม การแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งยตุธิรรม

และเทา่เทยีม และการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม คณะทำางานฯ  

ประสบกบัปญัหาและอปุสรรคเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารในหลาย

ประเดน็ ซึง่สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของเอกสารการเจรจา

ต่อรอง และความแตกต่างระหว่างกล่องนำาข้อความ (brick)  

กับ จุดนำาข้อความ (bullet) สองวันก่อนปิดการประชุม  

คณะทำางานฯ เหน็พอ้งตอ้งกนัใหย้กเลกิการใชก้ลอ่งนำาขอ้ความ 

และจุดนำาข้อความ และพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา 

ภายใตโ้ครงสรา้งทีก่ำาหนดใหโ้ดยตรง ในสว่นทีเ่ปน็เนือ้หาสาระ 

นั้น การถกเถียงที่เกิดข้อโต้แย้งมากที่สุดคือประเด็นที่ว่า 

จะรวมเอาไวรัสและเชื้อโรค (pathogens) ไว้ในขอบเขตของ

ระบอบระหว่างประเทศ หรือไม่

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรพันธุกรรม : มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 

ค.ศ. 2009 ณ เมอืงไฮเดอราบดั ประเทศอนิเดยี คณะผูเ้ชีย่วชาญฯ  

ไดพ้จิารณาประเดน็ทางวชิาการและขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั:  

ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม  

กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง; 

และมาตรการเพื่อดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามความเห็นชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT)

 ✾ รายงานการประชุม

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2009 นาย  

Fernando Casas ประเทศโคลอมเบีย ประธานร่วมของ 

คณะทำางานฯ กล่าวเปิดประชุม และเน้นว่า การประชุม 

จะประสบผลสำาเรจ็หรอืไม ่ขึน้อยูก่บัการสรปุผลทีไ่ด ้เปน็เนือ้หา 

ทีค่รอบคลมุทัว่ทกุประเดน็ นาย Tim Hodges ประเทศแคนาดา 

ประธานร่วมของคณะทำางาน กล่าวเน้นว่า การประชุมครั้งนี ้

มคีวามสำาคญัยิง่ เนือ่งจากตอ้งใหไ้ดผ้ลสรปุเพือ่จดัทำารา่งระบอบ 

ระหว่างประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ ในการประชุมคณะทำางาน 

สมัยที่ 9 (ABS 9)

นาย Jochen Flasbarth ในนามของสหพนัธส์าธารณรฐั

เยอรมนี ซึ่งเป็นประธานของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) 

กลา่วกระตุน้ใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ดำาเนนิการจดัทำาระบอบระหวา่ง

ประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในปี ค.ศ. 2010 ตามหน้าที่ที่ได้

รับมอบหมาย นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ 

ได้กล่าวเน้นว่า เหลือเวลาในการหารือและเจรจาต่อรอง 

อีกเพียงไม่กี่วัน ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

สมัยที่ 10 (COP 10)

นาย Bakary Kante ในนามของนาย Achim Steiner  

ผู้อำานวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  

กลา่วเนน้ถงึพนัธกรณขีองโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ 

(UNEP) ทีม่ตีอ่อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ  

และประเดน็การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากร 

พนัธกุรรม โดยระบวุา่โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ 

(UNEP) จะสนบัสนนุงบประมาณจำานวน 5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

ใหแ้กก่จิกรรมและโครงการดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ  
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ในช่วงสองปีต่อจากนี้ นาย Hodges ประธานร่วมของ 

คณะทำางานฯ กลา่วแสดงความชืน่ชมตอ่โครงการสิง่แวดลอ้ม 

แห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่สนับสนุนการจัดการประชุม 

หารอืในระดบัภมูภิาคตา่งๆ ขึน้ เพือ่สานตอ่ผลจากการประชมุ

คณะทำางานฯ สมัยที่ 8 (ABS 8)

การจดัองคป์ระกอบการประชมุ : นาย Hodges 

ประธานรว่มของคณะทำางานฯ กลา่วเตอืนผูเ้ขา้รว่มประชมุวา่ 

สภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 (COP 9 Bureau)  

ทำาหน้าที่เป็นสภากรรมการ (Bureau) ของการประชุมครั้งนี้  

และเสนอใหน้าง Somaly Chan ประเทศกมัพชูา เปน็ผูบ้นัทกึ

รายงานการประชมุ ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัรองวาระการ

ประชุม และการจัดองค์ประกอบการประชุม (UNEP/CBD/

WG-ABS/8/1 and Add.1) 

นาย Casas ประธานร่วมของคณะทำางานฯ ได้

กล่าวถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งนี้  

ดังกำาหนดในข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่ IX/12 

และแผนผังการดำาเนินงาน (workflow) โดยสอดคล้อง

กับแนวทางสามขั้น (three-step approach) ซึ่ง 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 7  

(ABS 7) เนื้อหาปฏิบัติการที่มีการเสนอมาทั้งหมด ผลการ 

ทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว และผลการเจรจา 

ต่อรองเพื่อหาข้อยุติ เขาเน้นว่า หากมีข้อเสนอใหม่ ต้องนำา

เสนอในทีป่ระชมุรวมเทา่นัน้ และในระหวา่งชว่งของการเจรจา 

ต่อรอง จะไม่มีการรับข้อเสนอใหม่ใดๆ ยกเว้นเนื้อหาที่ผ่าน 

การประณปีระนอมแลว้ ผูแ้ทนภาคอีนสุญัญาฯ หลายประเทศ

และหลายกลุม่ภมูิภาค กลา่วแสดงถงึพนัธกรณขีองตนในการ

ดำาเนินงานตามกระบวนการ และให้การสนับสนุนต่อแผนผัง

การดำาเนินงาน (workflow) ที่มีการนำาเสนอ

 × ระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์
การเจรจาต่อรองเก่ียวกับเน้ือหาปฏิบัติการ

ลักษณะพื้นฐาน: ในที่ประชุมรวมวันจันทร์ที่ 9 

พฤศจิกายน นาย Hodges ประธานร่วมของคณะทำางานฯ  

กลา่วเรยีกรอ้งใหม้ขีอ้ความสัน้ๆ เกีย่วกบัลกัษณะพืน้ฐานทาง

กฎหมาย (legal nature) ของระบอบระหว่างประเทศ และ

ระบวุา่ขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ทัง้หมดจากผูเ้ขา้รว่มประชมุ

จะระบุอยู่ในรายงานการประชุม ร่วมกับร่างเนื้อหาที่จัดทำา 

โดยประธานคณะทำางานฯ และเปน็ไปตามผลของการปรกึษา

หารืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ

ร่วมกัน

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน กลุ่มภูมิภาคลาติน 

อเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) และกลุม่ประเทศทีม่คีวาม

หลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) กลา่วสนบัสนนุเครือ่งมอืทีม่ี

ผลผกูพนัตามกฎหมายหนึง่เครือ่งมอื ซึง่ประกอบดว้ย หลกัการ  

บรรทดัฐาน กฎระเบยีบ มาตรการการปฏบิตัติาม และมาตรการ

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยก์ลา่ววา่ ระบอบ

ระหว่างประเทศควรประกอบด้วย ความตกลงที่มีผลผูกพัน

ตามกฎหมายหนึง่เครือ่งมอื ในรปูของพธิสีาร ซึง่ควรจดัทำาขึน้ 

โดยใช้แนวทางบอนน์ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์เปน็แนวทางพืน้ฐาน ผูแ้ทนประเทศไทยกลา่ววา่ 

ระบอบระหว่างประเทศควรประกอบด้วย เครื่องมือที่มีผล

ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

หนึง่เครือ่งมอืหรอืมากกวา่ ภายใตช้ดุของหลกัการ บรรทดัฐาน 

กฎระเบียบ และระเบียบวิธีการ

ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่กลา่ววา่ ตนไมไ่ดป้ฏเิสธขอ้กำาหนด

ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถยอมรับระบอบที่มี

ผลผกูพนัตามกฎหมายโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ได ้ผูแ้ทนประเทศ

นวิซแีลนดก์ลา่วใหก้ารตอ้นรบัการหารอืในประเดน็ทีว่า่ สว่นใด 

ของระบอบระหว่างประเทศที่ควรมีผลผูกพันตามกฎหมาย  

และสว่นใดไมค่วรมผีลผกูพนัตามกฎหมาย และควรดำาเนนิงาน 

ตามองค์ประกอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างไร ทั้งใน 

ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เรียกร้องให้เน้นที่เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่ง 

ประกอบดว้ยชดุของหลกัการ บรรทดัฐาน กฎระเบยีบ และระเบยีบ 

วิธีการ ทั้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและไม่มีผลผูกพัน 

ตามกฎหมาย และดำาเนินงานโดยสอดคล้องกับความตกลง 

อื่นๆ และขอให้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรนเพื่อสามารถให้การ

รบัรองความตกลงทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางมากขึน้ โดยสอดคลอ้ง

กบัอนสุัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ผูแ้ทนกลุม่

ภมูภิาคยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก (CEE) ตอ้งการเครือ่งมอื 

ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายหนึ่งเครื่องมือ หรือเครื่องมือที่มี

ผลผูกพันตามกฎหมาย ร่วมกับเครื่องมือที่ไม่มีผลผูกพันตาม

กฎหมาย

ผูแ้ทนประเทศสวเีดน ในนามสหภาพยโุรป (EU) กลา่ววา่ 

ระบอบระหวา่งประเทศทีม่มีาตรฐานการเขา้ถงึระหวา่งประเทศ

เชือ่มโยงกบัมาตรการสนบัสนนุการปฏบิตัติาม ควรประกอบดว้ย 

มาตรการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและไม่มีผลผูกพันตาม

กฎหมายรวมกัน และควรทำาการหารือต่อไปในประเด็นที่ว่า 

องคป์ระกอบใดควรมผีลผกูพนัตามกฎหมาย ไมม่ผีลผกูพนัตาม

กฎหมาย หรอืทัง้สองแบบรวมกนั ผูแ้ทนประเทศแคนาดาระบุ

ถงึความตอ้งการในการไดข้อ้มตเิกีย่วกบัเนือ้หาขององคป์ระกอบ  
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

และวิธีการในการดำาเนินงานภายใต้องค์ประกอบแต่ละข้อ 

ก่อนที่จะมีมติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของระบอบระหว่าง

ประเทศ และกลา่วเพิม่เตมิวา่ระบอบระหวา่งประเทศควรรวมถงึ 

เครื่องมือตามความสมัครใจที่มีอยู่ และมีความยืดหยุ่นในการ

ดำาเนนิงานตามองคป์ระกอบตา่งๆ ทัง้ทีม่ผีลและไมม่ผีลผกูพนั

ตามกฎหมาย

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เรียกร้องให้มี

ข้อกำาหนดที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากรพันธุกรรม

ของชนพืน้เมอืง โดยสอดคลอ้งกบัความตกลงระหวา่งประเทศ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิองชนพืน้เมอืง ผูแ้ทนจากภาคประชาสงัคม

กลา่วเนน้วา่ความตกลงทีม่ลีกัษณะแบบสมคัรใจ (voluntary 

agreement) ไมส่ามารถคุม้ครองและปอ้งกนัสทิธขิองประเทศ

ผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม และไมส่ามารถจดัทำากลไกการปฏบิตัิ

ตามที่มีประสิทธิภาพในประเทศผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมได้  

จงึจำาเปน็ตอ้งมเีครือ่งมอืทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย ในรปูของ

พิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

และกระตุน้เตอืนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ทีไ่มไ่ดพ้จิารณาใหส้ตัยาบนั

พิธีสารดังกล่าว ไม่ให้ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดขวางความ

ก้าวหน้าในการจัดทำาพิธีสารดังกล่าว 

ในทีป่ระชมุรวมวนัปดิการประชมุ ประธาน Hodges 

กลา่วถงึรายงานการประชมุ ทีส่ะทอ้นถงึมมุมองและขอ้เสนอแนะ 

ของภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของระบอบ

ระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมจำานวนหนึ่ง รวมถึงผู้แทน

ประเทศนวิซแีลนด,์ ญีปุ่น่, จอรแ์ดน, เมก็ซโิก, และกลุม่ประเทศ 

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ร้องขอให้รายงานระบุถึง

จุดยืนของตนอย่างถูกต้องและชัดเจน

ประธาน Hodges กลา่ววา่ประธานรว่มของคณะทำางาน 

ทัง้สองคนไดท้ำาการบนัทกึถงึมมุมองและขอ้เสนอแนะตา่งๆ อยา่ง

ระมดัระวงัและละเอยีดถีถ่ว้น และคณะทำางานฯ มคีวามเขา้ใจ

รว่มกนัวา่ ระบอบระหวา่งประเทศควรประกอบดว้ยขอ้กำาหนด 

ทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายอยา่งนอ้ยหนึง่ขอ้ และมจีดุมุง่หมาย

ที่จะยกร่างพิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพให้เสร็จสมบูรณ์ เขาระบุว่าจุดยืนของประธาน 

คณะทำางานฯ ซึง่จะรวมอยูใ่นรายงานการประชมุดว้ย จะไมเ่ปน็การ 

ไปปรับเปลี่ยนข้อมตีที่ IX/12 และจุดยืนของภาคีอนุสัญญาฯ 

และไม.่...ขอ้มตทิีจ่ะรบัรองโดยสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการ

ประชุมสมัยที่ 10

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย: รายงานการประชุม (UNEP/

CBD/WG-ABS/8/L.1, Section 3.1) ได้บันทึกถึงมุมมอง

และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัลกัษณะพืน้ฐานของระบอบระหวา่ง

ประเทศ จากผู้แทนทุกประเทศและกลุ่มภูมิภาค

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี: 

องคป์ระกอบเกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

ไดร้บัการพจิารณาในทีป่ระชมุรวมวนัจนัทรท์ี ่9 พฤศจกิายน และ

ในกลุม่ตดิตอ่ประสานงานตัง้แตว่นัองัคารที ่10 ถงึวนัพฤหสับดี

ที่ 12 พฤศจิกายน การหารือเน้นไปที่ข้อเสนอที่ส่งมาระหว่าง

สมยัประชมุ (UNEP/CBD/WG-ABS/8/3 and Add.1-2) และ

มุมมองจากคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) (UNEP/

CBD/ WG-ABS/8/7) และในที่ประชุมรวมวันปิดการประชุม  

ผูเ้ขา้รว่มการประชมุไดใ้หก้ารรบัรององคป์ระกอบโดยเปน็สว่นหนึง่ 

ของ Montreal Annex และมีการแก้ไขเล็กน้อย

ในที่ประชุมรวม ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันและ

กลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)  

ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของมุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆ  

ที่เกิดจากการประชุมคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) สมัยที่ 6 

(UNEP/CBD/WG-ABS/8/7) ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์และ

ประเทศไทย เน้นถึงประเด็นความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณกีบัทรพัยากรพนัธกุรรม วา่มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกนั 

อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์

และกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) 

กลา่วเนน้วา่ ควรผสานขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีเขา้สูร่ะบอบระหวา่งประเทศ โดยเปน็

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายเรือ่ง (cross-cutting issues) รวมถงึ 

ในองคป์ระกอบวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

ซึง่ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กล่าวเพิ่มเติมว่าควร

ผนวกรวมความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีไว้ใน 

คำาจำากดัความใดๆ เกีย่วกบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม  

(misappropriation) ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางชวีภาพสงู (LMMC) เสนอวา่ ภาคอีนสุญัญาฯ ควรใหห้ลกั

ประกันว่า การยอมรับนับถือและเคารพในสิทธิของชุมชน

พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น จะเป็นหลักการพื้นฐานสำาหรับ

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับ

การตกลงร่วมกัน (MAT) และในการออกเอกสารรับรองการ

ปฏิบัติตามซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ เมื่อมีการเข้าถึง 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี จำาเป็นต้องมี 

หลักฐานว่า มีการปฏิบัติตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) เมื่อมีการ

เขา้ถงึความรูท้ีไ่ดส้บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและระบอบ

ระหว่างประเทศครอบคลุมความรู้ที่สืบทอดตามประเพณ ี
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ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ที่มีการเข้าถึงนอกถิ่น 

ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ผูแ้ทนประเทศแคนาดากล่าวว่าระบอบระหว่างประเทศ 

ควรจำากัดอยู่เฉพาะความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณ ี

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม และไม่ได้เป็นสมบัติ

สาธารณะ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวเน้นว่าผู้ที่ต้องการ

เข้าถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณไีด้รบัประโยชน์

จากระบบที่ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น จำาแนกระบุ 

หน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบอำานาจ ในการกำาหนดเงือ่นไขการเข้าถงึและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเน้นว่า 

การเจรจาต่อรองภายใต้องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งโลก 

เกี่ยวกับเครื่องมือระหว่างประเทศ เพื่อดูแลให้มีการคุ้มครอง

ทรพัยากรพนัธกุรรม ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี 

และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จะไม่ขัดแย้งกับ

การดำาเนินงานที่เกิดจากเวทีการเจรจาหารืออื่นๆ โดยเฉพาะ 

การดำาเนนิงานของคณะทำางานเฉพาะกจิว่าด้วยการเข้าถงึและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) และนอร์เวย์

กล่าวให้การต้อนรบัข้อมตขิององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งโลก  

(WIPO) ทีใ่ห้ทำาการเจรจาต่อรองดงักล่าว ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ

ยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก กล่าวว่ากฎหมายภายในประเทศ 

ควรผนวกรวมกฎจารตีประเพณ ีและระบอบระหว่างประเทศควร

คุม้ครองสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนท้องถิน่ ผูแ้ทนจาก

องค์กรภาคประชาสงัคมกล่าวสนบัสนนุการผนวกรวมประเดน็ 

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีเข้าในทกุข้อกำาหนด 

ทีเ่กีย่วข้องของระบอบระหว่างประเทศ และการจดัตัง้หน่วยงาน 

สนับสนุนด้านกฎหมาย เช่น หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

(ombudsperson) เพื่อช่วยเหลือในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ

ความรู้และข้อกฎหมายต่างๆ ผู้แทนจากการหารือระหว่าง

ประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) กล่าวว่า ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ควรได้รับการพิจารณาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง 

(cross-cutting issue) และระบวุ่าส่วนเพิม่เตมิทีว่่าด้วยชมุชน

พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น อาจช่วยแก้ไขปัญหาในประเด็น 

ทีเ่ป็นความซำา้ซ้อน และช่วยให้การเจรจาต่อรองมคีวามกระชบั

และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กลุ่มติดต่อประสานงานซึ่งมีนาย Tone Solhaug 

ประเทศนอร์เวย์ และนาย Damaso Luna ประเทศเม็กซิโก 

เป็นประธานร่วม ได้พจิารณาร่างเนือ้หาและข้อเสนอแนะจาก

ประเทศต่างๆ โดยเริม่จากการปรบัรวมเนือ้หาและข้อเสนอ และ

ตัดประเด็นที่มีความซำ้าซ้อนเพื่อลดเนื้อหาให้กระชับมากขึ้น  

ซึ่งเนื้อหาที่ได้อยู่ได้วงเล็บ และมีการระบุถึงความแตกต่าง

ระหว่างวรรคอารมัภบท (preambular) กบัเนือ้หาปฏบิตักิาร  

(operative text) ต่อมากลุม่ตดิต่อประสานงานได้จดัทำาเอกสาร 

(UNEP/CBD/WG-ABS/8/CRP.2) ซึง่ได้รบัการตรวจสอบความ

ถูกต้อง และสุดท้ายได้รับการรวมเข้าเป็นองค์ประกอบหลัก

ของ Montreal Annex การหารอืของกลุม่ตดิต่อประสานงาน 

เน้นที่ประเด็นต่อไปนี้

ประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้เป็นเจ้าของ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ผู้เข้าร่วมประชุม

พิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกันที่ครอบคลุม 

ทุกประเด็นเป็นหลัก และผสาน: ข้อเสนอของผู้แทนประเทศ

เมก็ซโิก เกีย่วกบัการกำาหนดเงือ่นไขสำาหรบัการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

ในกฎหมายระดับชาติและในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT); ขอ้เสนอของผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของ

ชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) ทีร่ะบวุา่ 

ระบอบระหว่างประเทศควรสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของ

ชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ เมือ่ทำาการแบง่ปนัผลประโยชน์

ที่ได้จากการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง ต่อมาผู้แทน

ประเทศแคนาดาได้ปรับข้อเสนอนี้เป็นวรรคอารัมภบทและ

อยูใ่นวงเลบ็ ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดพ้จิารณาวรรคปฏบิตัทิีก่ำาหนด

ใหภ้าคีดำาเนินนโยบาย มาตรการบริหารและกฎหมาย เพื่อให้

หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร

พนัธกุรรมในเชงิพาณชิยใ์หแ้กช่มุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่  

โดยมาตรการดังกล่าวรวมถึงความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ด้วย และ

กำาหนดว่าการพัฒนาหรือการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม มีความ

เชือ่มโยงกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณขีองชมุชน

พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเฉพาะกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้

รวมข้อความอธิบายที่ว่า ในกรณีที่รัฐเป็นเจ้าของทรัพยากร

พันธุกรรม ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการ

แบ่งปันผลประโยชน์เช่นกัน ภายใต้กฎหมายระดับชาติและ

กฎหมายระหว่างประเทศ ผู้แทนประเทศแคนาดาร้องขอให ้

คงขอ้เสนอทีเ่ปน็ทางเลอืกของสหภาพยโุรป (EU) ซึง่ระบใุหภ้าคี

ดำาเนนิมาตรการเพือ่สนบัสนนุใหผู้เ้ปน็เจา้ของความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

กำาหนดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

ไว้ในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) แต่ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกันต้องการให้ตัดข้อเสนอนี้ออก

ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ร้องขอให้มีการให้หลัก

ประกนัวา่ จะมกีารยอมรบันบัถอืในสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงและ 

ชมุชนทอ้งถิน่ ทีม่เีหนอืทรพัยากรของตน และรฐัมหีนา้ทีภ่ายใต้ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง  

(UNDRIP) ทีจ่ะตอ้งคุม้ครองสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงและชมุชน

ทอ้งถิน่ ซึง่ขอ้ความนีไ้ดค้งไวเ้ปน็วรรคอารมัภบท ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไดห้ารอืถงึการจำาแนกระบบุคุคลหรอืหนว่ยงานทีอ่นญุาตใหม้ี

การเขา้ถงึ โดยสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิกีารในระดบัชมุชน ซึง่

หากชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่มโีครงสรา้งทีช่ดัเจนและ

มั่นคง และได้จัดตั้งหน่วยงานของชุมชนพื้นเมืองแล้ว จะช่วย 

สนบัสนนุกฎหมายในระดบัชาตไิดม้าก ผูแ้ทนประเทศมาเลเซยี

กลา่ววา่ ชมุชนควรเปน็ผูก้ำาหนดหนว่ยงานทีเ่หมาะสม เพือ่เปน็

ผูแ้ทนในการอนญุาตใหม้กีารเขา้ถงึ และผูแ้ทนจากกลุม่ประเทศ 

ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) รอ้งขอใหม้ขีอ้มลู

ข่าวสารที่เพียงพอเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชน

ท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้คงข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

มาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนัวา่การเขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอดตาม 

ธรรมเนียมประเพณี เป็นไปโดยสอดคล้องกับระเบียบวิธีการ

ของชมุชน และปรบัรวมเนือ้หาทีร่ะบใุหภ้าคอีนสุญัญาฯ ดำาเนนิ

มาตรการที่จำาเป็นเพื่อสนับสนุนโครงสร้างและรูปแบบของ

องคก์รในแบบดัง้เดมิ และใหค้วามเคารพในกฎจารตีประเพณ ี 

บรรทดัฐาน และระเบยีบวธิกีารของชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่

ในประเด็นของมาตรการเพื่อดูแลความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณข้ีามเขตแดน ผูเ้ข้าร่วมประชมุเหน็ชอบ 

ให้คงข้อความอ้างอิงที่กล่าวถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ โดย

ผ่านความตกลงทวภิาคหีรอืความตกลงพหภุาค ีและวรรคปฏบิตัิ 

เกีย่วกบัการกำาหนดมาตรฐานขัน้ตำา่สำาหรบัเงือ่นไขทีไ่ด้รบัการตกลง

ร่วมกนั และเพิม่วรรคปฏบิตัเิกีย่วกบัความต้องการดำาเนนิการ 

เกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีม่กีารเข้าถงึ 

นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดต้ดัหวัขอ้ตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายในเนือ้หา 

ผูแ้ทนประเทศแคนาดารอ้งขอใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความอา้งองิถงึความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และ “ทรัพยากรพันธุกรรม  

และ/หรอื” ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณตีลอดทัง้

เนือ้หา ผูแ้ทนประเทศบราซลิเพิม่ขอ้ความกลา่วถงึสารอนพุนัธุ ์

(derivatives) ไวค้วบคูไ่ปกบัการกลา่วถงึทรพัยากรพนัธกุรรม 

และกล่าวถึงพิธีสาร (protocol) ควบคู่กับข้อความอ้างอิงถึง

ระบอบระหวา่งประเทศตลอดทัง้เนือ้หา ขอ้ความอา้งองิทัง้หมด

คงอยู่ในวงเล็บเพื่อรอให้ที่ประชุมได้…เกี่ยวกับขอบเขตและ

ลกัษณะพืน้ฐานของระบอบระหวา่งประเทศ และผูแ้ทนประเทศ

บราซิลขอให้รวมข้อความอ้างอิงถึงประเทศแหล่งกำาเนิด เป็น

ทางเลือกหนึ่งแทน “ประเทศผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม” ซึ่ง 

ผู้แทนประเทศแคนาดาสนับสนุนให้คงไว้ และผู้แทนประเทศ

ออสเตรเลียใส่วงเล็บข้อความอ้างอิงถึงลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดต์ัง้คำาถามวา่ ควรใหค้วามรู ้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีเปน็องคป์ระกอบเฉพาะแยก

จากองคป์ระกอบขอ้อืน่ๆ หรอืควรอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบอืน่ๆ  

ผูแ้ทนประเทศบราซลิตัง้ขอ้สงัเกตวา่ แนวทางทัง้สองนัน้ไมไ่ด ้

มีความขัดแย้งกัน ผู้แทนกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง (LMMC) ขอให้นำาข้อความอ้างอิงถึงชุมชน

พืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ มาใชแ้ทนขอ้ความอ้างอิงถงึผู้เปน็

เจา้ของความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและเหน็พอ้ง 

กับผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ที่ให้รวมภาษาที่ปรับแล้วจาก 

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) ว่า ในกรณีที่จำาเป็น

ตอ้งไดร้บัการยนิยอมหรอืไดร้บัมอบอำานาจจากชมุชนพืน้เมอืง 

และชุมชนท้องถิ่น เมื่อมีการเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่จะมสีทิธิ 

ในการจำาแนกระบผุูเ้ปน็เจา้ของความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดข้อ้สรปุใหใ้สเ่ชงิอรรถ

เมือ่มกีารกลา่วถงึผูเ้ปน็เจา้ของความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีโดยระบวุา่จะมกีารทบทวนภาษา หลงัจากทีท่ีป่ระชมุ

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 6 ได้เห็นชอบ

กับภาษาดังกล่าว

ในที่ประชุมรวมวันปิดการประชุม ผู้แทนประเทศ

นิวซีแลนด์ประกาศว่า เพื่อลดความซำ้าซ้อนและไม่ต้องใช้

เชิงอรรถทุกครั้งเมื่อกล่าวถึงผู้เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีควรรวมข้อความอธบิายไว้ในรายงาน 

การประชมุด้วย ทีป่ระชมุได้รบัรององค์ประกอบเกีย่วกบัความรู ้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีภายใน Montreal Annex 

โดยมีการแก้ไขดังกล่าว

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย: องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีภายใน Montreal Annex  

(เอกสาร UNEP/CBD/WG-ABS/L.2) มีเนื้อหาส่วนใหญ่ 

อยู่ในวงเล็บ โดยองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีประกอบดว้ยวรรคอารมัภบทแปดวรรค ซึง่

รวมถงึ: ระบอบระหวา่งประเทศ คุม้ครองสทิธขิองชนพืน้เมอืง 

และชมุชนทอ้งถิน่ ในการแบง่ปนัผลประโยชน;์ ความเกีย่วขอ้ง

เชื่อมโยงกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ ระหว่างความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีกบัทรพัยากรพนัธกุรรม; การยอมรบั

นบัถอืในสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ โดยคำานงึถงึ 

หนา้ทีข่องรฐัภายใตป้ฏญิญาสากลแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธิ

ของชนพื้นเมือง (UNDRIP) และการตระหนักถึงและรูปแบบ

ขององคก์รของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ในแบบดัง้เดมิ

ในประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ มีทาง

เลอืกสองข้อสำาหรบัวรรคปฏบิตักิาร ทีก่ำาหนดให้ภาคอีนสุญัญาฯ 
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ดำาเนนิมาตรการเพือ่ให้หลกัประกนัในการแบ่งปันผลประโยชน์

กับผู้เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

โดยวรรคหนึง่ระบใุห้สนบัสนนุผูเ้ป็นเจ้าของความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีและผูท้ีต้่องการเข้าถงึทรพัยากร กำาหนดการ

แบ่งปันผลประโยชน์ในเงือ่นไขทีไ่ด้รบัการตกลงร่วมกนั (MAT) 

ส่วนอกีวรรคหนึง่จะมรีายละเอยีดมากกว่า และเสนอแนะให้มี 

นโยบาย, มาตรการทางกฎหมายและการบริหาร เพื่อให้

หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร

พนัธกุรรม และเชือ่มโยงเข้ากบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วข้อง

กบัทรพัยากรพนัธกุรรม ส่วนวรรคเพิม่เตมิอืน่ๆ กล่าวถงึ: การ

กำาหนดเงือ่นไขสำาหรบัการแบ่งปันผลประโยชน์ ในเงือ่นไขทีไ่ด้รบั 

การตกลงร่วมกัน (MAT); ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณทีีม่กีารเข้าถงึก่อนอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพมผีลบงัคบัใช้; มาตรการเพือ่ดำาเนนิการในประเดน็

ของความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณรีะหว่างเขตแดน 

และมาตรฐานขั้นตำ่าสำาหรับเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT); ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีม่กีารเข้าถงึ 

นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และข้อตกลงการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ทีจ่ดัทำาขึน้โดยตระหนกัถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืง 

และชุมชนท้องถิ่น ในการให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC)/การอนุมัติและการมีส่วนร่วม

องคป์ระกอบเกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีระบถุงึขอ้กำาหนดปฏบิตักิารเกีย่วกบั: มาตรการเพือ่

ให้หลักประกันว่าการเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีเกดิขึน้โดยสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิกีารในระดบัชมุชน;  

การจำาแนกระบวุธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ; การผนวกความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณเีขา้ในขอ้ความตน้แบบสำาหรบัความตกลง 

ถ่ายโอนสารพันธุกรรม; การตระหนักถึงและให้การคุ้มครอง

สทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ผูเ้ปน็เจา้ของความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ;ี การกำาหนดใหต้อ้งไดร้บัความ

เหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC)/การอนมุตัแิละการมสีว่นรว่ม 

ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการอนุญาต

เขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมและความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีของชุมชนดังกล่าว; ไม่มีข้อห้ามในการแลกเปลี่ยน

ระหว่างชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น; กลไกเพื่อให้ 

หลักประกันว่าผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมปฏิบัติตามพันธกรณี

ของตนในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน;์ การกำาหนด

วา่การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมตอ้งตัง้อยูบ่นเงือ่นไขทีไ่ดร้บั

การตกลงร่วมกัน (MAT) และจัดทำาขึ้นในระดับชุมชน; และ

เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามซึง่เปน็ทีย่อมรบัระหวา่งประเทศ 

การเสรมิสรา้งสมรรถนะ: ทีป่ระชมุรวมไดพ้จิารณา

ประเดน็การเสรมิสรา้งสมรรถนะในวนัจนัทรท์ี ่9 พฤศจกิายน 

ตอ่มากลุม่ตดิตอ่ประสานงานไดห้ารอืประเดน็นีต้ัง้แตว่นัองัคาร

ที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน โดยเน้นที่การพิจารณา

และปรับรวมข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับมาระหว่างสมัยประชุม 

(UNEP/CBD/ WG-ABS/8/5 และ Add.1) และที่ประชุมรวม

ไดร้บัรององคป์ระกอบวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ ดงัระบุ

ใน Montreal Annex

ในทีป่ระชมุรวม ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัอธบิายวา่  

ข้อเสนอที่ตนส่งมา มีข้อกำาหนดในการเสริมสร้างสมรรถนะ

สำาหรบัรฐับาล, ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่, สถาบนัการ

ศึกษาและสถาบันวิจัยและภาคเอกชน ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) เรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ, องค์กรระหว่างประเทศ, 

ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีส่วนร่วมใน

มาตรการเสรมิสรา้งสมรรถนะเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 

ในประเดน็ตา่งๆ รวมถงึของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) 

กล่าวเน้นว่าการเสริมสร้างสมรรถนะไม่สามารถแทนที่การ

ปฏิบัติตามได้

ผู้แทนประเทศไทยกล่าวว่า ควรใช้แผนปฏิบัติการ 

ว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะของอนุสัญญาว่าด้วยความ 

หลากหลายทางชีวภาพ เป็นพื้นฐานสำาหรับการเสริมสร้าง

สมรรถนะ ภายใต้ระบอบระหว่างประเทศ ผู้แทนประเทศ

คอสตาริกากล่าวเน้นถึงประเด็นการพัฒนาสมรรถนะทาง

สถาบนั, การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการตดิตอ่สือ่สาร, 

ดัชนีชี้วัดสำาหรับการประเมินสมรรถนะของภาคีอนุสัญญาฯ, 

กลไกการเงิน, และความร่วมมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนา 

ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำาคัญกับข้อเสนอแนะจาก

การประชุมสมัชชาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของ

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (อาเซยีน) ในการ: 

ปรับปรุงพัฒนาระบบดิจิตอล และการติดตามตรวจสอบเพื่อ 

ตอ่ตา้นการฉกฉวยทรพัยากรชวีภาพ (biopiracy), การเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะในเรือ่งเศรษฐกจิของบรกิารจากระบบนเิวศ และการเงนิ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบอบระหว่างประเทศ

ผูแ้ทนองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ

(FAO) กลา่ววา่คณะกรรมาธกิารทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหาร

และการเกษตร (CGRFA) ในการประชุมสมัยที่ 12 ได้ให้ความ

เหน็ชอบในขอ้มตวิา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร ซึง่เนน้ถงึ: 

เจตจำานงทีจ่ะดำาเนนิงานรว่มกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ และคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการ
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แบง่ปนัผลประโยชน,์ แนวทางระหวา่งภาคสว่น และทางเลอืก 

ในการปรบัรวมขอ้ตกลงการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ทัง้ทีม่ีอยู่และที่กำาลงัจะมขีึ้นในอนาคต ผู้แทนจากสนธิสญัญา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมพชืเพือ่อาหารและ

การเกษตร (ITPGR) กลา่วถงึความกา้วหนา้ทีเ่กดิขึน้ภายใตร้ะบบ 

พหุภาคีของสนธิสัญญาฯ ในประเด็นของการเข้าถึงและการ 

แบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนจากภาคประชาสงัคมกลา่วเรยีกรอ้ง 

ใหม้กีารเสรมิสรา้งสมรรถนะแบบมสีว่นรว่ม ซึง่ใหช้มุชนพืน้เมอืง 

และชุมชนท้องถิ่นมีอำานาจในการกำาหนดประเด็นที่มีความ

จำาเป็นเร่งด่วน

ในวนัองัคารที ่10 พฤศจกิายน กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน 

ทีม่นีาย Jose Luis Sutera ประเทศอารเ์จนตนิา และนาย Andreas  

Drews ประเทศเยอรมน ีเปน็ประธานรว่ม ไดห้ารอืถงึขอ้เสนอแนะ 

และมุมมองต่างๆ ที่ได้รับจากภาคีอนุสัญญาฯ และเห็นพ้อง

ตอ้งกนัใหด้ำาเนนิการโดยใชข้อ้เสนอจากกลุม่ประเทศทีม่คีวาม

หลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) เปน็หลกั ในสว่นของเนือ้หา

ที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาคีอนุสัญญาฯ ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) เสนอให้เพิ่มข้อความอ้างอิงถึงการเอื้ออำานวยการ

มีส่วนร่วมของภาคเอกชน ผู้แทนประเทศแคนาดา, เม็กซิโก 

และหมู่เกาะคุก เพิ่มข้อความอ้างอิงถึงรัฐกำาลังพัฒนาที่เป็น

เกาะขนาดเลก็, ประเทศทีก่ำาลงัอยูใ่นระหวา่งการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจ และประเทศที่เป็นศูนย์กลางแหล่งกำาเนิด  

ในสว่นของวรรคทีเ่นน้ถงึประเดน็ความตอ้งการทางการเงนิ และ 

การเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนกลุ่มประเทศ

แอฟริกันกล่าวเน้นว่าการเสริมสร้างสมรรถนะควรสอดคล้อง

กบัประเดน็ทีเ่ปน็ความตอ้งการซึง่ไดจ้ำาแนกระบใุนระดบัชาติ

หลงัจากรบัฟงัขอ้เสนอของผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) 

ที่ประชุมให้ปรับโครงสร้างและเนื้อหาใหม่ เพื่อให้มีภาษา 

ทีเ่ปน็กรอบ (chapeau) และรายการของประเดน็สำาคญัสำาหรบั

การเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้แทนประเทศบราซิลกล่าวเน้นถึง 

ขอ้เสนอทีแ่ตกตา่งกนัสำาหรบัภาษาทีเ่ปน็กรอบ (chapeau) และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องต้องกันให้คงภาษาที่เป็นทางเลือก  

ทีร่ะบวุา่ภาคอีนสุญัญาฯ ควรรว่มมอืผา่นโปรแกรมการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะ หรอืมาตรการซึง่เนน้ในประเดน็ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ 

(list of issue areas) เกีย่วกบัรายการดงักลา่ว ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ได้ดำาเนินการโดยใช้ข้อเสนอจากสหภาพยุโรป (EU) เป็นหลัก 

ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกเพิม่องคป์ระกอบเกีย่วกบัการเสรมิสรา้ง

สมรรถนะในการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัใชก้ารปฏบิตัติาม  

ผูแ้ทนประเทศโคลอมเบยีรอ้งขอใหค้งภาษาเกีย่วกบั: การฝกึอบรม 

สำาหรบัหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ และผูต้รวจสอบ 

สทิธบิตัร, และการสนบัสนนุสำาหรบัการพฒันาทางสถาบนัทีจ่ำาเปน็ 

ในแตล่ะประเทศ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ใสว่งเลบ็ทีอ่งคป์ระกอบ 

ทีร่ะบถุงึการฝกึอบรมผูต้รวจสอบสทิธบิตัร และการสนบัสนนุ

สำาหรับการพัฒนาทางสถาบัน

ในประเด็นของการให้ทุนสนับสนุนโปรแกรมการ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของ 

ชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) สนบัสนนุ

โดยผูแ้ทนประเทศนอรเ์วย ์เสนอใหเ้ชญิชวนรฐับาลตา่งๆ และ

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อ

สนบัสนนุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ในการดำาเนนิงานตาม

กลยทุธแ์ละกลไกการเสรมิสรา้งสมรรถนะของตน ผูแ้ทนประเทศ

แคนาดาเสนอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ จำาแนกระบคุวามตอ้งการและ

ประเดน็ทีม่คีวามจำาเปน็เรง่ดว่นในระดบัชาต ิสำาหรบัการเสรมิ

สรา้งสมรรถนะในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์รวมถงึ 

ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นด้วย ผู้แทนจากการ

หารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (IIFB) สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศเฮติ เสนอให้

ใช้ประโยชน์จากระเบียบวิธีการประเมินคุณค่า, การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางสถาบันให้แก่ชนพื้นเมือง

และชุมชนท้องถิ่นเพื่อทำาการวิจัย และสนับสนุนสมรรถนะ

ในการติดตามตรวจสอบและดำาเนินมาตรการการปฏิบัติตาม

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืวา่จะอา้งถงึพธิสีาร, ระบอบ

ระหว่างประเทศ หรืออ้างถึงเครื่องมือทั้งสองประเภท และให้

คงขอ้ความอา้งถงึเครือ่งมอืทัง้สองประเภทไวใ้นวงเลบ็ ผูแ้ทน

สหภาพยุโรป (EU) และผู้แทนประเทศญี่ปุ่นเสนอให้ตัดทิ้ง

ข้อความอ้างอิงถึงการจัดสรรทุนใหม่และเพิ่มเติมสำาหรับการ

เสริมสร้างสมรรถนะ ในประเด็นของการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และความรว่มมอืทางเทคโนโลย ีผูแ้ทนประเทศบราซลิตอ้งการ

ให้ตัดทิ้งข้อความอ้างอิงถึงมาตรา 16 ของอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ (การถา่ยทอดเทคโนโลย)ี ผูแ้ทน

ประเทศแคนาดาเสนอใหร้ะบวุา่ “โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนด“โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดโดยสอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนด

ที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาฯ“ ซึ่งผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน

คดัคา้น และเพิม่ขอ้ความอา้งองิเฉพาะถงึขอ้กำาหนดอืน่ๆ ของ

อนุสัญญาฯ อีกหลายข้อ

ในวนัพธุที ่11 พฤศจกิายน กลุม่ตดิตอ่ประสานงานหารอื 

เกี่ยวกับเอกสารการประชุม (UNEP/CBD/WG-ABS/CRP.1) 

ซึง่รวบรวมขอ้มลูหลงัจากการหารอืในวนัองัคาร และเหน็พอ้ง

ตอ้งกนัวา่ควรจดัเตรยีมเอกสารการประชมุเพือ่รวมหวัขอ้ตา่งๆ 

ของเอกสารแนบท้ายข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่ IX/12 

และปรบัถอ้ยคำาในเนือ้หาจากผูแ้ทนประเทศแอฟรกินั เกีย่วกบั 

รายการของมาตรการเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับรัฐบาล, 

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
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กลุม่ตดิตอ่ประสานงานไดห้ารอืถงึเอกสารการประชมุ 

ที่ได้แก้ไขแล้ว (UNEP/CBD/WG-ABS/CRP.1/Rev.1) ในวัน

พฤหสับดทีี ่12 พฤศจกิายน ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รอ้งขอให้

ใสว่งเลบ็ขอ้กำาหนดทัง้หมดเกีย่วกบัมาตรการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

สำาหรับรัฐบาล, สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในประเด็น

มาตรการสำาหรับรัฐบาล ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้

ใส่วงเล็บข้อความที่ว่าด้วยการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อยา่งยัง่ยนืจากทรพัยากรพนัธกุรรม และความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศนอร์เวย์และ

ญี่ปุ่นร้องขอให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างอิงถึงสมรรถนะในการ

คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

พันธุกรรมในรูปแบบต่างๆ กัน ในส่วนของวรรคที่ว่าด้วยการ

สง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม และความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิและสงัคม ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสเ์สนอใหเ้พิม่

ขอ้ความวา่ ควรดำาเนนิการโดยชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ 

มสีว่นรว่ม ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็พอ้งตอ้งกนักบัขอ้กำาหนดทีว่า่ดว้ย 

สมรรถนะในการให้หลักประกันในการติดต่อสื่อสาร, การให้ 

การศกึษาและความตระหนกัแกส่าธารณชนเกีย่วกบัการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์

เกีย่วกบัสถาบนัการศกึษา ผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืถงึ

ขอ้ความทีว่า่ดว้ยสมรรถนะในการใชร้ะบบทรพัยส์นิทางปญัญา 

และพันธมิตรความร่วมมือระหว่างชุมชน-สาธารณชน-ภาค

เอกชน ในการใช้ประโยชน์ผลที่ได้จากการวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับทางเลือกของ

ทรพัยส์นิทางปญัญา รวมถงึการอนญุาตลขิสทิธิแ์บบโอเพน่ซอรส์ 

(open source - การพัฒนาที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้คิดค้นไม่ถือ

เอาสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพัฒนานั้นๆ พร้อมทั้งเปิดเผย 

แหลง่ทีม่าหรอืตน้กำาเนดิ) ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศ 

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) 

เพิ่มข้อความอ้างถึงกฎจารีตประเพณีและวิธีปฏิบัติเข้าใน 

ข้อกำาหนดว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ เพื่อเพิ่มความรู้

ความเขา้ใจและการดำาเนนิงานรว่มกนัระหวา่งนกัวจิยักบัชมุชน

ระหวา่งการอา่นเนือ้หาในเอกสารการประชมุ ผูแ้ทน

ประเทศบราซิลเสนอภาษาที่ระบุให้ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนิน

มาตรการเสรมิสรา้งสมรรถนะเพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ

ความรว่มมอืทางเทคโนโลย ีผูเ้ขา้รว่มประชมุคงวรรคทีว่า่ดว้ย 

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร โปรแกรมการสนับสนุน

สำาหรบัการพฒันาทางสถาบนั และการตดิตามตรวจสอบและ

การบังคับใช้การปฏิบัติตาม ไว้ในวงเล็บ

ในประเดน็ของรายการของมาตรการเสรมิสรา้งสมรรถนะ 

สำาหรบัชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) 

ระบุว่าการติดตามตรวจสอบและการบังคับใช้การปฏิบัติตาม

ระบอบระหวา่งประเทศนัน้เปน็หนา้ทีข่องรฐับาล และรว่มกบั 

ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น ร้องขอให้ใส่วงเล็บวรรคดังกล่าวทั้งหมด 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็พอ้งตอ้งกนักบัขอ้เสนอของสหภาพยโุรป 

(EU) ที่ให้มีวรรคเดี่ยวว่าด้วยการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะ

ในระดบัชาต ิผูแ้ทนประเทศแคนาดาเสนอใหเ้พิม่องคป์ระกอบ

จากวรรคที่ว่าด้วยการจำาแนกระบุความต้องการในระดับชาต ิ

ของประเทศกำาลงัพฒันา เปน็พืน้ฐานสำาหรบัมาตรการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้ทำาการวิเคราะห์

ประเมนิสมรรถนะโดยผา่นกลไกทีจ่ดัทำาขึน้แลว้ แตผู่แ้ทนประเทศ

บราซิลและสวิสเซอร์แลนด์คัดค้าน และผู้แทนสหภาพยุโรป  

(EU) เสนอแนะวรรคเดีย่วทีร่ะบวุา่ “ภาคอีนสุญัญาฯ ควรดำาเนนิ“ภาคอีนสุญัญาฯ ควรดำาเนนิภาคอีนสุญัญาฯ ควรดำาเนนิ

มาตรการเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนท์กุฝา่ย ตามความจำาเปน็” ”   

และรว่มกบัผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ คดัคา้นการจดัตัง้กลไกการเงนิ 

เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะ

ในที่ประชุมรวมวันปิดการประชุม นาย Sutera 

ประธานกลุม่ตดิตอ่ประสานงานระบวุา่กลุม่ฯ มมีตใิหต้ดัหวัขอ้ 

(heading) ออก เนือ้หาเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งสมรรถนะไดร้บั 

การรับรองเป็นส่วนหนึ่งของ Montreal Annex โดยมีการ

แก้ไขถ้อยคำาเล็กน้อย

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย: ส่วนที่ว่าด้วยสมรรถนะใน 

Montreal Annex (UNEP/CBD/WG-ABS/8/L.2) มีเนื้อหา

ส่วนใหญ่อยู่ในวงเล็บ รวมถึงวรรคทั้งหมดและหัวข้อต่างๆ  

ในแต่ละวรรค เอกสารดังกล่าวระบุถึงประเด็นต่อไปนี้

 ✤ ความรว่มมอืในการพฒันา และ/หรอื การเสรมิ

สรา้งทรพัยากรมนษุย ์และสมรรถนะทางสถาบนัในการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยคำานึงถึงความต้องการที่

จำาแนกระบใุนระดบัชาตโิดยประเทศกำาลงัพฒันา เพือ่ทรพัยากร 

การเงิน และการเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ✤ การวเิคราะหป์ระเมนิการเสรมิสรา้งสมรรถนะ 

ในระดบัชาต ิเปน็พืน้ฐานสำาหรบัมาตรการการพฒันาสมรรถนะ/

การเสริมสร้างสมรรถนะ

 ✤ โปรแกรมการเสรมิสรา้งสมรรถนะ สำาหรบั: การ

พัฒนาและการดำาเนินงานภายใต้กฎหมายการเข้าถึงและการ

แบง่ปนัผลประโยชน ์และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง,  

การพฒันาและฝกึอบรมหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ, 

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร, การสนับสนุนการพัฒนา 

ทางสถาบนัในแตล่ะประเทศ, การฝกึอบรมดา้นการเจรจาตอ่รอง  

รวมถึงสัญญาข้อตกลงต่างๆ, การจัดการการปฏิบัติตามการ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และการตดิตามตรวจสอบ

และบังคับใช้การปฏิบัติตาม

 ✤ มาตรการเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับรัฐบาล 

รวมถงึ: การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืจากทรพัยากร

พันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่กีย่วขอ้ง, การจำาแนกระบ ุการยนืยนัในสทิธ ิและการคุม้ครอง

สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม 

และการใหห้ลกัประกนัในการตดิตอ่สือ่สาร การใหก้ารศกึษาและ

การเสรมิสรา้งความตระหนกัของสาธารณชน เกีย่วกบัการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ ขอ้กำาหนดดา้นสมรรถนะของสถาบนัการศกึษา

และสถาบนัวจิยั รวมถงึ: สมรรถนะสำาหรบัการพฒันาหลกัสตูร 

การเรยีนการสอน และสมรรถนะทางสถาบนั, สมรรถนะในการใช ้

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการดำาเนินงานร่วมกันและ

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจระหวา่งนกัวจิยักบัชมุชนพืน้เมอืง

และชุมชนท้องถิ่น

 ✤ ขอ้กำาหนดดา้นสมรรถนะของภาคเอกชน รวมถงึ: 

สมรรถนะสำาหรับการสำารวจตรวจค้นทางชีวภาพ และการให ้

หลกัประกนัในวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุสำาหรบักระบวนการและความตกลง 

ดา้นการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน,์ สมรรถนะในการ 

จำาแนกระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ และการ

พัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างกันสำาหรับธุรกิจประเภทต่างๆ

 ✤ มาตรการที่ดำาเนินการโดยภาคีอนุสัญญาฯ 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

กบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์รวมถงึการมสีว่นรว่ม 

ในการจดัทำาและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ความตน้แบบ และทะเบยีน

รายชือ่/รายการของการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม

ในรูปแบบต่างๆ

 ✤ มาตรการเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับชุมชน

พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ที่จัดทำาขึ้นโดยดูจากประเด็น

ความต้องการที่ชุมชนดังกล่าวได้มีส่วนร่วมและจำาแนกระบุ 

โดยเฉพาะชนพื้นเมืองสตรี รวมถึงสมรรถนะในการ: อนุรักษ์, 

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม, 

จำาแนกระบุและยืนยันในสิทธิของตนที่มีในความรู้ดังกล่าว,  

จดัทำา, ดำาเนนิงาน และ/หรอื บงัคบัใชร้ะเบยีบวธิกีารของชมุชน,  

บันทึกและจัดทำาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี, ให้หลักประกันในการคุ้มครอง 

ฐานขอ้มลูของความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ,ี เพิม่พนู

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิของความหลากหลายทาง

ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสมรรถนะทางสถาบันเพื่อทำาการวิจัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลย ีและตดิตามตรวจสอบและบงัคบัใชก้ารปฏบิตัติาม

กบัพธิสีาร/ระบอบระหวา่งประเทศ, ระเบยีบวธิกีารของชมุชน 

และกฎจารีตประเพณี

 ✤ จัดตั้งกลไกการเงินเพื่อสนับสนุนโปรแกรม 

การเสริมสร้างสมรรถนะ

 ✤ ดำาเนนิมาตรการทีเ่หมาะสม เกีย่วกบัผูบ้รจิาคและ

กลไกการเงนิระหวา่งประเทศ เพือ่ใหห้ลกัประกนัในการจดัสรร

ทรัพยากรการเงินสำาหรับโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะ 

รวมถงึทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่  

เพื่อดำาเนินกลยุทธ์และกลไกการเสริมสร้างสมรรถนะ

การปฏิบัติตาม: ที่ประชุมรวมและกลุ่มติดต่อ

ประสานงาน ซึ่งมนีาย Rene Lefeber ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

และ Ricardo Torres ประเทศโคลอมเบีย เป็นประธานร่วม  

ได้พิจารณาประเด็นการปฏิบัติตาม โดยเน้นที่การศึกษา 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มเติมที่ได้รับมาตั้งแต่การ 

ประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ สมัยที่ 7 (UNEP/CBD/

WG-ABS/7/6 และ Add.1-4) เพื่อตัดสินว่าข้อเสนอดังกล่าว

เพิ่มมูลค่าให้แก่เนื้อหาของ Paris Annex (UNEP/CBD/ 

WG-ABS/7/8) และควรคงไว้หรือไม่ 

ในทีป่ระชมุรวม ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) อธบิายถงึ 

ข้อเสนอของตนที่มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับ: ความรู้ความเข้าใจ

ระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม 

(misappropriation), และการลงโทษที่มีประสิทธิผล ผู้แทน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า คำาจำากัดความของการใช้

ประโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม (misappropriation), มาตรฐานการ

เขา้ถงึระหวา่งประเทศ, ขอ้กำาหนดในการเปดิเผยแหลง่กำาเนดิ 

และการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ควรเปน็สว่นประกอบหลกัใน

องคป์ระกอบวา่ดว้ยการปฏบิตัติามของระบอบระหวา่งประเทศ 

ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) กลา่วเนน้วา่รฐัควรใหก้าร

ยอมรบันบัถอืตอ่กฎจารตีประเพณ,ี บรรทดัฐาน และระเบยีบ

ขัน้ตอนเกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณแีละ

ทรัพยากรพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้มีคำาจำากัดความ

ของการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation) 

ในแบบกว้างๆ ผู้แทนกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทาง 

ชวีภาพสงู แนะนำาขอ้เสนอใหมท่ีร่วมถงึประเดน็: ความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT), การใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกภ่าคอีนสุญัญาฯ 

และการจัดทำากรอบงานเพื่อคุ้มครองสิทธิเหนือทรัพยากร

พันธุกรรม สารอนุพันธุ์และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม
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ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสงัคมกลา่วเนน้ 

ว่ากลไกการปฏิบัติตามควรครอบคลุมทั้งในประเด็นของการ
ใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง (misuse) และการใช้ประโยชน์อย่าง 
ไมเ่หมาะสม (misappropriation) ในการดำาเนนิการกบัประเทศ 
ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ภาคอีนสุญัญาฯ และใหร้วมเอกสารรบัรองและจดุตรวจ 
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการติดตามตรวจสอบด้วย

ในวนัพธุที ่11 พฤศจกิายน ทีป่ระชมุรวมได้จดัตัง้กลุม่
ติดต่อประสานงานขึ้น เพื่อทำาการผสานข้อเสนอและมุมมอง 
ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามที่ได้รับในช่วงระหว่าง 
สมัยประชุม เข้าสู่ Paris Annex ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)  
เสนอแนะให้ภาคทีีส่่งข้อเสนอดงักล่าว เป็นผูร้ะบวุ่าควรใส่เนือ้หา 
ของตนไว้ที่ใด ผู้แทนประเทศบราซิลอ้างถึงแนวทางสามขั้น 
(three stage approach) ทีผ่่านความเหน็ชอบจากการประชมุ
ทีก่รงุปารสี และระบวุ่า Paris Annex ได้ผ่านช่วงของการเจรจา
ต่อรองสองขั้นตอนแรกแล้ว และกำาลังอยู่ในช่วงของขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งคณะทำางานต้องตัดสินใจว่าเนื้อหาปฏิบัติการใหม่ 
อันใดควรรวมไว้ใน Paris Annex หลังจากการปรึกษาหารือ
อย่างไม่เป็นทางการ นาย Hodges ประธานร่วมของคณะทำางาน 
เฉพาะกิจกล่าวว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของ Paris 
Annex ต้องคงอยู่เช่นเดิม และหากมีข้อเสนอใหม่ใดๆ  
ควรจัดทำาขึ้นโดยอาศัย Paris Annex เป็นหลัก เขาเสนอแนะ
ให้ภาคอีนสุญัญาฯ; จำาแนกระบวุ่าข้อเสนอใดควรเป็นพืน้ฐาน
สำาหรับการดำาเนินงานในอนาคต รวมถึงการใส่วงเล็บเนื้อหา
หรอืนำาองค์ประกอบใหม่เข้ามา; ปรบัรวมเนือ้หาและขจดัส่วน
ที่ซำ้าซ้อนกับเนื้อหาที่มีอยู่ใน Paris Annex และสุดท้ายคือ 
จัดทำา Paris Annex ฉบับปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นพื้นฐาน
สำาหรับการเจรจาต่อรองต่อไป

กลุ่มติดต่อประสานงานได้เริ่มอ่านข้อเสนอเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม เพื่อตัดสินใจว่าข้อเสนอใดจะคงไว้
เพือ่ใชเ้ปน็พืน้ฐานสำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่ไป ผูแ้ทนประเทศ
โคลอมเบียถอนข้อเสนอของตนออก เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อเสนอ
ของกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) 
สว่นขอ้เสนอของสภาวจิยัทางเศรษฐกจิและสงัคม (CESAGEN) 
เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนกั ไดร้บัการสนบัสนนุ
จากกลุ่มประเทศแอฟริกัน

ในประเดน็ของรายการขอ้ความตน้แบบสำาหรบัความ
ตกลงถ่ายโอนสารพันธุกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้คง 
ข้อเสนอของสภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (CESAGEN)  
ดงักลา่วขา้งตน้ไว ้เกีย่วกบัองคป์ระกอบทีร่ะบใุหห้นว่ยงานใหท้นุวจิยั  
กำาหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ผู้เข้าร่วมประชุมถกกัน
ในประเดน็ทีว่า่ควรคงขอ้เสนอเพิม่เตมิจากสหภาพยโุรป (EU) 

หรอืไม ่และเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่องคป์ระกอบในขอ้เสนอดงักลา่ว

ควรอยู่ใน Paris Annex

คณะทำางานเฉพาะกจิไดค้งขอ้เสนอของสภาวจิยัทาง

เศรษฐกจิและสงัคม (CESAGEN) เกีย่วกบัการประกาศเอกภาค ี

(unilateral declaration) โดยผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่ง 

ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศแอฟริกัน เกี่ยวกับกลไก

การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ผูเ้ขา้รว่มประชมุคงขอ้เสนอของ

กลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) ทีร่ะบ ุ

ถงึขอ้มลูขา่วสารเบือ้งตน้ทีต่อ้งมใีนเอกสารรบัรองการปฏบิตัติาม  

รวมถงึ: ตวัจำาแนกระบทุีม่ลีกัษณะเฉพาะ (unique identifier) ที่

มอบหมายโดยหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ, การยนืยนั 

การปฏบิตัติามขอ้กำาหนดการเขา้ถงึภายในประเทศ รวมถงึความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลง

รว่มกนั (MAT), หลกัฐานแสดงวา่มกีารปฏบิตัติามความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT) เมือ่มกีารเขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม, และประเดน็เกีย่วกบัขอ้มลู

ข่าวสารที่เป็นความลับ ผู้แทนประเทศแคนาดาร้องขอให้คง

ข้อเสนอขององค์การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIO) 

และสมาคมผูว้จิยัและผลติยาแหง่อเมรกิา (PhRMA) ทีร่ะบวุา่ 

ภาคีอนุสัญญาฯ จักต้องให้หลักประกันว่าข้อมูลข่าวสารที่

เป็นความลับได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่โดยสอดคล้องกับ

กฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหวา่งประเทศ ผูแ้ทน 

กลุ่มประเทศแอฟริกันสนับสนุนข้อเสนอของสภาวิจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคม (CESAGEN) เกี่ยวกับการเอื้ออำานวยการ

แลกเปลีย่นประสบการณใ์นการใชล้ขิสทิธิส์ำาหรบัการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

กฎจารีตประเพณี, ระเบียบขั้นตอนของชุมชน และลิขสิทธิ์

สำาหรบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผา่นกลไกการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้คงข้อเสนอเรื่อง

ความรู้ความเข้าใจระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation)/การใช้ประโยชน์

ที่ไม่ถูกต้อง (misuse) ไว้เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับการเจรจา

ต่อรอง หลังจากการหารือ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU), ผู้แทน 

ประเทศญีปุ่น่, ออสเตรเลยี, แคนาดา และนอรเ์วย ์ตัง้ขอ้สงัเกต 

วา่ Paris Annex มหีวัขอ้เกีย่วกบั “ความรูค้วามเขา้ใจระดบันานาชาติ 

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม (misappropria-

tion)/การใชป้ระโยชนท์ีไ่มถ่กูตอ้ง (misuse)” ดงันัน้กลมุตดิตอ่ 

ประสานงานจึงมีหน้าที่ในการพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าว 

และกลุม่ตดิตอ่ประสานงานไดต้ดัสนิใจขอคำาแนะแนวทางจาก 
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ทีป่ระชมุรวมวา่จะดำาเนนิการในประเดน็ทีเ่ปน็ปญัหาความขดัแยง้ 

อยา่งไร รวมถงึ: คำาจำากัดความ โดยเฉพาะอย่างยิง่เนื้อหาของ: คำาจำากัดความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของ

ความรูค้วามเขา้ใจระดบันานาชาตเิกีย่วกบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่ง

ไมเ่หมาะสม (misappropriation)/การใชป้ระโยชนท์ีไ่มถ่กูตอ้ง  

(misuse), เนือ้หาเหมอืนกนัทีเ่สนอไวภ้ายใตอ้งคป์ระกอบอืน่ 

และขอ้เสนอของผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกทีใ่หจ้ดัตัง้คณะกรรมการ

การปฏบิตัติาม ซึง่ไดร้บัการพจิารณาวา่เปน็ขอ้กำาหนดทางสถาบนั 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบอบระหว่างประเทศในภาพรวม

ในทีป่ระชมุรวมวนัพฤหสับดทีี ่11 พฤศจกิายน หลงัจาก 

การปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ประธาน Hodges เสนอ

ใหใ้สเ่ชงิอรรถในองคป์ระกอบทีว่า่ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจระดบั

นานาชาตเิกีย่วกบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม (misap-

propriation)/การใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง (misuse) เพื่อ 

ใหม้กีารเสนอขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัคำาจำากดัความของคำาดงักลา่ว 

ตอ่ไป และในเนือ้หาขององคป์ระกอบขอ้นีม้ทีางเลอืกสองขอ้คงไว ้ 

คือข้อเสนอของสหภาพยุโรป (EU) และข้อเสนอของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ประธาน Hodges 

ยังได้เสนอแนะว่า เมื่อพบกับเนื้อหาปฏิบัติการที่มีปัญหาใน 

คำาจำากัดความเช่นนี้อีก ในองค์ประกอบอื่นๆ ให้ใช้เชิงอรรถ

อธบิายวา่ การหารอืถงึคำาจำากดัความของเนือ้หาในวรรคนีจ้ะมขีึน้ 

ในการประชมุครัง้หนา้ของคณะทำางานเฉพาะกจิ ซึง่ทีป่ระชมุ

ยอมรับ

ตอ่มากลุม่ตดิตอ่ประสานงานไดอ้า่นขอ้เสนอเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม เพื่อยืนยันความถูกต้องของตำาแหน่ง

ของขอ้เสนอดงักลา่วใน Paris Annex เกีย่วกบัเอกสารรบัรอง

ซึง่เปน็ทีย่อมรบัระหวา่งประเทศทีอ่อกโดยหนว่ยงานระดบัชาติ

ที่ได้รับมอบอำานาจ ผู้แทนประเทศบราซิลเสนอให้นำาเนื้อหา

อารัมภบทจากข้อเสนอของตนเกี่ยวกับการตระหนักถึงความ

สำาคญัของความชดัเจนทางกฎหมาย เกีย่วกบัขอ้กำาหนดในการ 

เปิดเผยแหล่งกำาเนิด ผู้แทนประเทศบราซิลเสนอเนื้อหา

อารมัภบททีต่ระหนกัถงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา วา่มบีทบาท

สำาคัญในการแบ่งปันผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดทำาคู่มือ 

เพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตาม ผู้แทนประเทศบราซิลเสนอ

วรรคอารมัภบทเกีย่วกบัการใหห้ลกัประกนัในการปฏบิตัติาม

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ในระดับชาติ

ในวนัเสารท์ี ่13 พฤศจกิายน กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน 

ได้อ่านเนื้อหาใหม่ที่ได้ผนวกเข้าใน Paris Annex และผู้เข้า

ร่วมประชุมได้ใส่วงเล็บและพยายามปรับรวมเนื้อหาบางส่วน 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงรายการของกิจกรรมเสริมสร้าง

ความตระหนกัภายใตห้วัขอ้ของคูม่อืสนบัสนนุการปฏบิตัติาม 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้ใส่วงเล็บข้อความว่าด้วย

ระบบลขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนใ์นระบบ

อินเทอร์เน็ต และผู้แทนประเทศออสเตรเลีย วงเล็บข้อความ

ทีอ่า้งถงึระบบลขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ทัง้หมด ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัเสนอใหใ้ชภ้าษาทีเ่ปน็การ

ปรับรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความตระหนัก และใช้

ระบบลขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนก์บัชมุชน

พืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่, ผูท้ำาการคน้ควา้วจิยั และหนว่ยงาน 

ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และเขาเสนอให้ปรับรวมเนื้อหาเพื่อ

ใหม้ขีอ้กำาหนดสำาหรบั: การเสรมิสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบั

ความเป็นไปได้ในการจัดทำาฉลากผลิตภัณท์ เพื่อรับรองการ

ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และการจดัทำาระบบการจดทะเบยีนผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ 

สำาหรบัเครอืขา่ยวจิยัและสิง่พมิพว์ชิาการทีใ่ชล้ขิสทิธิก์ารเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์

ในประเดน็ของความรูค้วามเขา้ใจระดบันานาชาตเิกีย่วกบั 

การใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation)/ 

การใชป้ระโยชนท์ีไ่มถ่กูตอ้ง (misuse) ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอื 

ในวรรคทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัคำาจำากดัความ ซึง่ผูแ้ทนประเทศแคนาดา

ขอให้อยู่ในวงเล็บ เกี่ยวกับข้อกำาหนดที่ให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

ดำาเนนิมาตรการเพือ่ปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม 

ในอาณาเขตของตน ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วย ์คดัคา้นโดยผูแ้ทน 

สหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้อ้างถึงความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งควบคูก่บัทรพัยากรพนัธกุรรม 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั ระบวุา่ การใชป้ระโยชนอ์ยา่งไม่

เหมาะสม (misappropriation) ควรอา้งถงึการละเมดิขอ้กำาหนด 

ในระบอบระหว่างประเทศ และ/หรือ กฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัของประเทศแหลง่กำาเนดิทรพัยากรพนัธกุรรม ผูแ้ทน 

ประเทศบราซลิ คดัคา้นโดยผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี เสนอให้ 

ภาคอีนสุญัญาฯ จกัตอ้ง “ดำาเนนินโยบาย, มาตรการทางกฎหมาย 

และการบรหิาร” เพือ่ปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม  

ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) สนับสนุนโดยผู้แทน

ประเทศมาเลเซียและกลุ่มประเทศแอฟริกัน ร้องขอให้มีการ

อ้างอิงถึงกฎจารีตประเพณี, ระเบียบวิธีการของชุมชน และ

ระเบียบขั้นตอนของชุมชน

เกี่ยวกับข้อกำาหนดที่ระบุว่ามาตรการเกี่ยวกับการ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม (misappropriation) จะใชก้บั

กรณีใดและบุคคลใดบ้าง ผู้แทนประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพิ่ม

ขอ้ความอา้งองิถอืบคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่มสีถานทีต่ัง้ของธรุกจิ
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อยู่ในเขตอำานาจของภาคีอนุสัญญาฯ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ 

ขอใหร้ะบวุา่ มาตรการเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม 

ใชก้บัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในประเทศผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม 

และผูแ้ทนประเทศบราซลิรอ้งขอใหร้วมถอ้ยคำาทีเ่ปน็ทางเลอืก

ซึ่งอ้างถึงประเทศแหล่งกำาเนิดหรือประเทศที่ได้รับทรัพยากร

พนัธกุรรมโดยสอดคลอ้งกบัอนสุญัญาฯ ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วย์

เสนอใหต้ดัทิง้วรรคยอ่ยทีว่า่ดว้ยบคุคลผูท้ีค่วรทราบวา่มกีารใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรมอยา่งไมเ่หมาะสม แตผู่แ้ทน 

สหภาพยุโรป (EU) ขอให้คงไว้

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะมีในเอกสารรับรองการ

ปฏบิตัติาม ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดใ์สว่งเลบ็ขอ้ความอา้งองิ

ทีร่ะบวุา่มคีวามรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง

หรือไม่ และเข้าถึงความรู้นั้นโดยได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) จากชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นหรือไม่  

ผูแ้ทนประเทศแคนาดาเพิม่เตมิขอ้ความอา้งองิถงึ “การอนมุตัิ

และการมีส่วนร่วม” ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น  

เปน็หนึง่ในทางเลอืกแทนความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความเกีย่วกบัขอ้มลู

ข่าวสารขั้นต้นที่จะรวมอยู่ในเอกสารรับรอง สำาหรับติดตาม

ตรวจสอบการเขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

เกี่ยวกับมาตรการเพื่อให้หลักประกันการเข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรม โดยมเีปา้หมายในการบงัคบัใชข้อ้ตกลง

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) 

ใสว่งเลบ็วรรคทีว่า่ดว้ยการจดัทำากรอบการกำากบัดแูลทีเ่หมาะสม  

และใสว่งเลบ็อกีสองวรรควา่ดว้ยการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

ในเขตอำานาจของผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งละเมิดกฎหมาย

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนประเทศ

นวิซแีลนดใ์สว่งเลบ็เนือ้หาเกีย่วกบัมาตรการของภาคอีนสุญัญาฯ 

ในการเอื้ออำานวยการตระหนักถึงและบังคับใช้คำาพิพากษา  

ในสว่นของมาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนัการปฏบิตัติามกฎจารตี

ประเพณี และระบบการคุ้มครองในท้องถิ่น ผู้แทนประเทศ

ออสเตรเลียใส่วงเล็บภาษาเกี่ยวกับ: การเปิดเผยหลักฐาน

ของความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ในการยื่นขอสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา และการยกเลิกสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาในกรณีที่ขาดความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)

ในวนัปดิการประชมุ ทีป่ระชมุรวมไดร้บัรองสว่นทีว่า่ดว้ย 

การปฏบิตัติาม ของ Montreal Annex โดยมกีารแกไ้ขดงัเสนอ

โดยผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั วา่กจิกรรมตา่งๆ ในการจดัทำา 

และแสดงลิขสิทธิ์การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และการจัดทำาสัญลักษณ์สำาหรับ

ทรัพยากรและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ที่ครอบคลุมภายใต้ลิขสิทธิ์ดังกล่าว ให้รวมอยู่ในหัวข้อย่อย 

ว่าด้วยระบบการติดตามตรวจสอบและการรายงาน

ผลลพัธข์ัน้สดุทา้ย: องคป์ระกอบเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

ของ Montreal Annex (UNEP/CBD/WG-ABS/8/L.2) รวมถงึ

ส่วนที่ว่าด้วยการจัดทำาคู่มือเพื่อสนับสนุน, ติดตามตรวจสอบ 

และบงัคบัใชก้ารปฏบิตัติาม และมาตรการ เพือ่ใหห้ลกัประกนั

ในการปฏิบัติตามกฎจารีตประเพณีและระบบการคุ้มครอง 

ในท้องถิ่น เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในวงเล็บ

ในส่วนที่ว่าด้วยคู่มือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 

หัวข้อย่อยรวมถึง:

 ✤ กจิกรรมการเสรมิสรา้งความตระหนกั มเีนือ้หาใหม่ 

ทีว่า่ดว้ย: การเสรมิสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัการพฒันาและ

การใชล้ขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนร์ะหวา่ง

ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่, นกัวจิยั และหนว่ยงานใหท้นุ 

สนับสนุนการพัฒนา, การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ 

การจดัทำาฉลากผลติภณัท ์เพือ่รบัรองการปฏบิตัติามขอ้กำาหนด

ในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และการจดัทำาระบบ

การจดทะเบียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สำาหรับเครือข่าย

วจิยัและสิง่พมิพว์ชิาการทีใ่ชล้ขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์

 ✤ ความรูค้วามเขา้ใจระดบันานาชาตเิกีย่วกบัการ

ใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation)/การใช้

ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง (misuse) และมีทางเลือกสองข้ออยู่ใน

เชงิอรรถ ระบวุา่ อาจสง่ขอ้เสนอและมมุมองเกีย่วกบัคำาจำากดัความ 

ของการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation)  

มาภายหลงั เพือ่พจิารณาคำาจำากดัความทีเ่หมาะสมตอ่ไป ทางเลอืก 

ขอ้แรกรวมถงึ: เนือ้หาทัว่ไปเกีย่วกบัความหมายของการใชป้ระโยชน ์

อยา่งไมเ่หมาะสม (misappropriation) วา่หมายถงึ การไดม้า 

ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมโดยละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

ระเบยีบขอ้บงัคบัของภาคอีนสุญัญาฯ ทีต่อ้งการความเหน็ชอบ

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT) สำาหรบัการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม และขอ้กำาหนด

ว่าด้วยปฏิบัติการและมาตรการของภาคีอนุสัญญาฯ ในการ

ปอ้งกนั และจดัการในกรณกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม  

(misappropriation) ส่วนทางเลือกที่สองประกอบด้วย 

หัวข้อย่อยสองข้อที่กล่าวถึงความหมายของการใช้ประโยชน์

อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation)

 ✤  รายการข้อความต้นแบบ (model clause) 

ของความตกลงถา่ยโอนสารพนัธกุรรม ซึง่มกีารกลา่วถงึเงือ่นไข 

ในการให้ลิขสิทธิ์ และการจัดทำาดัชนีชี้วัดโดยใช้กรอบการ

จำาแนกประเภทที่ได้มาตรฐาน
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

 ✤ ขอ้ถอืปฏบิตัสิำาหรบักลุม่ผูใ้ชท้รพัยากรทีส่ำาคญั

 ✤ การจำาแนกระบุข้อถือปฏิบัติสำาหรับวิธีปฏิบัติ

ที่ดีที่สุด

 ✤ หน่วยงานให้ทุนวิจัย กำาหนดให้ผู้ที่ได้รับทุน

วจิยัมพีนัธกรณใีนการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดในการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน ์โดยมีเนือ้หาใหม่ที่อา้งถึงการปฏิบัติ

โดยสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ภายในประเทศภาคีผู้เปิดให้เข้าถึงทรัพยากร 

พนัธกุรรม, ระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์, กฎหมาย และ/หรือ มาตรการในการบริหาร

จัดการ, กฎจารีตประเพณี และระเบียบวิธีการในระดับชุมชน 

ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

 ✤ การประกาศเอกภาค ี(unilateral declaration) 

โดยผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม โดยมีเนื้อหาใหม่ที่ระบุว่าภาค ี

อนสุญัญาฯ อาจมอบโอกาสใหแ้กผู่ท้ีต่อ้งการเขา้ถงึทรพัยากร

และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ในการลงนาม

รบัรองลว่งหนา้เกีย่วกบัเงือ่นไขของลขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

 ✤ มาตรฐานการเขา้ถงึระหวา่งประเทศ เพือ่สนบัสนนุ 

การปฏิบัติตามข้ามเขตอำานาจ

ในสว่นทีว่า่ดว้ยการจดัทำาคูม่อืเพือ่ตดิตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตาม หัวข้อย่อยรวมถึง:

 ✤ กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึง

ประสบการณ์ในการใช้ลิขสิทธิ์การเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์เนือ้หาใหมอ่ืน่ๆ รวมถงึ การเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบั 

กฎจารตีประเพณ ีและระเบยีบวธิกีารในระดบัชมุชน และลขิสทิธิ์

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และให้หลักประกัน 

ในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ

 ✤ ทางเลอืกสามขอ้สำาหรบัเอกสารรบัรองซึง่เปน็ที ่

ยอมรบัระหวา่งประเทศ ซึง่ออกโดยหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บั 

มอบอำานาจ รวมถงึ: ขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิทีจ่ะตอ้งมใีนเอกสาร

รบัรองการปฏบิตัติาม ตวัอยา่งเชน่ การอา้งองิถงึวา่ มกีารเขา้ถงึ 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง โดย

สอดคลอ้งกบัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชน

พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง, ชื่อและสถานที่ตั้งของ

ชมุชนดงักลา่ว, หลกัฐานวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

และการใชป้ระโยชนท์ีไ่ดร้บัอนญุาต, ขอ้จำากดัการใชป้ระโยชน ์

และเงือ่นไขในการมอบลขิสทิธิส์ำาหรบัการวจิยัทีไ่มไ่ดม้วีตัถปุระสงค์

ในทางการคา้, การวจิยัและการพฒันาทีม่วีตัถปุระสงคใ์นทาง 

การค้า, ข้อกำาหนดที่ระบุว่าเอกสารรับรอง จักต้องไม่รวมถึง

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ความลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ 

ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) และ

กระบวนการใหก้ารรบัรอง ผา่นการใชก้รอบการจำาแนกประเภท 

ที่ได้มาตรฐาน ทางเลือกใหม่ประกอบด้วยสองวรรคที่ระบุว่า

ควรจัดทำาหลักฐานของความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

โดยใชเ้อกสารรบัรองการปฏบิตัติาม ซึง่ไดร้บัมาโดยการปฏบิตัิ

ตามกรอบกฎหมายและกฎจารีตประเพณีในการเข้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ ระบบการติดตามตรวจสอบและการรายงาน 

รวมถงึภาษาปฏบิตักิารวา่ดว้ยการใชคู้ม่อืการตดิตอ่สือ่สาร และ 

การตดิตามตรวจสอบและการรายงานผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็, 

การจดัทำากรอบการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และการใชก้รอบ

การจำาแนกประเภทในระดับนานาชาติ 

 ✤ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสำาหรับการติดตาม 

(tracking)

 ✤ ข้อกำาหนดในการเปิดเผยแหล่งกำาเนิด รวมถึง

เนือ้หาปฏบิตัทิีร่ะบวุา่ ใหแ้จง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกาศแหลง่

ที่มาของเอกสารรับรองการปฏิบัติตาม ต่อกลไกการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร (CHM) ด้วย 

 ✤ การจำาแนกระบุจุดตรวจ (check point) 

ในส่วนที่ว่าด้วยการจัดทำาคู่มือเพื่อบังคับใช้การ 

ปฏิบัติตาม ภาษาปฏิบัติการใหม่ระบุว่า ภาคีอนุสัญญาฯ อาจ

สนับสนุนให้ผู้ให้และผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในเขตอำานาจ 

ของตน ผนวกรวมขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการไกลเ่กลีย่กรณพีพิาท 

และประเดน็เกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอืน่ๆ เขา้ในเงือ่นไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) หัวข้อย่อยรวมถึง

 ✤ มาตรการเพื่อให้หลักประกันในการเข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรม โดยมเีปา้หมายในการบงัคบัใชข้อ้ตกลง 

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์รวมถงึเนือ้หาใหมว่า่ดว้ย:  

การจัดทำากรอบการควบคุมดูแลในระดับชาติ, การจัดตั้ง 

หนว่ยงานชว่ยเหลอืทางกฎหมาย และปฏบิตักิารทางกฎหมาย 

ในเขตอำานาจของประเทศผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรม ในกรณทีีม่ี

การละเมดิกฎขอ้บงัคบัในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

 ✤ กลไกการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท

 ✤ การบงัคบัใชค้ำาพพิากษา และอนญุาโตตลุาการ 

ข้ามเขตอำานาจ รวมถึงเนื้อหาใหม่ว่าด้วยมาตรการของภาคี 

อนสุญัญาฯ เกีย่วกบัการตคีวามในกรณทีีม่กีารละเมดิขอ้สญัญา 

และ/หรือ กฎหมายการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ ระเบยีบวธิกีารในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร

ระหว่างหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติด้านการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
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ได้รับข้อมูลข่าวสารในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำาหนดในความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)

 ✤ การชดใช้และบทลงโทษ

 ✤ มาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนัในการปฏบิตัติาม

กฎจารีตประเพณี และระบบการคุ้มครองในท้องถิ่น รวมถึง

ขอ้ความอา้งองิใหมเ่กีย่วกบั: การปฏบิตัติามลขิสทิธิใ์นการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์, การเปิดเผยอัตลักษณ์และ

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชนพืน้เมอืงและ

ชมุชนทอ้งถิน่ ในการยืน่ขอสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปญัญา (IPR),  

การกำาหนดให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์

อย่างไม่เหมาะสม (misappropriation) ตกเป็นของชุมชน 

พืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ เพือ่เปน็คา่ชดเชย

ความเสียหายหรือการสูญเสียต่อชุมชนดังกล่าว, การยอมรับ

นับถือในกฎจารีตประเพณี บรรทัดฐาน และพิธีการขั้นตอน

ของชุมชน และการขาดความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

ในการจดทะเบียนผลิตภัณท์ หรือการยื่นขอสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ทางปัญญา (IPR)

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและ 

เท่าเทียม: ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเด็นการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ในที่ประชุมรวมวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 

โดยเน้นที่การศึกษาข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มเติม ที่ได้รับ

มาตัง้แตก่ารประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิฯ สมยัที ่7 (UNEP/

CBD/WG-ABS/7/6 และ Add.1-4) เพื่อตัดสินใจว่าเนื้อหาใด 

ที่เป็นประโยชน์ต่อเนื้อหาของ Paris Annex และจะคงเอาไว้ 

กลุ่มติดต่อประสานงานว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์และ

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งมีนาย Pierre du Plessis 

ประเทศนามเิบยี และนาง Cosima Hufler ประเทศออสเตรยี 

เปน็ประธานรว่ม ไดพ้จิารณาประเดน็การแบง่ปนัผลประโยชน์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน

ในที่ประชุมรวม ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เสนอใหก้ำาหนดเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) ในเวลา 

ที่มีการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อสร้างความชัดเจนทาง 

กฎหมาย และส่งเสริมการปฏิบัติตาม ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

แอฟรกินัใหค้วามสนใจในการใหค้ำาจำากดัความของการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

กลุ่มติดต่อประสานงานเริ่มจากการจำาแนกระบุว่า  

ขอ้เสนอและมมุมองใดบา้งทีค่วรคงไวเ้พือ่เปน็พืน้ฐานสำาหรบัการ

ดำาเนนิงานตอ่ไป ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทาง

ชวีภาพสงู (LMMC) อธบิายวา่ขอ้เสนอของตน ใหร้ายละเอยีด 

เพิม่เตมิเกีย่วกบักลไกการเงนิสำาหรบัระบอบระหวา่งประเทศ  

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้ย้ายข้อเสนอและมุมมอง 

ดังกล่าวไปไว้ในองค์ประกอบเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะ 

แต่ผู้แทนกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

(LMMC) คัดค้าน ผู้แทนประเทศแคนาดาและกลุ่มประเทศ 

แอฟริกันตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

หลายเรื่อง (cross-cutting issue) และร่วมกับผู้แทนสหภาพ

ยโุรป (EU) และนอรเ์วย ์เสนอแนะใหว้างเนือ้หาเพือ่การพจิารณา

ไวใ้นสว่นทีว่า่ดว้ยขอ้ตกลงทางสถาบนั ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่ี

ความหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) สนบัสนนุโดยผูแ้ทน

กลุม่ประเทศแอฟรกินั เพิม่เนือ้หาในสว่นทีว่า่ดว้ยการมสีว่นรว่ม 

อยา่งมปีระสทิธผิลในกจิกรรมการวจิยั โดยระบวุา่นกัวจิยัและ

สถาบันจากต่างประเทศทำาการวิจัยโดยดำาเนินงานร่วมกับ 

สถาบนัระดบัชาตทิีไ่ดร้บัการอนมุตัแิลว้ ในประเทศแหลง่กำาเนดิ 

ผู้แทนประเทศเม็กซิโกถอนข้อเสนอของตน แต่ร้องขอให้ระบุ

วา่ขอ้กำาหนดในการจดัตัง้กองทนุ trust fund สำาหรบักรณขีอง

สถานการณ์ข้ามเขตแดน ครอบคลุมเฉพาะความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

เท่านั้น และมาตรการเพื่อให้หลักประกันการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

ผูเ้ข้าร่วมประชมุคงข้อเสนอของสภาวจิยัทางเศรษฐกจิ

และสงัคม (CESAGEN) เกีย่วกบั: การมส่ีวนร่วมอย่างมปีระสทิธผิล

ในกิจกรรมการวิจัย; การกำาหนดเงื่อนไขและมาตรฐานขั้นตำ่า; 

การเสรมิสร้างสมรรถนะในการใช้คูม่อืสำาหรบัการตดิตามและการ

ตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติาม; มาตรการเพือ่ให้หลกัประกนั 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT) และกลไกเพื่อส่งเสริมให้นำาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไป

สนับสนุนการดำาเนินงานอนุรักษ์

ในวนัศกุรท์ี ่12 พฤศจกิายน ผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณา

เอกสารการประชมุ (UNEP/CBD/WG-ABS/8/CRP.3) โดยยนืยนั

ตำาแหนง่ทีถ่กูตอ้งของเนือ้หาปฏบิตักิาร ใน Paris Annex และ

จำาแนกว่าควรใส่วงเล็บที่เนื้อหาใดบ้าง ผู้แทนประเทศบราซิล 

นำาเสนอเนือ้หาอารมัภบทจากกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางชีวภาพสูง (LMMC) ที่อยู่ภายใต้หัวข้อผลประโยชน์ที่จะ

ทำาการแบ่งปันภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

โดยตระหนักว่ามาตรการการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นคู่มือ

สำาหรับการขจัดความยากจน และเน้นถึงคุณค่าในเชิงกลยุทธ์ 

ตลอดจนคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนประเทศแคนาดาขอให้ระบุว่า 

การอ้างถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี จำากัด

เฉพาะความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณ ี“ที่เกี่ยวข้อง

กบัทรพัยากรพนัธกุรรม” หรอืใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความใดๆ ทีอ่า้งถงึ 

ความรู้ดังกล่าว ผู้แทนประเทศออสเตรเลียใส่วงเล็บข้อความ
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อา้งถงึลขิสทิธิแ์ละกฎจารตีประเพณทีัง้หมด ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ 

แอฟรกินัตอ้งการใหใ้ชค้ำาวา่ “ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่” 

(indigenous and local communities) ตามทีอ่นสุญัญาวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพกำาหนด และใส่วงเล็บข้อความ 

ทีอ่า้งถงึ “ชนพืน้เมอืง” (indigenous peoples) และขอใหร้วม

ขอ้ความอา้งถงึทรพัยากรชวีภาพ ไวเ้มือ่มกีารกลา่วถงึทรพัยากร 

พันธุกรรมตลอดทั้งเนื้อหา

ภายใต้หัวข้อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลใน

กิจกรรมการวิจัย ผู้แทนประเทศแคนาดาใส่วงเล็บข้อความ

อา้งถงึการดำาเนนิงานรว่มกนักบั “ประเทศแหลง่กำาเนดิ” และ

เพิ่มข้อความอ้างอิงในวงเล็บใหม่ถึงประเทศผู้ให้ทรัพยากร

พันธุกรรม และเขาได้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึงการเสริมสร้าง

สมรรถนะในการวิจัย เพื่อตอบสนองต่อ “ความต้องการด้าน

การวจิยัของประเทศกำาลงัพฒันา” ขณะทีผู่แ้ทนประเทศบราซลิ

ร้องขอให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึงการส่งเสริมเครือข่ายการ

วจิยั เพือ่ “การผลติสนิคา้สาธารณะทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั” 

และไดใ้สว่งเลบ็ขอ้ความอา้งถงึภาคอีนสุญัญาฯ ทีท่ำาการปรบั

รวมลิขสิทธิ์ร่วมกันในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการวิจัย และผู้แทนประเทศ

แคนาดาใสว่งเลบ็ขอ้ความอา้งถงึคำาวา่ “รว่มกนั” (commons)

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ผู้เข้าร่วมประชุมได้

พจิารณาเอกสารการประชมุทีแ่กไ้ขแลว้ และพยายามทีจ่ะยา้ย

วงเลบ็ออกจากทีใ่สเ่พิม่เขา้มา ผูแ้ทนประเทศบราซลิชีใ้หเ้หน็ถงึ 

ความสนับสนุนทั่วไปที่มีต่อข้อกำาหนดพิเศษสำาหรับกิจกรรม

การวจิยั และเสนอใหข้จดัวงเลบ็ทีอ่ยูร่อบๆ สว่นตน้ของวรรค 

ทีอ่า้งถงึการเขา้ถงึเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและใหส้ว่นทีอ่า้งถงึเปน็การเฉพาะอยูใ่นวงเลบ็ 

แตผู่แ้ทนประเทศนอรเ์วยค์ดัคา้น และกลา่ววา่ยงัอยูใ่นขัน้ตอน

ของการพิจารณาว่าควรมีแนวทางพิเศษหรือไม่

ระหวา่งพธิปีดิการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดเ้หน็ชอบ 

กับเอกสารผลลัพธ์โดยไม่มีการแก้ไข

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย: องค์ประกอบเรื่องการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ใน Montreal Annex (UNEP/CBD/WG-ABS/ 

8/L.2) ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีอยู่ของ Paris Annex และ

ข้อความเพิ่มเติมที่ได้รับความตกลงจากที่ประชุมนี้ ซึ่งหลาย

ข้อความอยู่ในวงเล็บ

ภายใตห้วัขอ้การเชือ่มโยงการเขา้ถงึเขา้กบัการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม เนื้อหาปฏิบัติการ 

ทีเ่พิม่เขา้มาระบวุา่ ใหก้ำาหนดเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั 

(MAT) ภายในเวลาที่มีการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

ภายใต้หัวข้อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลใน

กจิกรรมการวจิยั และ/หรอื การพฒันากจิกรรมการวจิยัรว่มกนั  

เนื้อหาปฏิบัติการที่เพิ่มเข้ามากล่าวถึง:

 ✤ ภาคอีนสุญัญาฯ ตกลงทีจ่ะเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ในการวจิยั และสง่เสรมิการจดัทำาเครอืขา่ยการวจิยัรว่มระหวา่ง

ประเทศ สถาบัน และชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น เพื่อ 

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นการวจิยัของประเทศกำาลงัพฒันา  

และความตอ้งการของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ทีม่สีว่นรว่ม 

ในระบอบระหว่างประเทศ

 ✤ ภาคอีนสุญัญาฯ ทีท่ำาการปรบัรวมลขิสทิธิร์ว่มกนั 

ในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์เพือ่สนบัสนนุการมี

ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในกิจกรรมการวิจัย การวิจัยและ 

การพฒันารว่ม และการจดัทำาเครอืขา่ยการวจิยัรว่มกนัระหวา่ง

ผู้ให้และผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ มาตรการของภาคีอนุสัญญาฯ ในการให้หลัก

ประกนัวา่ภาคเอกชนจะเอือ้อำานวยการพฒันาเทคโนโลย ีหรอื

ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม โดยสอดคลอ้งกบัมาตรา 

16 ของอนุสัญญาฯ (การเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

รวมถึงการส่งเสริมการใช้ลิขสิทธิ์การเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่เป็นการเฉพาะ

 ✤ ภาคีอนุสัญญาฯ ส่งเสริมการจัดทำาโปรแกรม

การวิจัยร่วม กิจกรรมร่วมทุน และเครือข่ายการวิจัยร่วม โดย

สอดคล้องกับมาตรา 18 ของอนุสัญญาฯ (ความร่วมมือทาง

วิชาการและวิทยาศาสตร์)

 ✤ นกัวจิยัและสถาบนัจากตา่งชาต ิหรอืนติบิคุคล 

เมื่อเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม หรือความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ทำาการวจิยัรว่มกบัสถาบนัวจิยั 

ทีไ่ดร้บัการอนมุตัใินประเทศแหลง่กำาเนดิทรพัยากรดงักลา่ว โดย

สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ๆ 

ภายใตห้วัขอ้กลไกเพือ่สง่เสรมิความเทา่เทยีมในการเจรจา

ตอ่รอง ขอ้ความทีเ่พิม่เขา้มาระบวุา่ ควรสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 

อย่างมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น โดย

ใหก้ารเสรมิสรา้งสมรรถนะในการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขของขอ้ตกลงการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้ลิขสิทธิ์

ภายใตห้วัขอ้มาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนัการมสีว่นรว่ม 

ของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ ภายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดร้บัการ

ตกลงรว่มกนั (MAT) และการแบง่ปนัผลประโยชนก์บัผูเ้ปน็เจา้ของ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามา 

จำานวนหนึง่กลา่วถงึการตระหนกัและการยอมรบันบัถอืตอ่กฎ

จารีตประเพณี ระเบียบขั้นตอนของชุมชน และเงื่อนไขของ
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ลิขสิทธิ์การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเฉพาะ

ประเดน็การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม การใหห้ลกัประกนัในการ

แบง่ปนัผลประโยชน ์การไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้  

(PIC) และการจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี

ภายใตห้วัขอ้กลไกเพือ่สนบัสนนุการนำาผลประโยชน ์

ไปสูก่ารดำาเนนิงานอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ-สังคม  

มีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ให้ภาคีอนุสัญญาฯ ปรับรวม 

การใชล้ขิสทิธิก์ารเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์เพือ่สนบัสนนุ 

การดำาเนินงานสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)

ภายใต้หวัข้อการกำาหนดเงือ่นไขและมาตรฐานขัน้ตำ่า 

ในวรรคทีว่่าด้วยภาคอีนสุญัญาฯ ช่วยเหลอืภาคทีีย่งัขาดแคลน

สมรรถนะและทรพัยากร ในการแบ่งปันผลประโยชน์ มข้ีอความ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายการ

วิจัยร่วมระหว่างประเทศ และการยอมรับนับถือในกฎจารีต

ประเพณ ีระเบยีบขัน้ตอนของชมุชน และลขิสทิธิก์ารเข้าถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนท้องถิน่ 

ภายใต้หัวข้อการจัดตั้งกองทุน trust fund เพื่อ

สนบัสนนุการดำาเนนิงานในสถานการณข์า้มเขตแดน มขีอ้ความ 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการทำาใหภ้าษาในสว่นทีเ่หลอืของเอกสารมคีวาม

สอดคลอ้งกนั และการอา้งถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม 

ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม/ทรพัยากรชวีภาพ/

สารอนุพันธุ์/และผลผลิต

ส่วนที่เหลือในองค์ประกอบว่าด้วยการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ซึ่งไม่มีเนื้อหาปฏิบัติการเพิ่มเติม ประกอบด้วย: 

ผลประโยชน์ที่จะแบ่งปันในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT); ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงิน; 

การเขา้ถงึและการถา่ยทอดเทคโนโลย;ี การแบง่ปนัผลทีไ่ดจ้าก

การวิจัย และการพัฒนา ในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน  

(MAT); การเสรมิสรา้งความตระหนกั; การแบง่ปนัผลประโยชน์

สำาหรับการใช้ประโยชน์ทุกประเภท; ทางเลือกการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์แบบพหุภาคี ในกรณีที่แหล่งกำาเนิดไม่มีความ

ชัดเจน หรือกรณีของสถานการณ์ข้ามเขตแดน; การจัดทำา

รายการของข้อความต้นแบบสำาหรับรวมไว้ในความตกลง

ถ่ายโอนสารพันธุกรรม และการเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์จาก

แนวทางบอนน์

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม: คณะทำางาน

เฉพาะกิจฯ พิจารณาประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 

ในทีป่ระชมุรวมวนัองัคารที ่9 พฤศจกิายน โดยเนน้ทีก่ารตรวจสอบ 

ขอ้เสนอเนือ้หาเพิม่เตมิทีไ่ดร้บัมาตัง้แตก่ารประชมุคณะทำางาน

เฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่7 (UNEP/CBD/WG-ABS/7/6) เพือ่ตดัสนิใจ

วา่เนือ้หาใดจะชว่ยสนบัสนนุเนือ้หาของ Paris annex (UNEP/

CBD/WG-ABS/7/8) และควรคงไว้ กลุ่มติดต่อประสานงาน 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนซ์ึง่มนีาย Pierre 

du Plessis ประเทศนามิเบีย และนาย Cosima Huflter 

ประเทศออสเตรีย เป็นประธานร่วม ต่อมาได้อ่านเนื้อหา 

เป็นครั้งที่สองในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน และพิจารณา

เอกสารการประชุมในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน

ในที่ประชุมรวม ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ให้ความ

สนใจกับข้อเสนอของตน เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง

กรอบการเข้าถึงภายในประเทศ กับระบอบระหว่างประเทศ 

ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ระบุถึงสิทธิอธิปไตยและ

อำานาจของภาคีอนุสัญญาฯ ในการกำาหนดการเข้าถึง และ 

เรยีกรอ้งใหม้ขีอ้กำาหนดวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมขา้มเขตแดน 

และขอ้กำาหนดวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมนอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั

ตามธรรมชาติกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนจากภาคประชาสงัคมกลา่วเนน้วา่ทรพัยากร

พันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้และตอ้งกลา่วถงึความรูท้ีส่บืทอด 

ตามธรรมเนียมประเพณีไว้ภายใต้หัวข้อการเข้าถึงด้วย

ในกลุ่มติดต่อประสานงาน ภายใต้ส่วนที่ว่าด้วยการ

ตระหนักถึงสิทธิอธิปไตยของภาคีอนุสัญญาฯ ในการกำาหนด 

การเข้าถงึ ผูเ้ข้าร่วมประชมุเหน็พ้องต้องกนัให้เพิม่แนวความคดิ 

ของ “ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วข้อง” ไว้ใน

เนือ้หาทีม่อียู ่และเหน็พ้องว่าอำานาจในการกำาหนดการเข้าถงึนัน้ 

ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในประเทศ และให้คงภาษาเกี่ยวกับ

การเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี โดยขึ้น

อยู่กับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าของชุมชนพื้นเมือง 

และชุมชนท้องถิ่น “ผ่านทางผู้แทนของชุมชนดังกล่าว ตามที่ 

สามารถกระทำาได้” ไว้เป็นทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมยังมีมติ 

ให้คงข้อเสนอของกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ

สูง (LMMC) ที่ว่าด้วยการเข้าถึงเมื่อได้รับความเห็นชอบที่ได้

แจ้งล่วงหน้า (PIC) แล้วเท่านัน้ และรายการของข้อมลูข่าวสาร

ขัน้ตำา่ทีจ่ำาเป็นต้องมเีพือ่ขอรบัความเหน็ชอบทีไ่ด้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) และยังให้คง: ข้อเสนอของสหภาพยุโรป (EU) ที่ระบุว่า 

ภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

ยนืยนัข้อตกลงระดบัชาตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัสำานกัเลขาธกิาร 

อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ และข้อเสนอของ 

ผูแ้ทนประเทศสวติเซอร์แลนด์ ว่าด้วยระเบยีบวธิกีารการเข้าถงึ 
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

อย่างเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งที่ประชุมรวมในพิธีปิด

การประชุมได้ให้การอนุมัติเอกสารผลลัพธ์การประชุมโดย

ไม่มีการแก้ไข

ผลลพัธข์ัน้สดุทา้ย: สว่นทีว่า่ดว้ยการเขา้ถงึทรพัยากร

พนัธกุรรม (UNEP/CBD/WG-ABS/8/L.2) ประกอบดว้ยเนือ้หา

ของ Paris Annex และเนื้อหาเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากทีป่ระชมุ ซึง่สว่นใหญอ่ยูใ่นวงเลบ็ เนือ้หาปฏบิตักิารเพิม่เตมิ 

ในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิอธิปไตยและอำานาจของภาคีอนุสัญญาฯ  

ในการกำาหนดการเข้าถึง ระบุถึงประเด็นต่อไปนี้:

 ✤ ภาคอีนสุญัญาฯ มสีทิธอิธปิไตยเหนอืทรพัยากร 

ธรรมชาตขิองตน และอำานาจในการกำาหนดการเขา้ถงึทรพัยากร

พันธุกรรม และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่รัฐบาลแห่งชาติ และขึ้นอยู่กับกฎหมายของ

ประเทศ

 ✤ การเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม และการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมที่ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเป็น

เจา้ของ ขึน้อยูก่บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) / การ

อนุมัติ และการมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าว และขึ้นอยู่กับ

กฎหมายของประเทศ และผ่านทางผู้แทนของชุมชน ในกรณี

ของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

 ✤ การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมเมือ่ไดร้บัความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ดังกำาหนดโดยกฎหมายของ

ประเทศแล้วเท่านั้น

 ✤ ข้อมลูข่าวสารขัน้ตำา่ทีต้่องระบเุมือ่ยืน่ขอความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) รวมถึง: สถานะทางกฎหมาย

ของผู้ขอความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC); ประเภทและ

ปริมาณของทรัพยากรพันธุกรรมที่ต้องการ; ประเภทของ 

ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากการใช้ประโยชน์ทรพัยากรดงักล่าว  

และการจำาแนกระบุข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ ภาคีอนุสัญญาฯ ที่ต้องการความเห็นชอบที่

ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) สำาหรับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 

ยนืยนัถงึรายละเอียดของกรอบการดำาเนนิงานการเข้าถงึและ

การแบง่ปนัผลประโยชนใ์นประเทศของตน เพือ่การลงทะเบยีน

โดยสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ ภาคอีนสุญัญาฯ ทีต่้องการความเหน็ชอบทีไ่ด้ 

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) สำาหรบัการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมของตน  

กำาหนดระเบียบวิธีการการเข้าถึงอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์

ฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยคุกคามต่อสาธารณสุข, ความมั่นคงทาง

อาหาร หรือความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายภายในประเทศ

ระบวุา่ ประเทศผูใ้หท้รพัยากร/ประเทศแหลง่กำาเนดิทรพัยากร 

อาจตดัสนิใจจดัทำาระเบยีบวธิกีารเสรมิในการเขา้ถงึ ดงักำาหนด

ในเอกสารผลลพัธว์า่ดว้ยขอ้เสนอสำาหรบัเนือ้หาปฏบิตักิาร ยงัคง 

ระงบัไว ้โดยใหข้ึน้อยูก่บัผูย้ืน่ขอการเขา้ถงึ หากมกีารดำาเนนิงาน 

ตามมาตรการของผู้ใช้ทรัพยากร ในการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตาม

สว่นทีเ่หลอืในองคป์ระกอบของการเขา้ถงึ ซึง่ไมม่เีนือ้หา

ปฏิบัติการใหม่เพิ่มเข้ามา คือ: การเชื่อมโยงการเข้าถึงเข้ากับ 

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม; ความ

โปร่งใสและความชัดเจนทางกฎหมายของกฎในการเข้าถึง; 

ความยตุธิรรมของกฎในการเขา้ถงึ; มาตรฐานการเขา้ถงึระหวา่ง

ประเทศ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัติามขา้มเขตอำานาจ; การลด

ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ; และกฎการเขา้ถงึสำาหรบั

การวิจัยที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์

 × ข้อเสนอที่ยังคงระงับไว้
ในที่ประชุมรวมวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 

ประธาน Hodges เสนอใหม้สีว่นทีว่า่ดว้ยขอ้ตกลงทางสถาบนั, 

การดำาเนินงานและเนื้อหาปฏิบัติการอื่น เพื่อเป็นที่รวมของ

เนือ้หาปฏบิตักิารซึง่ยงัไมเ่ขา้กบัองคป์ระกอบหวัขอ้อืน่ๆ ทีม่อียู ่ 

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ระบวุา่ขอ้เสนอในสว่นนีไ้มค่วรมสีถานะ 

เหมือนกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่ใน Montreal Annex

ในวนัองัคารที ่9 พฤศจกิายน กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน 

วา่ดว้ยการแบง่ปนัผลประโยชนแ์ละการเขา้ถงึไดห้ารอืถงึขอ้เสนอ

ของกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) 

ซึง่ใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบักลไกการเงนิสำาหรบัระบอบระหวา่ง

ประเทศ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) เสนอใหย้า้ยเนือ้หาทีเ่สนอมานี ้

ไปไวท้ีอ่งคป์ระกอบเรือ่งการเสรมิสรา้งสมรรถนะ แตผู่แ้ทนกลุม่

ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) คดัคา้น  

ผูแ้ทนประเทศแคนาดาและกลุม่ประเทศแอฟรกินัตัง้ขอ้สงัเกตวา่ 

เปน็ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายเรือ่ง และรว่มกบัผูแ้ทนสหภาพ

ยโุรป (EU) และผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอใหพ้กัเนือ้หานีไ้วก้อ่น  

เพื่อรอการพิจารณาต่อไป

ระหวา่งการหารอืในประเดน็การเขา้ถงึ มกีารถกกนั 

ในเชงิระเบยีบวธิกีาร เกีย่วกบัการเพิม่เอกสารแนบทา้ยทีผู่แ้ทน 

ประเทศเมก็ซโิกเสนอ เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารเสรมิในการเขา้ถงึ  

ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกอธบิายวา่เอกสารแนบทา้ยดงักลา่ว เกีย่วขอ้ง 

กบัขอ้เสนอเรือ่งการปฏบิตัติามดว้ย และรอ้งขอใหพ้กัเนือ้หานี ้

ไวก้อ่น เพือ่รอการพจิารณาภายใตห้วัขอ้ขอ้ตกลงทางสถาบนั ซึง่

ผูแ้ทนประเทศบราซลิใหก้ารสนบัสนนุ สว่นผูแ้ทนสหภาพยโุรป 
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(EU) ขอใหค้งเนือ้หานีไ้วภ้ายใตอ้งคป์ระกอบวา่ดว้ยการเขา้ถงึ  

ผู้แทนประเทศเม็กซิโกกล่าวว่าอาจจะขอถอนเนื้อหาภายใต้

สถานการณเ์หลา่นี ้แตผู่แ้ทนคนอืน่ๆ สนบัสนนุใหค้งไว ้เอกสาร

แนบทา้ยดงักลา่วจงึถกูพกัไว ้เพือ่รอการพจิารณาตอ่ไป ขอ้เสนอ 

ทั้งสองจากผู้แทนกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทาง 

ชีวภาพสูง (LMMC) และผู้แทนประเทศเม็กซิโกถูกย้ายไป

ไว้ในส่วนของข้อตกลงทางสถาบัน ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมรวม 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ประธาน Hodges 

อธบิายวา่สว่นดงักลา่วควรเปน็เอกสารแนบทา้ยรายงานประชมุ 

โดยประกอบด้วย “เนื้อหาปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อกำาหนดทาง

สถาบัน และข้อกำาหนดการดำาเนินงาน, เนื้อหาวรรคสุดท้าย 

และเนือ้หาอืน่ๆ สำาหรบัการปรบัรวมระบอบระหวา่งประเทศ” 

ซึ่งไม่ได้มีการหารือในรายละเอียดในการประชุมคณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่8 นี ้เขากลา่วเนน้วา่ ไมม่กีารรอ้งขอถงึมมุมอง 

และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาปฏิบัติการสำาหรับ 

องค์ประกอบหลัก ที่มีอยู่ใน Montreal Annex 

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย: เอกสารแนบท้ายรายงาน

การประชมุ ฉบบัทีส่อง วา่ดว้ย “ขอ้เสนอสำาหรบัเนือ้หาปฏบิตักิาร 

ทีย่งัคงระงบัไว ้เพือ่รอการพจิารณาในการประชมุครัง้ถดัไปของ

คณะทำางานฯ” (UNEP/CBD/WG-ABS/8/L.3) ประกอบดว้ย 

ข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกการเงิน และข้อเสนอเกี่ยวกับระเบียบ

วิธีการเสริมในการเข้าถึง

 × การดำาเนินงานระหว่างสมัยประชุม:
ในที่ประชุมรวมวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ประธาน 

Casas ได้นำาเสนอผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ

กระบวนการระหว่างสมัย เพื่อเตรียมการสำาหรับการประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 (ABS 9) ซึ่งจะมีการประชุม

เกิดขึ้นสองครั้ง คือ การประชุมกลุ่มเพื่อนประธานในเดือน

มกราคม ค.ศ. 2010 ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มประชมุ 26 ทา่น ประกอบดว้ย  

สมาชิกในคณะผู้แทน 18 ท่าน, ผู้แทนประธานสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 และ 10 สองท่าน, และผู้แทนจากกลุ่ม

ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาค

อุตสาหกรรม กลุ่มละสองท่าน ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมนี ้

จะเปน็รายงานของประธานคณะทำางานฯ ทีส่ะทอ้นถงึการแกไ้ข 

ประเด็นปัญหาสำาคัญในการเจรจาต่อรอง

และจะมกีารประชมุปรกึษาหารอืระหวา่งภมูภิาคอยา่ง 

ไมเ่ปน็ทางการ ทีจ่ะมขีึน้กอ่นการประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิฯ  

ครั้งที่ 9 (ABS 9) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทน

จากห้าภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติ, ผู้แทนประธาน

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่9 และ 10 สองทา่น, และผูแ้ทน 

จากกลุ่มชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 

และภาคอุตสาหกรรม กลุ่มละสองท่าน และกำาหนดให้มี 

ที่ปรึกษาเป็นผู้แทนไม่เกินภูมิภาคละสองท่านในที่ประชุม  

ที่ประชุมนี้จะทำาการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาอารัมภบท, 

คำาจำากัดความ, และข้อกำาหนดเกี่ยวกับการปรับรวมเนื้อหา

ปฏิบัติการ รวมถึงโครงสร้างของระบอบระหว่างประเทศ

ผู้แทนภาคีอนุสัญญาฯ หลายประเทศร้องขอการ

อธบิายเพิม่เตมิ ผูแ้ทนประเทศแคนาดาเสนอใหจ้ดัการประชมุ 

ระหวา่งสมยัครัง้แรกขึน้ ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด,์ สวสิเซอรแ์ลนด,์  

นอรเ์วย ์และออสเตรเลยี กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการใหม้กีารนำาเสนอ 

มุมมองที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาค ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกันกล่าวว่าการประชุมครั้งที่สองนี้ควรมีความ

กา้วหนา้มากกวา่การปรกึษาหารอื และรว่มกบัผูแ้ทนประเทศเฮต ิ 

กลา่วเนน้วา่ผลจากการประชมุตอ้งชว่ยทำาใหก้ารเจรจาตอ่รอง 

ในการประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่9 (ABS 9) มคีวาม 

ก้าวหน้า ผู้แทนประเทศบราซิลและผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

รอ้งขอใหท้ีป่รกึษามคีวามยดืหยุน่และความโปรง่ใส สว่นผูแ้ทน 

ประเทศจอรแ์ดนและผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วแสดง

ความเป็นกังวลเกี่ยวกับความไม่สมดุลในแต่ละภูมิภาค

ในที่ประชุมรวมวันปิดประชุม ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

แอฟริกัน สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศสวิสเซอร์แลนด์และ 

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) เสนอใหเ้พิม่จำานวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ

และผู้สังเกตการณ์ในการประชุมกลุ่มเพื่อนประธาน และการ

ประชุมปรึกษาหารือระหว่างภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการ 

 ✾ พิธีปิดการประชุม

พิธีปิดการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 11 นาฬิกาของ 

วนัอาทติยท์ี ่15 พฤศจกิายน ประธาน Hodges กลา่วขอบคณุ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และประธานรว่มของกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน

ที่ได้ดำาเนินงานร่วมกันมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ต่อมา 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดพ้จิารณา Montreal Annex ทีม่รีา่งระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

(UNEP/CBD/WG-ABS/8/L.2) เขาอธิบายว่า ส่วนที่ว่าด้วย

วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของระบอบระหวา่งประเทศ ซึง่ไมไ่ด ้

มกีารหารอืในการประชมุครัง้นี ้ถกูรวมอยูก่บัองคป์ระกอบหลกั 

ทั้งหมดของระบอบระหว่างประเทศ และตั้งข้อสังเกตว่าเป็น

ครัง้แรกทีค่ณะทำางานเฉพาะกจิไดป้รบัรวมรา่งระบอบระหวา่ง

ประเทศ เปน็เอกสารฉบบัเดยีว ทีป่ระชมุไดร้บัรอง Montreal 

Annex โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย เอกสารแนบท้ายฉบับที่สอง 

เรื่องข้อเสนอสำาหรับเนื้อหาปฏิบัติการที่ระงับไว้ เพื่อรอการ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

พจิารณาในการประชมุครัง้ถดัไปของคณะทำางาน (UNEP/CBD/ 

WG-ABS/8/L.3) ได้รับการรับรองโดยไม่มีการแก้ไข ผู้แทน

ประเทศอยีปิตก์ลา่วยนืยนั และผูเ้ขา้รว่มประชมุตกลงกบัขอ้เสนอ 

ที่ขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมรายงานสรุปเกี่ยวกับ 

แนวความคิดของทรัพยากรพันธุกรรม โดยอาศัยรายงานของ

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยแนวความคิด, คำานิยาม,  

คำาจำากดัความ และแนวทางระหวา่งภาคสว่นเปน็หลกั และเพิม่

องคป์ระกอบเกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ประธาน Hodges ประกาศวา่ การประชมุคณะทำางาน

เฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 (ABS 9) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 

มีนาคม ค.ศ. 2010 ณ เมืองคาร์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย 

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ประกาศถึงการจัดตั้งกลุ่มใหม่คือ 

กลุม่ Like-Minded in Spirit Group of Women และเนน้ถงึ

ความสำาคญัของการคำานงึถงึหลกัการความสมดลุระหวา่งเพศ 

ในการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุระหวา่งสมยักอ่นการ

ประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 (ABS 9) คณะทำางาน

เฉพาะกจิแสดงความยนิดตีอ่การจดัตัง้กลุม่ใหมด่งักลา่ว ผูแ้ทน

ประเทศนอรเ์วยก์ลา่ววา่จะบรจิาคเงนิ 75,000 เหรยีญสหรฐัฯ 

นอกเหนอืจากเงนิอดุหนนุประจำาปทีีม่อบใหก้บัอนสุญัญาฯ เพือ่

สนบัสนนุใหผู้แ้ทนจากประเทศกำาลงัพฒันาเขา้รว่มการประชมุ 

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ สมัยที่ 9 (ABS 9) และการประชุม

ระหว่างสมัยต่างๆ 

ต่อมาคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณารายงาน 

การประชมุ (UNEP/CBD/WG-ABS/8/L.1) มกีารถกในประเดน็

ที่ประธานคณะทำางานระบุว่าจะไม่ “อนุญาต” (allow) ให้มี 

ข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมสำาหรับ Montreal Annex ซึ่งผู้แทน

ประเทศแคนาดากลา่ววา่ ประธานคณะทำางานไดก้ลา่ววา่ จะไม ่ 

“เชิญชวน” (invite) ให้มีข้อเสนอใหม่เพิ่มเติม ขณะที่ผู้แทน

ประเทศบราซิลตั้งข้อสังเกตว่า จากกฎระเบียบตั้งไว้ว่า จะไม่  

“อนญุาต” (allow) ใหม้ขีอ้เสนอใหมเ่พิม่เตมิ ประธาน Hodges 

กลา่ววา่จะปรบัแกถ้อ้ยคำาใหม ่และใชว้า่จะไม ่“รอ้งขอ” (request)  

ให้มีข้อเสนอใหม่เพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 

ประธานรว่มของคณะทำางานเฉพาะกจิ ไมไ่ดต้อ้งการขอ้เสนอ

ใหม่เพิ่มเติมสำาหรับ Montreal Annex ที่ประชุมได้รับรอง

รายงานการประชุมโดยมีการปรับแก้เล็กน้อย

นาย Jochen Flashbarth ในนามประธานสมัชชา

ภาคอีนสุญัญาฯ กลา่วเนน้ถงึความสำาเรจ็ของทีป่ระชมุ ในการ

จัดทำาเนื้อหาสำาหรับการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุมทั่วทุกด้าน 

ตลอดจนแผนที่เส้นทางการดำาเนินงาน (roadmap) และมี

เนือ้หาทกุอยา่งพรอ้มสำาหรบัการจดัทำาเนือ้หาของพธิสีาร เพือ่ 

การรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 

(COP 10)

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธกิารอนสุญัญาฯ กลา่ววา่  

การดำาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการและการประชุมระหว่าง 

สมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ช่วยยกระดับให้คณะทำางานกลายเป็น  

“คณะกรรมการเจรจาตอ่รองระหวา่งรฐับาล” (Intergovernmental 

Negotiating Committee) เพือ่เจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบ

ระหวา่งประเทศทีจ่ะเกดิขึน้ในการประชมุทีเ่มอืงนาโงยา ประเทศ

ญีปุ่น่ (Nagoya International Regime) ประธาน Hodges กลา่ว

ขอบคณุรฐับาลประเทศแคนาดาและโคลอมเบยีทีเ่ปน็เจา้ภาพ 

จดัการประชมุ ตลอดจนผูเ้ขา้รว่มประชมุและเจา้หนา้ทีท่กุคน 

รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่จาก Earth Negotiations Bulletin ซึ่ง 

ไดจ้ดบนัทกึ ถา่ยรปูการประชมุ และทำาหนา้ทีเ่ปน็เสมอืน “ตา

และหูของการเจรจาต่อรอง” และกล่าวชื่นชมการหารือและ

การเจรจาตอ่รองทีเ่ปน็ไปอยา่งสรา้งสรรค ์อนัจะนำาไปสูผ่ลสรปุ 

ในการจดัทำาและรบัรองระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ ในการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 

(COP 10) ประธานรว่มของคณะทำางานทัง้สองปดิการประชมุ

เมื่อเวลา 13.34 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.489 IISD 18 November 2010 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0489e.pdf
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การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึง 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 9

(The Ninth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on  
Access and Benefit Sharing) 

22-28 มีนาคม ค.ศ. 2010 ณ เมืองซานติเอโก เด คาลี ประเทศโคลอมเบีย

การประชุมครั้งที่เก้าของคณะทำางานเฉพาะกิจ

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (Working 

Group on Access and Benefit Sharing WG ABS)  

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีขึ้น

ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม ค.ศ. 2010 ณ เมืองซานติเอโก 

เด คาลี ประเทศโคลอมเบีย มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน 

เปน็ผูแ้ทนจากภาคอีนสุญัญาฯ, รฐับาลอืน่ๆ, หนว่ยงานภายใต้

องคก์ารสหประชาชาต,ิ องคก์รระหวา่งรฐับาล, องคก์รพฒันา

เอกชน, ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น, สถาบันวิจัยของ 

ภาครัฐ, สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจจากทั่วโลก

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้ทำาการเจรจาต่อรอง 

ในประเด็นของระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม (interna-

tional regime on access and benefit sharing) เพื่อ 

นำาเสนอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาและให้การรับรอง 

ในการประชุมสมัยที่ 10 (COP 10) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 

18-29 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง

ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้เริ่มพิจารณา 

รา่งพธิสีาร ซึง่จดัทำาขึน้ตามขอ้เรียกร้องจากการประชมุหารอื

อย่างไม่เป็นทางการระหว่างภูมิภาค ที่ประธานคณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ จดัขึน้กอ่นการประชมุนี ้และคณะทำางานเฉพาะกจิฯ  

ไดจ้ำาแนกระบปุระเดน็สำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของรา่งพธิสีาร  

และไดต้ัง้กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน (contact group) ขึน้สีก่ลุม่ 

เพือ่พจิารณาประเดน็ดงักลา่ว หลงัจากไดป้ระชมุหารอืสามวนั  

และมีความก้าวหน้าในหลายประเด็น รวมถึงประเด็นการ

แบ่งปันผลประโยชน์จากสารอนุพันธุ์ และเอกสารรับรองการ

ปฏบิตัติาม ซึง่เปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิไดม้กีารตัง้กลุม่

ประสานงานระหว่างภูมิภาค (inter-regional group) ขึ้น  

แต่เนื่องจากเกิดการโต้เถียงในประเด็นของระเบียบวิธีการ  

กลุ่มประสานงานระหว่างภูมิภาคจึงยังไม่ได้หารือถึงเนื้อหา

ของร่างพิธีสาร การประชุมจึงยุติลง และคณะทำางานเฉพาะ

กิจฯ ได้เห็นพ้องให้ยุติการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

ครั้งที่ 9 นี้ไว้ก่อน และจัดการประชุมขึ้นใหม่ในวันและเวลาที่

เหมาะสมต่อไป และส่งต่อเนื้อหาของร่างพิธีสารซึ่งได้ทำาการ

ปรบัปรงุแกไ้ขไปยงัการประชมุดงักลา่ว โดยมคีวามเขา้ใจรว่ม

กันว่า ร่างพิธีสารฉบับนี้ยังไม่ได้ผ่านการเจรจาต่อรอง และไม่

ขดัตอ่สทิธขิองภาคอีนสุญัญาฯ ในการแกไ้ขและเพิม่เตมิเนือ้หา 

และจะมกีารอา่นรา่งพธิสีารฉบบัดงักลา่วไปพรอ้มกบัรายงาน 

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ สมัยที่ 9 โดยการประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ สมัยที่ 9 จะมีขึ้นอีกครั้งในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 2010 

 ✾ ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็น 
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  

ได้เปิดให้มีการลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ปัจจุบัน 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

มีภาคีอนุสัญญาฯ 193 ประเทศ อนุสัญญาฯ มีเป้าหมาย 

เพือ่สง่เสรมิ “การอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ การใช้

ประโยชนอ์งคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพอยา่ง

ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม”

มาตรา 15 ของอนุสัญญาฯ กล่าวถึงประเด็นการ

เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงการเอื้ออำานวยการเข้าถึง 

ทรัพยากร ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) เงื่อนไข 

ทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) และการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างถึงการเข้าถึงและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (มาตรา 16.3) และการควบคุมดูแลและ

การจัดสรรผลประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ (มาตรา 19)

งานของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ เริ่มขึ้นในการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 4 (COP 

4) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 ณ กรุงบราติสลาวา  

สาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบให้จัดตั้ง 

คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนข์ึน้ 

โดยใหม้ผีูแ้ทนจากทกุภมูภิาคอยา่งสมดลุกนั ตอ่มามกีารหารอื

เกี่ยวกับองค์ประกอบและวาระการประชุมของคณะทำางาน 

ดงักลา่ว ในการประชมุระหวา่งสมยัวา่ดว้ยการปฏบิตังิานของ

อนุสัญญาฯ (เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1999 ณ นครมอนทรีออล 

ประเทศแคนาดา) การประชุมครั้งแรกของคณะผู้เชี่ยวชาญ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์(expert panel 

on ABS) มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 ณ กรุงซันโฮเซ 

สาธารณรัฐคอสตาริกา ที่ประชุมได้จัดทำาข้อเสนอแนะขึ้น 

หนึ่งชุด ซึ่งรวมถึงข้อสรุปทั่วไป และประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับ

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) เงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงร่วมกัน (MAT) ความต้องการข้อมูลข่าวสาร และการ

เสริมสร้างสมรรถนะ ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 2 (เดือน

มีนาคม ค.ศ. 2001 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา)  

คณะผูเ้ชีย่วชาญไดก้ลา่วถงึประเดน็เกีย่วกบัประสบการณข์อง 

ผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม ในกระบวนการเข้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ แนวทางสำาหรับการมีส่วนร่วมของ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และทางเลอืกเสรมิในการกลา่วถงึประเดน็

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ภายใต้กรอบของ 

อนุสัญญาฯ ต่อมา ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

5 (COP 5) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี 

ประเทศเคนยา ได้จัดตั้งคณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อจัดทำาแนวทางและวิธีการอื่นๆ 

เกี่ยวกับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) เงื่อนไขที่ 

ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ และการสงวนรักษา

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 1  

(ABS 1) : มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ กรุงบอนน์ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดจ้ดัทำารา่ง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และไดท้ำาการจำาแนกระบอุงคป์ระกอบสำาหรบัแผนปฏบิตักิาร

ว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ ตลอดจนพิจารณาบทบาท 

ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในการดำาเนินงานภายใต้ 

ข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

6 (COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรอง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

และไดพ้จิารณาบทบาทของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา (IPRs) 

ในการดำาเนินงานตามข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

6 (COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรอง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และไดพ้จิารณาประเดน็เกีย่วกบับทบาทของสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปัญญาในการดำาเนินงานตามข้อตกลงการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์, ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความตกลง

ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) 

ขององค์การการค้าโลก (WTO) 

การประชมุสดุยอดแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) : ในแผนปฏิบัติการโจฮัน

เนสเบริก์ ทีป่ระชมุสดุยอดแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการพฒันา 

ที่ยั่งยืน (เดือนกันยายน ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) ได้เรียกร้องให้มีการเจรจาต่อรอง

เกี่ยวกับการจัดทำาระบอบระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

อยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม ภายใตก้รอบของอนสุญัญาวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 2 (ABS 

2) : มีขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรีออล 

ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดพ้จิารณาและหารอื 
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ในประเดน็เกีย่วกบักระบวนการ ลกัษณะ ขอบเขต องคป์ระกอบ

และรปูแบบของระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ และยังได้พิจารณามาตรการเพื่อให้

หลกัประกนัในการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 

(PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และการ

เสริมสร้างสมรรถนะ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7  

(COP 7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ได้รับรองแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ  

ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ทำาการขยายรายละเอียดและเจรจา

ตอ่รองเกี่ยวกบัระบอบระหวา่งประเทศว่าด้วยการเขา้ถงึและ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์และกำาหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้สำาหรบั

การเจรจาต่อรองดังกล่าว

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 3 (ABS 3) 

: มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 ณ กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดร้เิริม่การเจรจาตอ่รอง 

เกี่ยวกับระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการ 

แบง่ปนัผลประโยชน ์และยงัไดก้ลา่วถงึประเดน็ของ : แนวทาง

เพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมแนวทางบอนน์ เช่น เอกสารรับรอง 

ที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/แหล่งที่มา/

ที่มาตามกฎหมายของทรัพยากรพันธุกรรม มาตรการเพื่อให้

หลกัประกนัในการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 

(PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และทาง

เลอืกสำาหรบัดชันชีีว้ดัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 4  

(ABS 4) : มีขึ้นในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ณ 

เมอืงกรานาดา ประเทศสเปน คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดเ้จรจา

เรือ่งระบอบระหวา่งประเทศ ตอ่ และเหน็พอ้งในรา่งเนือ้หาเพือ่

ใชเ้ปน็พืน้ฐานสำาหรบัการเจรจาตอ่รองในอนาคต คณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ ยงัไดพ้จิารณาประเดน็เอกสารรบัรองทีเ่ปน็ทีย่อมรบั

ระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/แหล่งที่มา/ที่มาตามกฎหมาย 

และมาตรการเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8  

(COP 8) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา 

สหพนัธส์าธารณรฐับราซลิ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดแ้นะนำา

ใหค้ณะทำางานเฉพาะกจิฯ ดำาเนนิงานเกีย่วกบัระบอบระหวา่ง

ประเทศ ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อน

การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพสมัยที่ 10 (COP 10) ที่จะมีขึ้นในปี ค.ศ. 2010 และ 

ได้ร้องขอให้คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ช่วยสนับสนุน

หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายของคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ 

ว่าด้วยเอกสารรับรอง : มีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 

ณ กรงุลมิา ประเทศเปร ูคณะผูเ้ชีย่วชาญฯ ไดห้ารอืถงึประเดน็

ความยืดหยุ่น, อุปสรรคและความท้าทายในการดำาเนินงาน, 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์จากทางเลือกต่างๆ สำาหรับ

เอกสารรับรองที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/

แหล่งที่มา/ที่มาตามกฎหมาย

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่5 (ABS 5) : 

มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ

แคนาดา คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดพ้จิารณาประเดน็สารตัถะ

เกีย่วกบัองค์ประกอบของระบอบระหว่างประเทศวา่ดว้ยการ 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และได้หารือถึงเอกสาร

อย่างไม่เป็นทางการของประธานร่วม คือนาย Tim Hodges 

ประเทศแคนาดา และนาย Fernando Casas ประเทศ

โคลอมเบียสองฉบับ คือบันทึกว่าด้วยข้อเสนอที่เกิดขึ้นใน 

ที่ประชุม และผลสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 6 (ABS 6) 

: มีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2008 ณ นครเจนีวา ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดเ้นน้ทีอ่งคป์ระกอบ

หลกัของระบอบระหวา่งประเทศ รวมถงึการแบง่ปนัผลประโยชน ์

อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม, การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม, 

การปฏิบัติตาม, ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

กับทรัพยากรพันธุกรรม และการเสริมสร้างสมรรถนะ  

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ มีความก้าวหน้าในการจัดทำาเอกสาร

ฉบบัใหมเ่กีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ ซึง่มเีนือ้หาทีส่ัน้และ 

กระชบัขึน้ ประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ เกีย่วกบัองคป์ระกอบหลกั 

และรายการของประเดน็หวัขอ้ “ทีจ่ะทำาการขยายรายละเอยีด

เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อผนวกรวมเข้าในระบอบระหว่าง

ประเทศ ต่อไป” ในกรณีที่มีความเห็นชอบในหลักการ หรือ 

“เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม” ในกรณีที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ 

หรือจำาเป็นต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

9 (COP 9) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ณ นคร

บอนน ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ได้

รับรองแผนที่เส้นทาง (roadmap) สำาหรับการเจรจาต่อรอง

เรื่องระบอบระหว่างประเทศ ซึ่งระบุว่าคณะทำางานเฉพาะกิจ 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จะประชุมกัน 

สามครั้งก่อนถึงปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นกำาหนดเวลาที่จะต้อง

ทำาการเจรจาตอ่รองเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศ ใหแ้ลว้เสรจ็ 

และยังได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นสามกลุ่ม ว่าด้วย: การ 

ปฏิบัติตาม; แนวความคิด, คำานิยาม, คำาจำากัดความ และ

แนวทางของภาคสว่นตา่งๆ; และความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม และได้แนะนำา

ให้คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ยกร่างระบอบระหว่างประเทศ ให้แล้วเสร็จ และส่งเครื่องมือ

ดังกล่าวให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 10 

พิจารณาและให้การรับรอง

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยแนว 

ความคดิ, คำานยิาม, คำาจำากดัความ และแนวทางระหวา่ง

ภาคส่วน : มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ณ 

เมอืง Windhoek ประเทศนามเิบยี คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ได ้

กล่าวถึง: แนวทางและวิถีทางต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรพันธุกรรม,  

สารอนุพันธุ์และผลผลิต, การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

พันธุกรรมในรูปแบบต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ของภาคส่วน และกิจกรรมระหว่างภาคส่วน, ลักษณะเฉพาะ

สำาหรบัแตล่ะภาคสว่นของขอ้ตกลงการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ ตลอดจนทางเลือกและแนวทางต่างๆ สำาหรับ

การนำาลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัซึง่จะทำาใหว้ธิปีฏบิตัใินการเขา้ถงึ 

และการแบง่ปนัผลประโยชนข์องภาคสว่นตา่งๆ มคีวามผสาน

สอดคล้องกัน

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการ 

ปฏิบัติตาม : มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม ค.ศ. 2009 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณา

มาตรการในการ: เอื้ออำานวยให้โจทก์/ผู้ฟ้องร้องซึ่งเป็นชาว

ต่างชาติ สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้; สนับสนุน 

การตระหนักและการบังคับใช้คำาพิพากษาข้ามเขตอำานาจ; 

และค่าชดเชยและบทลงโทษ เพื่อดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใน

ประเทศ คณะผู้เชี่ยวชาญยังได้กล่าวถึงประเด็น: มาตรการ 

ตามความสมคัรใจ เพือ่เพิม่พนูการปฏบิตัติามโดยผูใ้ชท้รพัยากร

พนัธกุรรมในตา่งประเทศ; คำาจำากดัความของการใชป้ระโยชน์

อยา่งไมเ่หมาะสม (misappropriation) และการใชป้ระโยชน์

ที่ไม่ถูกต้อง (misuse) ว่าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามได้

หรือไม่, มาตรการการปฏิบัติตาม สำาหรับการค้นคว้าวิจัยที่

ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้า 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 7 (ABS 7) 

: มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน ค.ศ. 2009 ณ กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้เน้นที่เนื้อหา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์, ขอบเขต, การปฏิบัติตาม, 

การแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม และการ

เขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ประสบกบั

ปญัหาและอปุสรรคเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารในหลายประเดน็ ซึง่

สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของเอกสารการเจรจาตอ่รอง 

และความแตกตา่งระหวา่งกลอ่งนำาขอ้ความ (brick) กบัจดุนำา

ข้อความ (bullet) สองวันก่อนปิดการประชุม คณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ เหน็พอ้งตอ้งกนัใหย้กเลกิการใชก้ลอ่งนำาขอ้ความ

และจุดนำาข้อความ และปรับรวมข้อเสนอและมุมมองที่ได้รับ

เกีย่วกบัการปฏบิตัติาม, การแบง่ปนัผลประโยชนแ์ละการเขา้ถงึ

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

ทรัพยากรพันธุกรรม : มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 

ค.ศ. 2009 ณ เมอืงไฮเดอราบดั ประเทศอนิเดยี คณะผูเ้ชีย่วชาญฯ 

ไดพ้จิารณาประเดน็ทางวชิาการและขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั: 

ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม 

กบัความรู้ทีส่ืบทอดตามธรรมเนยีมประเพณีทีเ่กีย่วข้อง; และ

มาตรการเพือ่ดแูลใหเ้กดิการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) ครัง้ที ่6 : มขีึน้ระหวา่งวนัที ่2-6 พฤศจกิายน ค.ศ. 2009 

ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกจิฯ  

ไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัการเจรจาตอ่รองเรือ่งกฎความประพฤตทิาง

จรยิธรรม เพือ่ดแูลใหเ้กดิความเคารพตอ่มรดกทางวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

และแสดงความคดิเหน็และมมุมองตอ่ระบอบระหวา่งประเทศ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนข์องชมุชนพืน้เมอืง 

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่สง่ตอ่ไปยงัการประชมุคณะทำางาน 

เฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่8  

(ABS 8)

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถึงและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่8 (ABS 8) :  

มีขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ณ นคร
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มอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้

พิจารณาเนื้อหาปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ประกอบทุกข้อของ

ระบอบระหว่างประเทศฯ และหารือถึงลักษณะพื้นฐาน 

ทางกฎหมายของระบอบระหว่างประเทศฯ และได้รับรอง 

Montreal Annex ซึง่ประกอบดว้ยรา่งระบอบระหวา่งประเทศ

ที่ได้ทำาการปรับรวมแล้ว ส่วนเอกสารแนบท้าย (annex)  

ฉบับที่สองว่าด้วยข้อเสนอสำาหรับเนื้อหาปฏิบัติการ นั้นจะ

ได้รับการพิจารณาในการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจครั้งที่ 

9 ต่อไป คณะทำางานเฉพาะกิจยังได้จัดเตรียมกระบวนการ

ระหว่างสมัย เพื่อเตรียมการสำาหรับการประชุมคณะทำางาน

เฉพาะกิจครั้งที่ 9 รวมถึง การประชุมกลุ่มเพื่อนประธาน  

การประชุมปรึกษาหารือระหว่างภูมิภาค ในเดือนมีนาคม 

และการประชุมปรึกษาหารือในระดับภูมิภาคและระหว่าง

ภูมิภาคต่างๆ 

การประชุมกลุ่มเพื่อนประธานว่าด้วยการ 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์: มีขึ้นระหว่างวัน

ที่ 26-29 มกราคม ค.ศ. 2010 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ

แคนาดา กลุม่เพือ่นประธานไดพ้จิารณาประเดน็เกีย่วกบั: การ

เข้าถึง, การแบ่งปันผลประโยชน์, การปฏิบัติตาม, และความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นดังกล่าว และประเด็นของ

สารอนุพันธุ์, ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และ

คำาถามกี่ยวกับการดำาเนินงาน 

การประชมุหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่ง

ภมูิภาคของกลุม่เพือ่นประธานวา่ดว้ยการเขา้ถึงและ

การแบง่ปนัผลประโยชน:์ มขีึน้ระหวา่งวนัที ่16-18 มนีาคม 

ค.ศ. 2010 ณ เมืองซานติเอโก เด คาลี ประเทศโคลอมเบีย 

เพือ่จำาแนกระบแุนวทางและวธิกีารทีช่ดัเจนในการเอือ้อำานวย

และสนับสนุนการเจรจาต่อรองในการประชุมคณะทำางาน

เฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่ 

9 (ABS 9) ซึง่ประธานรว่มของคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดจ้ดัทำา 

ร่างพิธีสารฯ และร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อ 

เผยแพรก่อ่นการประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 9 (ABS 9)

 ✾ รายงานการประชุม

ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม นาย Timothy Hodges 

ประเทศแคนาดา ประธานร่วมของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาล

ประเทศโคลอมเบีย ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นาย Yadir 

Salazar จากกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย กล่าว

ตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และกระตุน้เตอืนใหไ้ดข้อ้สรปุในการ

เจรจาต่อรอง และเน้นถึงความต้องการความร่วมมือในการ

ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ

บังคับว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใน

ประเทศ นาย Fernando Casas ประเทศโคลอมเบยี ประธาน

ร่วมของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ กล่าวรายงานถึงการดำาเนิน

งานระหว่างสมัยประชุม ตั้งแต่การประชุมคณะทำางานเฉพาะ

กิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 8  

(ABS 8) และตั้งข้อสังเกตว่าภาคีอนุสัญญาฯ ยังไม่เข้าไปใกล้

การไดร้บัฉนัทามต ิแตเ่ตอืนใหพ้รอ้มรบัมอืกบังานทีจ่ะเกดิขึน้  

นาย Jochen Flasbarth ในนามประธานสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  

ของสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีกลา่วเรยีกรอ้งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ

เน้นที่ประเด็นสำาคัญ และมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ฉันทามติ

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธกิารอนสุญัญาวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ อธิบายถึงวิธีการที่ชนพื้นเมือง

มองธรรมชาติ, ชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลาก

หลายทางชวีภาพ และกระตุน้เตอืนใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ จดัทำา

พิธสีารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชนใ์ห้เสร็จ

สมบรูณ ์ซึง่จะชว่ยใหค้วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งมนษุยก์บั

ธรรมชาติเปลี่ยนไปในทางที่ดีและเหมาะสมมากขึ้น ต่อมา 

มกีารฉายวดีทีศันเ์รือ่งปสีากลแหง่ความหลากหลายทางชวีภาพ  

ซึง่มสีาสน์จากนาย บนั ค ีมนู เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิ

ไดก้ลา่วถงึความตอ้งการปฏบิตักิารรว่มกนั เพือ่คุม้ครองความ

หลากหลายทางชวีภาพจากวกิฤตการณก์ารสญูเสยีระบบนเิวศ 

นาย Carlos Martin-Novella จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาต ิ(UNEP) กลา่วเนน้วา่ จะไมม่กีระบวนการเจรจา

ตอ่รองหลงัจากการประชมุทีน่ครนาโงยา และการรบัรองพธิสีารฯ  

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP 10) 

จะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่เหมาะสมมากที่สุด

การจดัองคป์ระกอบการประชมุ : ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ได้รับรองวาระการประชุม (UNEP/CBD/WG-ABS/9/1 and 

Add.1) เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบการประชุม ประธาน 

Hodges รายงานว่า การปรึกษาหารือตั้งแต่การประชุมคณะ

ทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ครั้งที่ 8 (ABS 8) เป็นต้นมาได้อธิบายว่า Montreal Annex 

(UNEP/CBD/WG-ABS/8/8) เป็นความก้าวหน้าที่สำาคัญ  

แตไ่มเ่หมาะสมทีจ่ะใชส้ำาหรบัการเจรจาตอ่รองในการประชมุ

ครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ และเขาอธิบายว่า หลังจากได้รับการ

รอ้งขอจากการประชมุหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่งภมูภิาค

ของกลุม่เพือ่นประธาน ประธานรว่มของคณะทำางานไดจ้ดัทำา

และเผยแพรเ่อกสารอยา่งไมเ่ปน็ทางการ เกีย่วกบัรา่งพธิสีารฯ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

และร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการรับรอง 

พธิสีารฯ และบนัทกึคำาแนะแนวทางทีแ่กไ้ขแลว้ เขาเสนอใหใ้ช้

รา่งพธิสีารฯ เปน็พืน้ฐานสำาหรบัการเจรจาตอ่รอง และเสนอให้ 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ร่วมกันปรับปรุงร่างพิธีสารฯ มากกว่าที่

จะเพิ่มเติมเนื้อหาจาก Montreal Annex, ให้มุมมองและ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นในร่างพิธีสารฯ ที่มีความเป็น

กังวลและอาจจำาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข, จัดตั้งกลุ่ม

ติดต่อประสานงานเพื่อจำาแนกระบุและหาทางแก้ไขประเด็น 

ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป, และให้หลักประกันว่าเนื้อหาที่ได้รับ 

ความเห็นชอบในคณะประชุมรวมจะได้รับการผสานเข้าใน 

รา่งพธิสีารฯ โดยใชว้งเลบ็เมือ่เหน็วา่จำาเปน็เทา่นัน้ และกระตุน้

เตือนให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำาร่างพิธีสารฯ ที่ “มีความหมาย

ชดัเจน” และ “สามารถอธบิายได”้ และกลา่วเนน้วา่รา่งขอ้มต ิ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะมีบทบาททั้งในแง่ของระเบียบ 

วิธีการและเนื้อหาสารัตถะ ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมได้คัดเลือก

ให้นาง Somaly Chan ประเทศกัมพูชา เป็นผู้บันทึกรายงาน

การประชุม

คำากล่าวเปิด: ทุกกลุ่มภูมิภาคให้การสนับสนุน

ข้อเสนอของประธาน และยินดีที่จะดำาเนินการโดยใช้ร่าง 

พิธีสารฯ เป็นหลัก ผู้แทนประเทศแคนาดาตั้งข้อสังเกตว่า  

ร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ควรเสนอทางเลือกของ 

เครื่องมือเกี่ยวกับระบอบว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ผู้แทนประเทศมาเลเซีย ในนามของประเทศ

กำาลังพัฒนาจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC), กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก, กลุ่มประเทศ

แอฟริกัน และกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

สูง (LMMC) ตั้งข้อสังเกตว่าร่างพิธีสารฯ ไม่ได้มีลักษณะ 

พืน้ฐานสำาหรบัการเจรจาตอ่รอง และเรยีกรอ้งใหใ้นการประชมุ

กลุ่มเพื่อนประธาน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการ

ให้หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์จากสารอนุพันธุ์ 

และการกำาหนดการปฏิบัติตามไว้ในหลักสำาคัญของพิธีสารฯ 

ผู้แทนประเทศสเปน ในนามของสหภาพยุโรป (EU) ให้ความ

สนใจกบัขอ้สรปุของสภารฐัมนตรสีิง่แวดลอ้มของสหภาพยโุรป 

(EU) ทีส่นบัสนนุการดำาเนนิงานจดัทำาพธิสีารฯ ของอนสุญัญาฯ  

ผูแ้ทนประเทศเซอรเ์บยี ในนามของกลุม่ประเทศยโุรปกลางและ

ยโุรปตะวนัออก (CEE) กลา่วแสดงความสนบัสนนุรา่งพธิสีารฯ  

เปน็เครือ่งมอืทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายซึง่จะไดร้บัการรบัรองที่

นครนาโงยา และกลา่วเนน้ถงึประเดน็เกีย่วกบั: การใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรมและสารอนพุนัธุ,์ การปฏบิตัติาม, การ

เสริมสร้างสมรรถนะ, การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม

และเทา่เทยีม ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดป์ระกาศสนบัสนนุการ

จดัทำาพธิสีารทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย เพือ่ใหข้อ้กำาหนดของ

พธิีสารฯ “มมีิตทิางกฎหมาย” และ “สามารถดำาเนินงานตาม

ได้” ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวแสดงความมั่นใจ

ว่าพิธีสารฯ จะได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาค ี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP 10) ผู้แทนประเทศมาลาวี  

ในนามของกลุม่ประเทศแอฟรกินั รอ้งขอใหม้แีนวทางในภาพรวม 

สำาหรบัการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีร่วมทรพัยากรชวีภาพทกุชนดิ 

และกระตุ้นเตือนใหป้ระธานร่วมของคณะทำางานสะทอ้นการ

ดำาเนนิงานสนบัสนนุของคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 8(j)  

ไว้ในร่างพิธีสารฯ ผู้แทนประเทศเม็กซิโก ในนามของกลุ่ม

ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) กลา่วอา้งถงึ 

ความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของร่าง

พธิสีารฯ ทีม่ขีึน้ระหวา่งการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ

ระหว่างภูมิภาค

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กล่าวแสดงความ

เปน็กงัวลทีร่า่งพธิสีารฯ ไมไ่ดค้ำานงึถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืง 

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะได้ผนวกรวมอยู่ใน  

Montreal Annex และเรียกร้องให้มี: ความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) ของชนพื้นเมือง ในการเข้าถึงความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี, การตระหนักถึงสิทธิของชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเหนือทรัพยากรพันธุกรรม, 

การผสานประเด็นความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

เข้าสู่ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม, และการตระหนักถึง 

บทบาทของกฎจารีตประเพณี คณะที่ปรึกษาด้านการวิจัย

ทางการเกษตรระหวา่งประเทศ (CGIAR) เสนอแนะใหร้ะบอบ

ระหว่างประเทศฯ เปิดช่องให้สำาหรับการจัดทำาบรรทัดฐาน 

ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจง 

มากขึ้นในอนาคต ผู้แทนกลุ่มจิตวิญญาณแห่งสตรี (Like-

Minded in Spirit Group of Women) กล่าวสนับสนุน 

ให้รวมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศไว้ในร่างพิธีสารฯ  

ผู้แทนจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากร

พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) เสนอแนะ

ให้ดูแลให้เกิดความผสานสอดคล้องระหว่างพันธกรณีทาง

กฎหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยั

แห่งสหประชาชาติ กล่าวเน้นถึงความต้องการเสริมสร้าง

สมรรถนะในการดำาเนินงานระดับชาติ และกล่าวถึงการริเริ่ม

ว่าด้วยทรัพยากรข้อมูลข่าวสารด้านการสำารวจตรวจค้นทาง

ชีวภาพ (Bioprospecting Information Resource) และ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 



141

 × การจำาแนกระบุประเด็นสำาคัญ 
ในคณะประชุมรวมวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม ประธาน 

Casas กล่าวเชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จำาแนกระบุ 

ประเด็นสำาคัญของร่างพิธีสารฯ ที่ต้องมีการพิจารณาเพิ่ม

เติม ผู้แทนประเทศบราซิล ในนามของกลุ่มประเทศที่มีความ 

หลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) กล่าวเรียกร้องให้ร่าง

พิธีสารฯ มีความกระชับมากขึ้นและครอบคลุมทุกประเด็น 

โดยที่การปฏิบัติตามเป็นประเด็นหลัก และรวมประเด็นของ: 

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงรว่มกนั (MAT) เกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณี, การตระหนักถึงประเทศแหล่งกำาเนิด, พันธกรณีที่

ชดัเจนเกีย่วกบัทรพัยากรการเงนิและการเสรมิสรา้งสมรรถนะ 

และข้อกำาหนดในการติดตามตรวจสอบและเอกสารรับรอง

การปฏิบัติตามในระดับระหว่างประเทศ ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) ให้ความสำาคัญกับ

การหารือในประเด็นของ: สารอนุพันธุ์, การอ้างถึงประเทศ

แหล่งกำาเนิด, ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของ

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น เป็นเงื่อนไขสำาหรับ

การเขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ,ี แนวทาง

การดำาเนินงาน รวมถึงทรัพยากรการเงิน, และพันธกรณีของ

ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วเนน้วา่รา่งพธิสีารฯ  

ควรรวมประเด็นการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรพันธุกรรม และระเบียบวิธีการในการไกล่เกลี่ย 

ขอ้พพิาท และระบถุงึประเดน็อืน่ๆ ทีม่คีวามสำาคญัในลำาดบัตน้  

รวมถึงขอบเขตของพิธีสารฯ และสารอนุพันธุ์, และเน้นถึง 

ความต้องการในการคุ้มครองสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงโดยใช้มาตรการ

การปฏบิตัติามทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณี และกฎระเบียบเฉพาะสำาหรับประเทศที่ไม่ใช่ภาคี

พิธีสารฯ

 ผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนดร์อ้งขอใหม้กีารหารอื

ในประเด็นของ: การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม  

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน,์ 

บทบาทของการติดตามตรวจสอบและการติดตามเพื่อความ

โปร่งใสและการปฏิบัติตาม, การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับ

การตกลงร่วมกัน (MAT) และร่วมกับผู้แทนประเทศนอร์เวย์

และออสเตรเลีย ร้องขอให้มีการหารือในประเด็นของความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, การปฏิบัติตาม, และ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างระบอบระหว่างประเทศฯ กับ

กระบวนการและความตกลงอื่นๆ ผู้แทนหมู่เกาะคุก ในนาม

ของกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก กล่าวเน้นถึงประเด็น:  

การรวมสารอนพุนัธุไ์วใ้นขอบเขตของระบอบระหวา่งประเทศฯ, 

การคุ้มครองสิทธิอธิปไตยของภาคีอนุสัญญาฯ ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง, กลไกการเงินและทรัพยากรการเงิน, 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเทศที่ไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ

ผู้แทนกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 

(CEE) กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการในการดำาเนนิงานเพือ่ใหเ้กดิ

ความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัในประเดน็ของการเขา้ถงึ, การแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ และสารอนุพันธุ์ ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลี 

เรยีกรอ้งใหเ้นน้ทีว่ตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของระบอบระหวา่ง

ประเทศฯ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้าถึง

และการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศ และเงื่อนไข 

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT), และการติดตามตรวจสอบ

ผู้แทนประเทศมาเลเซียเรียกร้องให้: เพิ่มพันธกรณี

ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือต่อสิทธิอธิปไตยของ

ประเทศเหนือทรัพยากรและสิทธิของชุมชนเหนือความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, เสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ใหแ้กข่อ้กำาหนดของอนสุญัญฯ วา่ดว้ยการถา่ยทอดเทคโนโลย,ี 

และให้สิทธิแก่ภาคีอนุสัญญาฯ ในการดำารงรักษาหรือจัดทำา

ข้อตกลงเพื่อให้หลักประกันในความมั่นคงทางอาหารโดย 

ไมข่ดัตอ่วตัถปุระสงค์ของพธิสีารฯ เขาระบวุา่จะกลา่วในนาม

ของกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งไม่รวมถึงประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วในภูมิภาค ระหว่างการเจรจาต่อรองในประเด็น

สารัตถะ ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เรียกร้องให้อธิบายว่าการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมทุกครั้งต้องกำาหนดและ

เป็นไปตามเงื่อนไขการแบ่งปันผลประโยชน์ และการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) ของภาคีที่เกี่ยวข้องและของชุมชน ตามความ

เหมาะสม ผูแ้ทนประเทศไทยกลา่วเนน้วา่ควรรวมสารอนพุนัธุ์

ไวใ้นขอบเขตของระบอบระหวา่งประเทศฯ เพือ่ใหค้รอบคลมุ

ถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยี

ผู้แทนประเทศแคนาดากล่าวแสดงความเป็นกังวล

เกี่ยวกับ: ขอบเขตของพิธีสารฯ ที่ไม่ได้ระบุถึงความสัมพันธ ์

เชื่อมโยงระหว่างพิธีสารฯ กับเครื่องมืออื่นๆ, ขอบเขตทาง

ภมูศิาสตรแ์ละขอบเขตดา้นเวลา, และประเดน็ของสารอนพุนัธุ,์ 

สำานักงานที่ดำาเนินการด้านสิทธิบัตร ที่จุดตรวจ, การบังคับใช้

กฎหมายการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนภ์ายในประเทศ, 

การขาดคำาจำากดัความเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสม,  

และการขาดความยดืหยุน่ในกรอบกฎหมายระดบัชาต,ิ ผูแ้ทน

ประเทศนวิซแีลนดเ์สนอให:้ ใหห้ลกัประกนัตอ่ภาคอีนสุญัญาฯ 

สำาหรบัความยดืหยุน่เกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม
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ประเพณี, สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ใช้และ 

ผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม, การดำาเนินงานเกี่ยวกับมาตรการ 

การปฏบิตัติามในเวทรีะหวา่งประเทศอืน่ๆ เชน่องคก์ารทรพัยส์นิ

ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) และอธิบายถึงความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงระหว่างพิธีสารฯ กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 

(ITPGR) และสนธิสัญญาแอนตาร์กติก

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวถึงประเด็นที่มีความ

สำาคญัลำาดบัตน้ คอื: การอธบิายถงึขอบเขตทางภมูศิาสตรแ์ละ

ขอบเขตดา้นเวลา และความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบักระบวนการ

ระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งภายใต้ขอบเขตของพิธีสารฯ หรือ 

ในขอ้กำาหนดเฉพาะ, การเขา้ถงึ รวมถงึขอ้กำาหนดในการเขา้ถงึ 

และการเขา้ถงึเพือ่การวจิยั และประเดน็เกีย่วกบัการดำาเนนิงาน 

ที่ประสบผลสำาเรจ็ของจดุตรวจ และมาตรการการปฏบิัตติาม

เฉพาะด้าน ผู้แทนประเทศอาร์เจนตินากล่าวเน้นถึงความ

สนับสนุนร่วมกันของกระบวนการระหว่างประเทศ ผู้แทน

จากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ร้องขอให้รวม: ข้อความอ้างถึง 

สทิธขิองชนพืน้เมอืงในอารมัภบท และขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการ

แบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง, และข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชนพื้นเมือง  

ในข้อกำาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ผู้แทนจากองค์กร 

ภาคประชาสงัคม นำาเสนอประเดน็สำาคญัทีจ่ะรวมไวใ้นพธิสีารฯ  

ดังนี้: การตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมือง ดังอ้างถึงในความ

ตกลงเรือ่งสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต,ิ ความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง, ขอบเขตที่กว้าง 

เพื่อครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ทกุประเภท และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติามทีช่ดัเจน

ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

 × ข้อตกลงทางระเบียบวิธีการ
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ 

แต่งตั้งกลุ่มติดต่อประสานงานขึ้นสี่กลุ่ม เพื่อให้คำาแนะนำา

และแนวทางในแต่ละประเด็นเฉพาะ และได้ประชุมตั้งแต ่

วนัองัคารที ่23 ถงึวนัพฤหสับดทีี ่25 มนีาคม และสง่คำาแนะนำา

และแนวทางที่ได้ไปยังคณะประชุมรวม โดยกลุ่มที่ 1 มีนาย 

Johan Bodegard ประเทศสวเีดน และนาย Jose Luis Sutera 

ประเทศอารเ์จนตนิา เปน็ประธานรว่ม หารอืในประเดน็ความ

สมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัเครือ่งมอืและกระบวนการระหวา่งประเทศ 

อืน่ๆ, ขอบเขตทางภมูศิาสตรแ์ละขอบเขตดา้นเวลา, ความยดืหยุน่

สำาหรับแนวทางของภาคส่วน, ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ,  

และกลไกและทรพัยากรการเงนิ กลุม่ที ่2 มีนาย Rene Lefe-

ber ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และนาย Ricardo Torres Sutera 

ประเทศโคลอมเบีย เป็นประธานร่วม หารือในประเด็น: การ

ติดตามตรวจสอบ, การรายงานและการติดตาม รวมถึงข้อ

กำาหนดในการเปดิเผยแหลง่กำาเนดิและจดุตรวจ, การไกลเ่กลีย่

ข้อพิพาทและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, ประเทศแหล่ง

กำาเนิด, และกรณีที่ไม่มีความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

หรือเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT), กลุ่มที่ 3 มีนาง 

Cosima Hufler ประเทศออสเตรยี และนาย Pierre du Plessis 

ประเทศนามิเบีย เป็นประธานร่วม หารือในประเด็น: การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม/สารอนุพันธุ์/การแบ่งปัน 

ผลประโยชน์, พันธกรณีในการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึง

การเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, การวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัความหลากหลายทางชวีภาพ ขอ้กำาหนดในการเขา้ถงึ และ 

ภาคทีีก่ำาหนดวา่การเขา้ถงึไมข่ึน้อยูก่บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้

ลว่งหนา้ (PIC) กลุม่ที ่4 มนีาย Tone Solhaug ประเทศนอรเ์วย ์

และนาย Damaso Luna ประเทศเม็กซิโก เป็นประธานร่วม 

หารือในประเด็นความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี, ความหลากหลายของสถานการณ์ภายในประเทศ, 

และการตระหนักถึงกฎจารีตประเพณี ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 

มกีารแตง่ตัง้กลุม่ตดิตอ่ประสานงานขึน้อกีหนึง่กลุม่ โดยมนีาย 

Francois Pythoud ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนางสาว

วนิดา กำาเนิดเพ็ชร์ ประเทศไทย เป็นประธานร่วม เพื่อหารือ

ถึงร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม คณะประชุมรวมได้

อนมุตัใิหม้กีารแตง่ตัง้กลุม่ระหวา่งภมูภิาค ทีม่นีาย Jose Luis 

Sutera ประเทศอาร์เจนตินา และนาย Johan Bodegard 

ประเทศสวเีดน เปน็ประธานรว่ม เพือ่ทำาการเจรจาตอ่รองโดย

ตั้งอยู่บนเนื้อหาของร่างพิธีสารฯ ที่ได้รับการแก้ไข ประธาน 

Hodges กลา่ววา่กลุม่ระหวา่งภมูภิาคจะประชมุในรปูแบบของ

การประชุมโต๊ะกลม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุม

เรือ่งความปลอดภยัทางชวีภาพ ณ กรงุเวยีนนา โดยใหม้ผีูแ้ทน

หา้คนจากแตล่ะภมูภิาคของสหประชาชาต ิและผูแ้ทนสองคน 

จากชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่, ภาคประชาสงัคม, 

ภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยสาธารณะ ตามลำาดับ ซึ่งเขา

อธิบายว่าการประชุมรูปแบบ Vienna + นี้จะทำาให้ผู้เข้าร่วม

ประชมุและผูด้ำาเนนิการประชมุจะสลบัสบัเปลีย่นตำาแหนง่ไดอ้ยา่ง 

เป็นอิสระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมในคณะทำางาน

เฉพาะกิจฯ ทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้
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ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม หลังจากการเจรจาต่อเรื่อง

กลไกการปฏิบัติตามในคืนวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม กลุ่มระหว่าง

ภมูภิาคไดเ้ริม่ศกึษาตรวจสอบรา่งพธิสีารฯ และระบถุงึประเดน็

ทีอ่าจเปน็ปญัหา “สำาคญั” โดยใชเ้ฉดส ี(shading) แทนวงเลบ็ 

ซึ่งผลปรากฏว่าวรรคส่วนใหญ่อยู่ในเฉดสี ต่อมาผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟริกันเสนอให้มีการประชุมเป็นการภายใน (in 

camera meeting) ระหว่างกลุ่มภูมิภาค ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม

เห็นชอบ

หลังจากการประชุมเป็นการภายใน ผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟรกินัไดร้ายงานตอ่กลุม่ระหวา่งภมูภิาค และระบุ

วา่รา่งพธิสีารฯ เปน็พืน้ฐานในการเจรจาตอ่รองสำาหรบัทกุภาคี

อนุสัญญาฯ และสามารถนำาเสนอต่อรัฐมนตรีได้ เขาได้กล่าว

ว่า เป็นที่เข้าใจว่า เคยมีการดำาเนินงานในรูปแบบเดียวกับ

การใช้เฉดสีมาแล้ว และร่างพิธีสารฯ ไม่ใช่เอกสารที่ได้รับการ

เจรจาตอ่รองแลว้ และในนามของกลุม่ภมูภิาค เขาเสนอใหส้รปุ

การดำาเนินงานของกลุ่มระหว่างภูมิภาค และเพิ่มเชิงอรรถใน 

ร่างพิธีสารฯ และระบุว่าเอกสารฉบับนี้: ยังไม่ได้รับการเจรจา

ต่อรอง, สะท้อนถึงความพยายามของประธานคณะทำางาน 

เฉพาะกิจฯ ในการปรับรวมองค์ประกอบของร่างพิธีสารฯ,  

ไม่ขัดต่อสิทธิของภาคีอนุสัญญาฯ ในการปรับแก้และเพิ่มเติม

เนือ้หา, และควรอา่นพรอ้มกบัรายงานการประชมุคณะทำางาน

เฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่9 เพือ่สะทอ้นถงึมมุมองของภาคอีนสุญัญาฯ 

ที่แสดงในการประชุม เขาได้ร้องขอให้คณะประชุมรวมในวัน

อาทติยท์ี ่28 มนีาคม รบัฟงัมมุมองของภาคอีนสุญัญาฯ เกีย่วกบั 

ประเดน็สำาคญัตา่งๆ และเหน็ชอบแผนทีเ่สน้ทาง (roadmap) 

จากคาลีสู่นาโงยา สุดท้ายเขาเสนอให้ระงับการประชุม 

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่9 ไว ้และกลบัมาประชมุอกีครัง้

ในภายหลังเพื่อสรุปการดำาเนินงาน ผู้แทนประเทศแคนาดา

ระบุถึงความต้องการคำาแนะนำาจากเมืองหลวงของประเทศ 

เกี่ยวกับสถานะของร่างพิธีสารฯ และร้องขอให้ใส่วงเล็บ 

ร่างพิธีสารฯ ทั้งหมดไว้ก่อน

 × ประเด็นสารัตถะ
การแบง่ปนัผลประโยชน:์ กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน

กลุม่ที ่3 พจิารณาประเดน็การแบง่ปนัผลประโยชนใ์นวนัองัคารที ่

23 และวนัพฤหสับดทีี ่25 มนีาคม และในกลุม่ระหวา่งภมูภิาค

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม โดยตั้งอยู่บนมาตรา 4 ของร่างพิธีสารฯ 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ, กลุม่ประเทศ

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) และกลุ่มประเทศ

แอฟรกินัเสนอใหแ้บง่ปนัผลประโยชนก์บั “ภาคผีูใ้หท้รพัยากร

พันธุกรรมซึ่งเป็นประเทศแหล่งกำาเนิด” ผู้แทนประเทศ 

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดก์ลา่วแสดงความเปน็กงัวลเกีย่วกบั 

พื้นฐานของภาษาอนุสัญญาฯ และข้อจำากัดทางวิชาการ

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกและกลุ่ม 

ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) สนับสนุน

การอา้งถงึการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากการใชค้วามรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ตลอดร่างมาตรานี้ ผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟริกันเสนอให้แบ่งปันผลประโยชน์โดยตรงกับ

ชุมชนที่ให้ความรู้ โดยผ่านกระบวนการที่รัฐบาลกลางเป็น

ผู้ควบคุมดูแล ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของ 

ชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) เสนอแนะ 

ให้แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมกับชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิในทรัพยากร 

ดังกล่าวภายใต้กฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่าง

ประเทศ และเสนอภาษาเกี่ยวกับการยอมรับนับถือต่อสิทธิ

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นในทรัพยากร

พนัธกุรรม ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิตัง้ขอ้สงัเกต

ว่าใช้ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีไม่จำาเป็นต้อง

ถือครองโดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเสมอไป 

เนื่องจากมีบางสถานการณ์ที่รัฐเป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) และผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ ร้องขอให้เชื่อมโยง 

พันธกรณีในการแบ่งปันผลประโยชน์กับการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรพันธุกรรมทุกประเภท, ความเป็นอิสระของเงื่อนไข

ทีไ่ดร้ับการตกลงร่วมกนั (MAT) หรอืการมีอยู่ของกฎระเบียบ

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ผู้แทนประเทศอิหร่าน 

กล่าวเน้นถึงข้อตกลงพหุภาคี หรือข้อตกลงระดับภูมิภาค  

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ผู้แทน

ประเทศออสเตรเลียต้องการให้คงความยืดหยุ่นเพื่อเจรจาต่อ

รองถงึผลประโยชน ์ผา่นเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT)

สารอนุพันธุ์: กลุ่มติดต่อประสานงานกลุ่มที่ 3 

พิจารณาประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์ในวันอังคารที่ 23 

และวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม และในกลุ่มระหว่างภูมิภาค 

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ภายใต้กรอบการหารือเกี่ยวกับ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมกับแนวความคิดเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุรรม โดยใช้มาตรา 4 ของ

ร่างพิธีสารฯ เป็นพื้นฐาน

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่าการประชุมกลุ่ม

เพือ่นประธานไดเ้หน็ชอบวา่จะไมท่ำาการใหค้ำาจำากดัความของ

สารอนุพันธุ์ เพื่อไม่ให้เป็นการไปห้ามการรวมพัฒนาการทาง

วิทยาศาสตร์ที่อาจมีขึ้นในอนาคต และร่วมกับผู้แทนประเทศ



144
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

แคนาดา สนับสนุนให้พิจารณาการแบ่งปันผลประโยชน์จาก 

สารอนุพันธุ์ในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ผู้แทน

กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กล่าว

เนน้วา่พนัธกรณใีนการแบง่ปนัผลประโยชน ์ไมค่วรใหอ้ยูใ่นการ

เจรจาตอ่รองระดบัทวภิาค ีและเสนอแนะใหร้วมแนวความคดิ 

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไว้ในขอบเขตของระบอบระหว่าง

ประเทศ เพือ่ใหห้ลกัประกนัในการปฏบิตัติามพนัธกรณรีะดบั

ประเทศ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิระบวุา่เงือ่นไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) อ้างถึงเพียงรูปแบบของการ

แบง่ปนัผลประโยชนเ์ทา่นัน้ และจำาเปน็ตอ้งมคีำาแนะแนวทาง

ระหว่างประเทศเพื่อระบุว่าประเด็นใดบ้างที่ต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

ในการอธิบายว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

พันธุกรรมครอบคลุมถึงผลประโยชน์จากสารอนุพันธุ์ ผู้แทน

กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกเสนอแนะว่าสารอนุพันธุ์ 

ควรรวมถึง: สารที่ได้มาจากกระบวนการเมตาโบลิซึมของ

ทรพัยากรพนัธกุรรม, โมเลกลุสงัเคราะห,์ และโมเลกลุทีแ่สดง

บทบาทหน้าที่เหมือนทรัพยากรพันธุกรรม ผู้แทนประเทศ

ออสเตรเลยี เสนอแนะใหอ้า้งถงึการแสดงออกทางพนัธกุรรม, 

การจำาลองตัวเอง (replication), และลักษณะของทรัพยากร

พันธุกรรมแทน เนื่องจากคำานิยามดังกล่าวครอบคลุมการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหมด และไม่เป็นการไป

หา้มการรวมพฒันาการทางวทิยาศาสตรท์ีอ่าจมขีึน้ในอนาคต  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

เห็นชอบในหลักการ แต่เสนอแนะให้คงคำานิยามของสาร 

อนุพันธุ์ไว้ ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอแนะให้อ้างถึง

ผลประโยชน์จาก “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” เพื่อให้เกิด 

ความชดัเจน โดยทีไ่มเ่ปน็การไปจำากดัประเภทของผลประโยชน์

ที่ครอบคุม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อเสนอที่ให้อ้างถึง 

“การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม รวมถงึสารอนพุนัธุ ์

ที่เกิดจากการแสดงออกทางพันธุกรรม, การจำาลองตัวเอง 

(replication), และลกัษณะของทรพัยากรพนัธกุรรม” ผูแ้ทน

กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) และ

กลุม่ประเทศแอฟรกินัรอ้งขอใหท้ำาการปรบัรวมแนวความคดิ 

ดังกล่าวต่อไป โดยผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ

แคริบเบียน (GRULAC) ต้องการให้อ้างถึง “สารอนุพันธุ์” 

เทา่นัน้ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู  

(LMMC) เสนอแนะให้อ้างถึง “การใช้สารประกอบ” หรือ 

“ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบ”

ในการประชุมกลุ่มระหว่างภูมิภาค, ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศเอเชียและแปซิฟิก, กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ

แครบิเบยีน (GRULAC) และกลุม่ประเทศยโุรปกลางและยโุรป

ตะวนัออก (CEE) สนบัสนนุการอา้งถงึสารอนพุนัธุอ์ยา่งกวา้งๆ 

โดยผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันร้องขอให้อ้างถึงสารอนุพันธุ์

ในทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น

และสาธารณรัฐเกาหลีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มติดต่อประสานงานได้

มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันแล้ว และโต้แย้งไม่ให้ขยายการ

อ้างถึงออกไปอีก

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU), ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี

และนิวซีแลนด์กล่าวแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับการอ้างถึง

เอกสารแนบท้ายที่ระบุถึงประเภทของการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรพนัธกุรรม และการทบทวนเอกสารแนบท้ายดงักล่าว

โดยสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย

และแปซิฟิกและกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 

(CEE) สนับสนุนให้รวมเอกสารแนบท้ายดังกล่าว ผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟรกินักล่าวเพิม่เตมิว่า ควรปรบัปรงุเอกสารแนบท้าย 

ดังกล่าวอย่างสมำา่เสมอ เพื่อให้รองรับกับความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตได้ ผู้แทนกลุ่มประเทศ

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กล่าวแสดงความ

เป็นกังวลเกี่ยวกับการอ้างถึงการเพาะพันธุ์, การคัดเลือก 

ทางพันธุกรรม, การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยง เนื่องจาก

อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร

การถา่ยทอดเทคโนโลย:ี กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน

กลุม่ที ่3 พจิารณาประเดน็การถา่ยทอดเทคโนโลย ีทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการแบง่ปนัผลประโยชน ์ในวนัองัคารที ่23 และวนัพฤหสับดี

ที ่25 มนีาคม ประเดน็ทีม่คีวามขดัแยง้คอืประเดน็ทีว่า่จะใหม้ี

มาตราเฉพาะเรือ่งการถา่ยทอดเทคโนโลย ีและ/หรอื พนัธกรณี

ทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือไม่

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกระบุถึง 

ความต้องการมาตราเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 

ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ภาษาของรา่งพธิสีารฯ นัน้ออ่นกวา่เนือ้หาของ 

อนสุญัญาฯ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่ววา่สารพนัธกุรรม

ที่ได้รับการเข้าถึงควรได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยผู้ให้และ 

ผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรม เพือ่ลดปญัหาชอ่งวา่งทางเทคโนโลย ี

ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นของ

ภาคเอกชน และรัฐบาลควรสนับสนุนและเอื้ออำานวยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ให้และผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม  

ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีข้อกำาหนดว่าต้องทำา

สัญญาสำาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ในวนัพฤหสับดทีี ่25 มนีาคม ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดศ้กึษา

ตรวจสอบขอ้กำาหนดใหมเ่กีย่วกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ

ความรว่มมอืทางเทคโนโลยทีีป่ระธานกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน

นำาเสนอ ซึง่อา้งถงึการดำาเนนิงานรว่มกนัในการคน้ควา้วจิยัทาง

วทิยาศาสตรแ์ละโครงการพฒันา เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้ง

ผลประโยชนแ์ละสนบัสนนุความรว่มมอืกบัภาคเอกชน ผูแ้ทน 

กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกและกลุ่มประเทศที่มีความ 

หลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) เสนอแนะให้ประเทศ 

ทีพ่ฒันาแลว้สรา้งแรงจงูใจใหว้สิาหกจิหรอืบรษิทัตา่งๆ ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ตั้งข้อสังเกต

ว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์

การเขา้ถงึ: กลุม่ตดิตอ่ประสานงานกลุม่ที ่3 พจิารณา

ประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 

มีนาคม และในกลุ่มระหว่างภูมิภาค วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 

โดยใช้มาตรา 5 ของร่างพิธีสารฯ เป็นพื้นฐาน ประเด็นที่เป็น

คำาถามสำาคัญคือ: การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ, สิทธิของภาคีอนุสัญญาฯ ที่จะไม่ต้องการ 

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และขอ้กำาหนดในการเขา้ถงึ

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำานวยการวิจัยด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC), กลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ และกลุม่ประเทศ

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) ร้องขอให้ 

จัดทำาความเชื่อมโยงเพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ทั้งที่เกิดขึ้นโดยเจตนาและเป็นผลกระทบ  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

สนับสนุนโดยผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน เสนอแนะเนื้อหา 

ที่เป็นไปตามมาตรา 12(b) ของอนุสัญญาฯ (การส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน)

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวเตือนเรื่องการใส่ 

ข้อกำาหนดไว้ภายใต้สิทธิในการกำาหนดพันธกรณีในการ 

ขอความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และสนับสนุน

โดยผู้แทนประเทศแคนาดาและนิวซีแลนด์ ตั้งข้อสังเกตว่า 

สิทธิอธิปไตยนั้นรวมถึงอำานาจในการกำาหนดว่าทรัพยากร

ใด และสถานการณ์ใดที่จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบที่ได้ 

แจ้งล่วงหน้า (PIC) ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์กล่าวเตือนว่า  

การไม่ต้องได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ใน

บางกรณีไม่ได้หมายความว่าความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) นั้นเป็นไปตามความสมัครใจ และภาคีอนุสัญญาฯ  

 ต้องตระหนักและยอมรับการตัดสินใจของภาคีอื่นๆ ในการ 

ขอความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ผู้แทนกลุ่มประเทศ

แอฟรกินั สนบัสนนุโดยผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ 

เสนอให้: บันทึกข้อมูลการตัดสินใจในระดับประเทศเกี่ยวกับ 

การไมต่อ้งขอความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ไวใ้นกลไก

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (CHM) และระบุเงื่อนไขเฉพาะ 

เชน่ ขอ้จำากดัทางภมูศิาสตรแ์ละขอ้จำากดัทางเวลา, ขอ้กำาหนด

สำาหรับการใช้ประโยชน์ในทางการค้า ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) ระบุว่า ควรแจ้งถึงข้อกำาหนดเกี่ยวกับความเห็นชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) นอกเหนือจากข้อมูลการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการไม่ต้องขอความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)  

และผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วเนน้วา่ควรสะทอ้นขอ้มลู

การตัดสินใจเกี่ยวกับการไม่ต้องขอความเห็นชอบที่ได้แจ้ง 

ล่วงหน้า (PIC) ไว้ในเอกสารรับรองการปฏิบัติตาม ผู้แทน 

กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก และกลุ่มประเทศที่มีความ

หลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) กลา่วเตอืนวา่การไมต่อ้งขอ

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) อาจขดัตอ่วตัถปุระสงค์

ของพิธีสารฯ ในกรณีของทรัพยากรพันธุกรรมข้ามเขตแดน

เกี่ยวกับทะเบียนรายการของมาตรการเกี่ยวกับ

การเข้าถึงที่ภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องดำาเนินการ ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศเอเชียและแปซิฟิก, กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

และแคริบเบียน (GRULAC) และกลุ่มประเทศที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) เสนอแนะให้สะท้อนถึง 

สิทธิอธิปไตยของประเทศให้ชัดเจน โดยระบุว่าทะเบียน

รายการไมไ่ดเ้ปน็แบบบงัคบัหรอืออกคำาสัง่ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ 

แอฟริกันและกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 

(CEE) กลา่วเตอืนวา่ทะเบยีนรายการมลีกัษณะเปน็แบบบงัคบั

หรือออกคำาสั่งมากเกินไป และแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับ 

บางมาตรการเฉพาะในทะเบียนรายการ ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) คดัคา้นภาษาทีบ่ง่ชี้

ถงึการประเมนิระเบยีบวธิกีารของความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่ง

หน้า (PIC) ในระดบัประเทศ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU), ผู้แทน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น เรียกร้องให้รวมข้อความ

อา้งถงึระเบยีบวธิกีารของการยืน่ขออทุธรณเ์พือ่ขอการเขา้ถงึ 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ยังได้ขอให้พิจารณาถึงสถานการณ์

ฉกุเฉนิ และผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์สนอแนะใหอ้า้งถงึ

มาตรา 15.2 ของอนุสัญญาฯ (การเข้าถึงเพื่อการใช้ประโยชน์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ร้องขอให้

ระบุถึงช่วงเวลาสำาหรับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไข 

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และความยืดหยุ่นสำาหรับ

แนวทางของสญัญาตา่งๆ ผูแ้ทนประเทศแคนาดา สนบัสนนุโดย
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์คดัคา้นการกำาหนดเนือ้หาของเงือ่นไข 

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ในบริบทของข้อกำาหนด 

การเข้าถึง เขาเสนอให้มาตรการการเข้าถึงและการประยุกต์

ใชม้าตรการดงักลา่วไมเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัริะหวา่งผูใ้ชภ้ายใน

ประเทศกบัผูใ้ชจ้ากตา่งประเทศ หรอืระหวา่งผูใ้ชจ้ากประเทศ/

ภูมิภาคต่างๆ ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันร้องขอให้ตัดทิ้ง

ข้อความอ้างถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย

และแปซิฟิกเสนอให้มีการเปิดโอกาสให้ประเทศกำาลังพัฒนา

และประเทศทีพ่ฒันาลา้หลงัคำานงึถงึความตอ้งการเฉพาะของ

ผู้ใช้ภายในประเทศ เมื่อเทียบกับผู้ใช้จากต่างประเทศ

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอให้ภาคี 

อนสุญัญาฯ กำาหนดเกณทส์ำาหรบัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้  

(PIC) ในกรณีที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ ตระหนักถึงสิทธิของ

ชนพืน้เมอืงตอ่ทรพัยากรพนัธกุรรม โดยเปน็ขอ้กำาหนดในการ

เข้าถึง ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันร้องขอให้อ้างถึงความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดทัง้มาตรา

ว่าด้วยการเข้าถึง รวมถึงชื่อของมาตรา ผู้แทนกลุ่มประเทศ

เอเชียและแปซิฟิก สนับสนุนโดยผู้แทนกลุ่มประเทศลาติน 

อเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) เสนอให้เพิ่มหลักการว่า 

การเข้าถึงทรัพยากรทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) ของภาคีผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม และความรู้

ทีส่ืบทอดตามธรรมเนยีมประเพณีทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งเปน็ประเทศ

แหลง่กำาเนดิ หรอืภาคทีีไ่ดร้บัทรพัยากรพนัธกุรรมหรอืความรู ้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง จนกว่าภาค ี

อนสุญัญาฯ จะกำาหนดเปน็อยา่งอืน่ โดยสอดคลอ้งกบัอนสุญัญาฯ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี: 

กลุ่มติดต่อประสานงานกลุ่มที่ 4 พิจารณาประเด็นความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ในวันอังคารที่ 23 และ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน,  

กลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC), ผูแ้ทน

จากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) และอื่นๆ ร้องขอให้พิจารณา

ประเดน็ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณเีปน็ประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (cross-cutting issues) และรวมไว้

ในขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม, การแบง่ปนัผลประโยชน์

และการเข้าถึง ซึ่งผู้แทนประเทศแคนาดาและผู้แทนประเทศ

นวิซแีลนดก์ลา่วโตแ้ยง้วา่ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณคีวรอยูภ่ายใตม้าตรา 9 ของรา่งพธิสีารฯ  

เรื่องความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น ผู้

แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอวรรคอารัมภบทที่:  

อา้งถงึปฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองชนพืน้เมอืง 

(UNDRIP), “คำานงึถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชน

ท้องถิ่นเหนือทรัพยากรพันธุกรรม และความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง” ซึง่ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี

สนับสนุนและขอปรับแก้ให้อ้างถึงสิทธิ “ที่มีอยู่”

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนก์บัความรูท้ีส่บืทอด 

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 

พนัธกุรรม: ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) เสนอแนะใหด้ำาเนนิการ

ในประเด็นของทรัพยากรพันธุกรรมแยกต่างหากจากความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยตระหนกัถงึ

สทิธขิองชมุชนทีจ่ะปฏเิสธการเขา้ถงึ ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด์

เสนอให้ระบอบระหว่างประเทศฯ กำาหนดหลักการสำาหรับ 

การแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีรวมถงึ: การอนญุาตและการมสีว่นรว่ม 

ของผู้เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, 

และการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้เป็นเจ้าของความรู้ดังกล่าว 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC), 

กลุ่มประเทศแอฟริกัน และผู้แทนประเทศนอร์เวย์เสนอให้

รวมภาษาที่ระบุว่าการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ต้อง

ได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) จากชุมชนที่ 

เป็นเจ้าของความรู้ดังกล่าว ไว้ในมาตราที่ว่าด้วยการแบ่งปัน 

ผลประโยชนแ์ละการเขา้ถงึ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายใน

ประเทศ ผู้แทนประเทศแคนาดาระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ใด 

จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ในระดับ 

ท้องถิ่น และเสนอให้ดำาเนินการในประเด็นนี้โดยผ่านเงื่อนไข 

ทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) และระเบยีบวธิกีารของชมุชน 

ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอแนะใหส้ะทอ้นถงึบทบาทสนบัสนนุ

ของการปรึกษาหารือต่างๆ ที่มีขึ้น เพื่อให้หลักประกันการมี

สว่นรว่มของชมุชน โดยมเีปา้หมายเพือ่ใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบ

ความหลากหลายของสถานการณ์ภายใน

ประเทศ: ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบในการสรา้งความยดืหยุน่

เพือ่ใหส้ามารถปรบัใชก้บัสถานการณภ์ายในประเทศทีแ่ตกตา่ง 

หลากหลายได ้และสะทอ้นประเดน็ดงักลา่วไวใ้นวรรคอารมัภบท 

ผู้แทนประเทศจีนตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาสถานการณ์

ภายในประเทศที่แตกต่างหลากหลายไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุความตกลงในระดับนานาชาติ ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

แอฟรกินักลา่วเนน้วา่รา่งพธิสีารฯ ควรใหจ้ดุเริม่ตน้รว่มกนัสำาหรบั 

ทกุภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ สำาหรบั
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การดำาเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพยากร

พันธุกรรม และการให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอแนะให้พิธีสารฯ 

กล่าวถึงพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อยืนยัน 

ว่าผู้เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

มีสิทธิในการอนุญาตให้มีการเข้าถึงความรู้ดังกล่าว และรัฐ

มีความยืดหยุ่นในการให้หลักประกันว่ามีการตระหนักถึง

ประเดน็ดงักลา่วภายใตส้ถานการณภ์ายในประเทศทีแ่ตกตา่ง 

หลากหลาย ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในเนื้อหาของวรรค

อารมัภบท ทีต่ระหนกัถงึสถานการณภ์ายในประเทศทีแ่ตกตา่ง 

หลากหลาย ซึ่งชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

เปน็เจา้ของและพฒันาความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

กฎจารีตประเพณี: ผู้แทนจากการหารือระหว่าง

ประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) และผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเรียกร้องให้พิจารณา

ประเดน็เกีย่วกบักฎจารตีประเพณเีปน็ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

หลายเรือ่ง (cross-cutting issues) ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด์

กลา่ววา่พธิสีารฯ ควรตระหนกัถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับกฎจารีตประเพณีของ

ชุมชนดังกล่าว เพื่อจำาแนกระบุผู้ถือครองความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวเน้นว่าพิธีสารฯ ควรตระหนัก

ถงึความสำาคญัของกฎจารตีประเพณ ีในขณะทีร่ะเบยีบวธิกีาร

ในการตระหนกัถงึกฎจารตีประเพณคีวรไดร้บัการกำาหนดโดย

กฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ ผู้แทนประเทศบราซิล

เสนอให้สร้างความแตกต่างระหว่างชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นที่ควบคุมความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณกีบัผูถ้อืครองความรู ้ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ

ให้อ้างถึงสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น  

ในการจำาแนกระบผุูถ้อืครองความรูท้ีม่สีทิธ ิโดยสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย, กฎจารีตประเพณี, ระเบียบวิธีการของชุมชน และ

ระเบียบวิธีการในอารัมภบท

การแบ่งปันผลประโยชน์: ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น 

เสนอแนะให้ “สนับสนุน” มากกว่า “ให้หลักประกัน” การ

แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ความรู้ที่สืบทอด 

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีแตผู่แ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา

และแคริบเบียน (GRULAC), กลุ่มประเทศแอฟริกัน, ผู้แทน

ประเทศนอร์เวย์และผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศ

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) 

คัดค้าน ผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

ดำาเนนิมาตรการ “ทีม่จีดุมุง่หมายในการใหห้ลกัประกนั” การ

แบง่ปนัผลประโยชนจ์ากการใชป้ระโยชนค์วามรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม กับ 

“ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่ถือครองความรู้ 

ดังกล่าว” และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ 

การเขา้ถงึทรพัยากร: ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่ง

ประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) รอ้งขอใหพ้ธิสีารฯ ยนืยนัถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่นในการให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) ในฐานะที่เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีและระบถุงึการมอบอำานาจใหช้มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชมุชนทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการจดัการเกีย่วกบัความเหน็ชอบ

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และชว่ยเหลอืชมุชนในการดำาเนนิงาน

ดังกล่าว การหารือเน้นในประเด็นที่ว่า ข้อกำาหนดนี้ควรมีขึ้น 

“โดยขึน้อยูก่บักฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ” สว่นผูแ้ทน 

กลุม่ประเทศแอฟรกินัเสนอแนะให ้ขอ้กำาหนดนีค้วรมขีึน้ “โดย 

สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ” และผู้แทนจากการ

หารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (IIFB) เรียกร้องให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย

ภายในประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ” หรอื “กฎหมาย

ภายในประเทศโดยสอดคล้องกับปฏิญญาแห่งสหประชาชาติ 

ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP)” ผู้แทนประเทศ

นิวซีแลนด์ร้องขอให้อ้างถึง “ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า  

(PIC)/การอนุญาต” ผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอให้ภาคี 

อนุสัญญาฯ ดำาเนินมาตรการ “โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 

หลักประกันว่า” ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งถือครองโดยชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ได้รับการเข้าถึงหลังจาก 

ได้รับ “ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)/การอนุญาต 

และการมสีว่นรว่มของชมุชนดงักลา่ว” และจดัทำา “หนว่ยงาน 

ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ซึ่งแต่งตั้งและ

มอบหมายโดยชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ใหเ้ปน็

ตัวแทนผลประโยชน์ของชุมชนดังกล่าว”

ประเด็นระหว่างพรมแดน: ผู้แทนกลุ่มประเทศ

แอฟริกันร้องขอให้อ้างถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีระหว่างพรมแดน ในมาตราที่ว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างพรมแดน ส่วนผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) และผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศ

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) 

ร้องขอให้มีความร่วมมือกับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ



148
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

การเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น: ผู้แทนจากการหารือ

ระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (IIFB) เสนอขอ้กำาหนดเฉพาะทีเ่ปดิโอกาสใหช้มุชนพืน้

เมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นระบุความต้องการในการเสริม

สร้างสมรรถนะ และประเด็นที่มีความสำาคัญลำาดับต้นของตน  

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ภาคีอนุสัญญาฯ “จักสนับสนุน” 

การเสริมสร้างสมรรถนะดังกล่าว 

การปฏิบัติตาม: กลุ่มติดต่อประสานงานกลุ่มที่ 2 

พิจารณามาตราในร่างพิธีสารฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม 

โดยเฉพาะมาตรา 12 (การตดิตามตรวจสอบและการรายงาน) 

มาตรา 13 (การปฏบิตัติามกฎหมายการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ภายในประเทศ) มาตรา 14 (การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)) ในวันอังคารที่ 23 

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม และในการประชุมกลุ่มระหว่าง

ภูมิภาค วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศ: 

การหารือเรื่องมาตรา 12 ของร่างพิธีสารฯ เน้นที่ประเด็น: 

ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่

ครอบคลมุโดยการปฏบิตัติาม, ลกัษณะทีเ่ปน็แบบบงัคบั, และ

ระดับของความยืดหยุ่นในการให้หลักประกันการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

ภายในประเทศ, และความต้องการความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ 

การตกลงในระดบันานาชาต ิเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนผ์ดิพลาด 

(misappropriation) 

ความครอบคลมุของการปฏบิตัติาม: ผูแ้ทนจาก

การหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลาก

หลายทางชวีภาพ (IIFB) และกลุม่ประเทศแอฟรกินั กลา่วเนน้วา่ 

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามต้องรวมข้อความอ้างถึง 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟริกันขอให้เพิ่มเติมข้อความว่า “โดยสอดคล้อง

กับกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ” ผู้แทนกลุ่มประเทศ

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) กล่าวว่าการ

ปฏบิตัติามเนน้ทีก่ฎระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศแหลง่กำาเนดิ 

เกีย่วกบัทรพัยากรพนัธกุรรม, สารอนพุนัธุแ์ละความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

และแคริบเบียน (GRULAC) เรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ : 

ดำาเนินมาตรการเพื่อให้หลักประกันว่า จะมีการเข้าถึง, ได้รับ

และใชป้ระโยชนท์รพัยากรพนัธกุรรม, สารอนพุนัธุแ์ละความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณโีดยสอดคลอ้งกบัความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน  

(MAT) ดงัระบใุนกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศแหลง่กำาเนดิ 

และรอ้งขอใหม้คีนกลางและนติกิร ในการใชป้ระโยชนท์รพัยากร

พันธุกรรม, สารอนุพันธุ์และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์ที่ไม่เป็น 

การปฏิบัติตามพิธีสารฯ

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวเน้นว่าพันธกรณี 

ในการปฏิบัติตามควรเน้นที่ทรัพยากรพันธุกรรม และร่วมกับ 

ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวแสดงความต้องการให้

อ้างถึงเฉพาะ “การเข้าถึง” ไม่อ้างถึง “การใช้ประโยชน์” แต ่

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกและกลุ่มประเทศ 

แอฟริกันคัดค้าน โดยระบุว่าต้องครอบคลุมการใช้ประโยชน์ 

ที่เป็นผลกระทบตามมาด้วย ผู้แทนประเทศแคนาดาต้องการ

ให้อ้างถึง “มาตรการที่มีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการ 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมที่ได้มาโดยไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงร่วมกัน (MAT) โดยละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับภายใน

ประเทศ”

ผู้แทนประเทศแคนาดาคัดค้านการอ้างถึงความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณใีนขอ้กำาหนด ผูแ้ทนประเทศ

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดก์ลา่วเนน้วา่คณะกรรมการระหวา่ง

รัฐบาลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม, 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและประเพณี 

ความเชื่อ (IGC) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 

(WIPO) เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำาเนินงานเชื่อมโยง 

ระหวา่งทรพัยากรพนัธกุรรมกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณี  ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันตั้งข้อสังเกตว่า 

คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลดงักลา่วยงัไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารเจรจา

ต่อรองในเนื้อหา

ลกัษณะแบบมอบหมายหนา้ทีแ่ละความยดืหยุน่: 

ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีร้องขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่มี

ลกัษณะเปน็การออกคำาสัง่ เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนภ์ายใน

ประเทศ ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ต้องการให้อ้างถึง “ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ” แทนพนัธกรณทีียุ่ง่ยากซบัซอ้นและ

ไม่สามารถดำาเนินการได้ และกล่าวเน้นว่าเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงรว่มกนั (MAT) ควรเปน็กลไกการปฏบิตัติามขัน้ตน้ภายใต ้

พธิสีารฯ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ สนบัสนนุโดย

ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ กล่าวเน้นถึงความต้องการพันธกรณ ี

ทีช่ดัเจนสำาหรบัประเทศตา่งๆ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ย 

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนข์องประเทศผูใ้หท้รพัยากร
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พนัธกุรรม โดยยอมรบัถงึความยดืหยุน่ในการดำาเนนิงาน และ

ความต้องการกำาหนดเกณท์สำาหรับการบังคับใช้กฎหมายว่า

ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนข์องประเทศอืน่ๆ 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัตัง้ขอ้สงัเกตวา่จำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึ

สถานการณท์ีร่ฐัไมม่กีฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ในระดับประเทศ 

การใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม: ผู้แทน

ประเทศแคนาดาและออสเตรเลยีตอ้งการใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

เกี่ยวกับ “การใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม” ที่ได้รับความ

ตกลงระหว่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

ดำาเนินมาตรการในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ผู้แทน

กลุ่มประเทศแอฟริกัน, ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์และอื่นๆ  

เห็นชอบให้หารือประเด็นนี้ต่อไป ผู้แทนประเทศแคนาดา 

เสนอให้คำาจำากัดความของการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม 

ว่าหมายถึงการได้รับทรัพยากรพันธุกรรมมาโดยไม่ได้ผ่าน 

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงร่วมกัน (MAT) ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันและผู้แทน

ประเทศฟลิปิปนิสร์อ้งขอใหเ้พิม่ขอ้ความอา้งถงึความเหน็ชอบ

ทีไ่ดแ้จ้งลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชน ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี

เสนอแนะให้จำากัดความหมายของการใช้ประโยชน์อย่าง 

ไม่เหมาะสมอยู่ที่ “ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีการเข้าถึง”

การติดตามตรวจสอบและการรายงาน:  

การหารือเกี่ยวกับมาตรา 13 ของร่างพิธีสารฯ (การติดตาม

ตรวจสอบและการรายงานการใชป้ระโยชนท์รพัยากรพนัธกุรรม) 

เน้นที่การจัดทำาเอกสารรับรองการปฏิบัติตามที่ได้รับการ

รับรองระหว่างประเทศ และประเด็นเกี่ยวกับจุดตรวจและ

ข้อกำาหนดการเปิดเผยแหล่งกำาเนิด

เอกสารรับรอง: ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน 

สนับสนุนโดยผู้แทนกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทาง

ชวีภาพสงู (LMMC), กลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 

(GRULAC), ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรป 

(EU) กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการใหพ้ธิสีารฯ จดัทำาเอกสารรบัรอง

การปฏิบัติตามที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศ มากกว่า 

ทีจ่ะเลื่อนไปเปน็หลงัจากทีพ่ธิสีารฯ มผีลบงัคบัใช ้ผูแ้ทนกลุ่ม

ประเทศแอฟรกินักลา่ววา่ควรมอบเอกสารรบัรองความเหน็ชอบ

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ภายในประเทศผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม 

ก่อนที่จะเจรจาต่อรองถึงเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT) และขอรับการรับรองระหว่างประเทศ ผู้แทนประเทศ

นอรเ์วยเ์สนอแนะใหเ้อกสารรบัรองฯ สะทอ้นถงึสถานการณ ์ณ 

เวลาทีม่ีการเข้าถงึ ในขณะทีก่ารใชป้ระโยชนท์ีเ่ปน็ผลกระทบ 

ตามมา ควรอยูภ่ายใตก้ารปฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลง

ร่วมกัน (MAT) ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้ใช้กลไกการ 

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร (CHM) สำาหรบัการตระหนกัถงึเอกสาร 

รบัรองฯ ในระดบันานาชาต ิซึง่ผูแ้ทนจากหลายประเทศสนบัสนนุ

ผู้แทนประเทศคิวบาเสนอแนะให้เอกสารรับรองฯ 

ยืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ 

วา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมหรอืความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอแนะให้

เอกสารรับรองการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ครอบคลุมการปฏิบัติตามความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชุมชน นอกเหนือจาก

กฎหมายภายในประเทศ ผู้แทนสาธารณรัฐเกาหลีเสนอแนะ

ใหก้ารปฏบิตัติามมคีวามเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และ

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) เป็นพื้นฐาน ผู้แทน

ประเทศนิวซีแลนด์กล่าวเน้นว่าสัญญาข้อตกลงซึ่งตั้งอยู่บน

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ควรเป็นมาตรการ 

ในการปฏิบัติตามขั้นต้น

ผูแ้ทนประเทศแคนาดาและออสเตรเลยีกลา่วเนน้ถงึ

ความต้องการให้มีการเปิดให้ใช้ดุลยพินิจว่าจะต้องมีการออก

เอกสารรบัรองฯ หรอืไม ่ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและ

แครบิเบยีน (GRULAC) ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส ์กลา่วเนน้วา่

ประเทศผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรมอาจเลอืกทีจ่ะไมอ่อกเอกสาร

รับรองฯ ให้ หากเห็นว่าไม่จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบที่

ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ภายใต้มาตรา 15.5 ของอนุสัญญาฯ  

(การเข้าถึงขึ้นอยู่กับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

จนกวา่ประเทศผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรมจะกำาหนดเปน็อยา่งอืน่)  

แตอ่าจจำาเปน็ตอ้งอาศยัเอกสารรบัรองฯ ทีอ่อกโดยประเทศอืน่ 

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวเพิ่มเติมว่า ควรใช้เอกสาร

รับรองการปฏิบัติตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) ทีไ่ดร้บัการรบัรอง

ระหวา่งประเทศ เปน็บรรทดัฐาน จนกวา่ประเทศผูใ้หท้รพัยากร

พันธุกรรมจะตัดสินใจว่าไม่จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ภายใต้มาตรา 15.5 ของอนุสัญญาฯ

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันและกลุ่มประเทศ 

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) เสนอให้อธิบายถึง

องค์ประกอบของเอกสารรับรองฯ ไว้ในเนื้อหาของพิธีสารฯ  

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก และกลุ่มประเทศ

แอฟริกันและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) ให้ความสนใจกับเกณท์ที่จำาแนกระบุโดยคณะ 

ผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ยเอกสารรบัรอง (เดอืนมกราคม 2007 ณ กรงุ

ลมิา ประเทศเปร)ู และระบถุงึความตอ้งการขอ้ความเปลีย่นผา่น  
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

(transitional clause) จนกว่าจะมีการจัดทำาระบบการ

ยอมรับระหว่างประเทศ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ระบุถึง

ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติและในแง่กฎหมายในการจัด

ทำารายละเอียดของเนื้อหาในพิธีสารฯ ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) อธิบายว่าเอกสาร

รบัรองฯ ควรเปน็เอกสารทีส่ัน้และกระชบั สว่นขอ้มลูขา่วสาร 

ที่เป็นความลับจะคงอยู่ในสัญญา ผู้แทนประเทศบราซิลเสนอ 

ใหร้วม: รายละเอยีดของสถานทีต่ดิตอ่ของประเทศผูใ้หท้รพัยากร

พันธุกรรม, ประเทศผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม, และหน่วยงาน

ระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ, ลักษณะของสารที่ต้องการใช้

ประโยชน์ และตัวจำาแนกระบุเฉพาะ (unique identifier), 

สถานที่ที่มีการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม, เงื่อนไขในการ

ถ่ายโอนทรัพยากรพันธุกรรมไปยังภาคีที่สาม และวันที่ออก

เอกสารรับรอง

ข้อกำาหนดในการเปิดเผยแหล่งกำาเนิด และ 

จุดตรวจ: ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เสนอแนะว่าทะเบียน

รายการของมาตรการในการตดิตามตรวจสอบการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงข้อกำาหนดในการเปิดเผย

แหล่งกำาเนิด และจุดตรวจ ไม่ควรมีลักษณะเป็นแบบคำาสั่ง  

ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์คัดค้านการอ้างถึงจุดตรวจ  

ผู้แทนประเทศแคนาดากล่าวแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับ

สำานักงานที่ออกสิทธิบัตร และหน่วยงานที่ให้การรับรอง 

ผลิตภัณท์ ในฐานะที่เป็นจุดตรวจ

   ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 

(GRULAC) และกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวเน้นถึงความ

ต้องการจุดตรวจ และผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก

ตัง้ขอ้สงัเกตวา่การจดัตัง้จดุตรวจทีม่ปีระสทิธผิลควรมลีกัษณะ

เป็นแบบบังคับ แต่ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสและ

สร้างทางเลือก ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเรียกร้องให้ม ี

ข้อกำาหนดในการเปิดเผยแหล่งกำาเนิดเป็นแบบบังคับ ส่วน

ผู้แทนประเทศอินเดียตั้งข้อสังเกตว่าพิธีสารฯ ไม่ประสบ 

ผลสำาเร็จในการกำาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก

การไม่เปิดเผยแหล่งกำาเนิด

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืวา่ควรจะพจิารณาประเดน็

เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPRs) ภายใต้พิธีสารฯ  

หรือไม่ ซึ่งผู้แทนจากประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศกล่าว

โต้แย้งว่า คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยทรัพย์สิน

ทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม, ความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณแีละประเพณคีวามเชือ่ (IGC) ขององคก์าร

ทรพัยส์นิทางปญัญาแหง่โลก (WIPO) เปน็หนว่ยงานทีเ่หมาะสม 

ในการดำาเนินงาน แต่ผู้แทนจากประเทศกำาลังพัฒนาแล้ว

หลายประเทศชี้ให้เห็นถึงความสับสนกับกระบวนการของ

คณะกรรมการดังกล่าว และตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นเกี่ยวกับ 

ทรพัยากรพนัธกุรรม, ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ,ี 

การเปิดเผยแหล่งกำาเนิด และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

(IPRs) ควรอยู่ภายใต้พิธีสารฯ เนื่องจากกำาลังอยู่ในขั้นตอน

สุดท้ายของการเจรจาต่อรอง

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการตกลง 

รว่มกนั (MAT):  การหารอืเกีย่วกบัมาตรา 14 ของรา่งพธิสีารฯ 

(การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) เน้น

ที่มาตรการในการพิจารณาจัดการการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และการทบทวนประสิทธิผล

ของมาตรการดังกล่าว

มาตรการในการพจิารณาจดัการการไมป่ฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT): ผู้แทน

ประเทศแคนาดาและสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวโต้แย้งว่าภาคี 

อนสุญัญาฯ ควร “สรา้ง” ชอ่งทางทางกฎหมายใหแ้กผู่ใ้ชแ้ละ 

ผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรม ในกรณขีองการไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข 

ทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) มากกวา่ทีจ่ะ “เอือ้อำานวย” การ

เขา้ถงึ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ สนบัสนนุโดยผูแ้ทน

ประเทศบราซลิ เสนอแนะใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ควรสรา้งโอกาส 

ที่ “เอื้ออำานวย” และ “มีความหมาย” ในการแสวงหาความ

ชว่ยเหลอื ภายใตเ้ขตอำานาจของภาคอีนสุญัญาฯ   ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กล่าวเน้น

ว่ากฎระเบียบทั่วไปไม่เพียงพอต่อการจัดการแก้ไขประเด็น

ปญัหาความไมเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งประเทศตา่งๆ และตน้ทนุ 

ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมและ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีในเขตอำานาจของ

ต่างประเทศ

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC), กลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  

(LMMC), และกลุม่ประเทศแอฟรกินั เรยีกรอ้งใหร้วมผูต้รวจการ  

(ombudsman) ระหว่างประเทศ หรือคนกลางที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากรัฐสภาหรือรัฐบาลให้ทำาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

สาธารณะ และสอบสวนกรณีร้องเรียนของประชาชน และ 

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้แทน

กลุ่มประเทศแอฟริกันและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ

แคริบเบียน (GRULAC) ยังได้ร้องขอให้มีกลไกการปฏิบัติตาม

ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และใช ้

บทลงโทษ (sanction) กบับคุคลผูล้ะเมดิกฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ในเขตอำานาจของตา่งประเทศ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา 

และแคริบเบียน (GRULAC) เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม
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กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญา แต่ผู้แทน 

สหภาพยุโรป (EU) คัดค้าน 

การทบทวนประสทิธผิลของมาตรการเกีย่วกบั 

การไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) : 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

สนับสนุนให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ทำาการทบทวนมาตรการ 

เกีย่วกบัการไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

และพิจารณาถึงปฏิบัติการในอนาคต แต่ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) กล่าวคัดค้าน และแสดงความเป็นกังวลว่าอาจทำาให้เกิด

การทบทวนระบบกฎหมายภายในประเทศ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ

เอเชียและแปซิฟิกเสนอให้อธิบายว่าพิธีสารฯ จะไม่ส่งผล 

ใหเ้กดิการทบทวนระบบกฎหมายภายในประเทศ หรอืระบวุา่

สมชัชาภาคพีธิสีารฯ “อาจ” มสีว่นรว่มในการทบทวนดงักลา่ว 

หรอืรวมประเดน็นีไ้วใ้นขอ้ความทีว่า่ดว้ยการทบทวนพธิสีารฯ

ช่วงเวลาสำาหรับการแบ่งปันผลประโยชน์: 

กลุ่มติดต่อประสานงานกลุ่มที่ 1 พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ

ช่วงเวลาสำาหรับพันธกรณีในการแบ่งปันผลประโยชน์ ในวัน

อังคารที่ 23 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม

การหารือเน้นที่ประเด็นพันธกรณีในการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ โดยยึดตามมาตรา 4 ของร่างพิธีสารฯ มากกว่า

ขอบเขตของร่างพิธีสารฯ ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันและ

เอเชียและแปซิฟิกเสนอแนะให้การแบ่งปันผลประโยชน์

ครอบคลุมทั้งการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์

ใหม่จากทรัพยากรพันธุกรรมที่ได้รับมาก่อนพิธีสารฯ มีผล

บังคับใช้ ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับ

ประเด็นเกี่ยวกับการดำาเนินงาน โดยเฉพาะการวินิจฉัยและ

การติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ใหม่

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ตัง้ขอ้สงัเกตถงึกฎระเบยีบ

ทั่วไปที่ระบุว่าพันธกรณีทางกฎหมายเกิดขึ้นหลังจากมีการ

ให้สัตยาบันและพิธีสารฯ มีผลบังคับใช้ และเสนอให้ภาคีให้

หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมที่ได้รับมาหลังจากพิธีสารฯ มีผลบังคับใช้สำาหรับ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้แทนประเทศออสเตรเลียและแคนาดา

สนับสนุน ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) ระบุถึงความแตกต่างระหว่างการมีผลบังคับใช้

ของพิธีสารฯ กับวันที่พันธกรณีมีผลผูกพันตามกฎหมาย และ

เรียกร้องให้มีการยอมรับนับถือสิทธิและพันธกรณีที่มีอยู่ก่อน 

รวมถึงกฎระเบียบภายในประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันและเอเชียและแปซิฟิกขอให้ 

เพิ่มเติมว่าพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพยังคงอยู่ถึงแม้ว่าพิธีสารฯ จะมีผลบังคับใช้หรือไม่

กต็าม ผูแ้ทนจากภาคประชาสงัคมกลา่วเนน้วา่ การภาคยานวุตั  

(accession) อาจยอ้นหลงัไปไดถ้งึในสมยัยคุลา่อาณานคิม และ

เปน็ประเดน็ของ “หนีส้นิทางประวตัศิาสตร”์ (historic debt) 

ที่ควรพิจารณาดำาเนินการในระดับการเมืองหรือฝ่ายบริหาร

ต่อมา ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน, กลุ่มประเทศ 

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) และกลุ่มประเทศ

เอเชียและแปซิฟิก เสนอแนะให้การแบ่งปันผลประโยชน์

ครอบคลุม “การใช้ประโยชน์ทุกประเภท” จากทรัพยากร

พันธุกรรมหรือความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU), ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี

และนวิซแีลนดก์ลา่ววา่ การแบง่ปนัผลประโยชนค์วรประยกุต์

ใช้กับทรัพยากรพันธุกรรมที่ได้รับมาหลังจากพิธีสารฯ มี

ผลบังคับใช้สำาหรับภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ 

เสนอแนะใหส้ามารถประยกุตใ์ชม้าตรการการปฏบิตัติามได ้และ

สนับสนุนให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์สำาหรับสารพันธุกรรม 

ที่ได้รับมาก่อนพิธีสารฯ มีผลบังคับใช้

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความตกลงอื่นๆ: 

กลุ่มติดต่อประสานงานกลุ่มที่ 1 พิจารณาประเด็นนี้ ในวัน

องัคารที ่23 ถงึวนัพฤหสับดทีี ่25 มนีาคม และในกลุม่ระหวา่ง

ภูมิภาคในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม การหารือเน้นที่ประเด็น

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) 

และสนธิสัญญาแอนตาร์กติก, และความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ระหว่างพิธีสารฯ กับข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์เฉพาะด้านที่จะมีขึ้นในอนาคต

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC), กลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

(LMMC), ผู้แทนประเทศนอร์เวย์และสหภาพยุโรป (EU) และ

อืน่ๆ กลา่วเนน้ถงึการใหห้ลกัประกนัในความสนบัสนนุรว่มกนั 

โดยอยูใ่นอกีมาตราทีแ่ยกออกมาเฉพาะ ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วย์

และสหภาพยโุรป (EU), ออสเตรเลยี, แคนาดาและสาธารณรฐั

เกาหล ีกลา่วเนน้ถงึความตอ้งการในการใหก้ารยอมรบันบัถอื

ต่อเครื่องมือและกระบวนการที่มีอยู่ และสร้างความยืดหยุ่น

สำาหรบัการจดัทำาระบบการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

เฉพาะด้าน  ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวแสดงความ 

เป็นกังวลเกี่ยวกับ “การแยกภาคส่วน” (sectoralization) 

ของระบอบว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  

และการกำาหนดให้บางส่วนของระบอบดังกล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการอื่นๆ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้แทรก

ภาษาทีว่า่ดว้ยเครือ่งมอืทีม่อียู,่ เครือ่งมอืเฉพาะ และเครือ่งมอื 

ที่จัดทำาขึ้นคู่ขนานกับพิธีสารฯ ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย
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และนิวซีแลนด์กล่าวเน้นถึงความต้องการให้ตระหนักถึงการ 

ดำาเนินงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  

เกีย่วกบัประเดน็ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัสนธสิญัญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร 

และการเกษตร (ITPGR) ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหก้ารหารอื

ตั้งอยู่บนมาตรา 4 ของอนุสัญญาฯ (ขอบเขตดุลอาณา) และ 

22 (ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัอนสุญัญาระหวา่งประเทศอืน่ๆ)  

ผู้แทนประเทศออสเตรเลียเสนอให้คำานึงถึงพันธกรณีภายใต้ 

สนธสิญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมพชืเพือ่

อาหารและการเกษตร (ITPGR) และสนธิสัญญาแอนตาร์กติก 

สว่นผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

ไม่ต้องการให้อ้างถึงเครื่องมือเฉพาะ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์

ร้องขอให้ตระหนักว่าการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ภายใตส้นธสิญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรม

พืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) จะช่วยสนับสนุน

พันธกรณีการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้ 

พธิสีารฯ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วคดัคา้นขอ้กำาหนด

แยกเฉพาะ (stand-alone provision) เกีย่วกบัประเดน็ความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ และตั้งข้อสังเกตว่า 

สนธิสัญญาแอนตาร์กติกไม่ได้ครอบคลุมถึงผลประโยชน์ 

ทางการค้าที่เกิดจากกิจกรรมการสำารวจตรวจค้นทางชีวภาพ

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยีและแปซฟิกิ เสนอแนะให:้ 

ตระหนกัถงึสทิธแิละพนัธกรณภีายใตค้วามตกลงอืน่ๆ มากกวา่

ทีจ่ะจดัทำาทะเบยีนรายการของความตกลงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน,์ และระบวุา่ความตกลง

ที่จะมีขึ้นในอนาคตไม่ควรขัดต่อวัตถุประสงค์ของพิธีสารฯ  

หรืออนุสัญญาฯ  ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เห็นชอบ แต่

รอ้งขอใหร้ะบวุา่จะมกีารคุม้ครองดแูลการพฒันาใดๆ ในอนาคต 

ภายใต้พิธีสารฯ และการจัดทำาระบอบว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์เฉพาะด้าน ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

แอฟรกินัเสนอแนะใหเ้พิม่ขอ้ความระบวุา่พธิสีารฯ เปน็เครือ่งมอื

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ทีค่รอบคลมุทัว่ทกุดา้น   และการพฒันาใดๆ ทีม่ขีึน้ในอนาคต

ควรสอดคล้องกับพิธีสารฯ และอ้างถึงความเห็นชอบที่ได้ 

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

ประธานร่วมของกลุ่มติดต่อประสานงานที่ 1  

ไดเ้สนอเนือ้หาทีร่ะบวุา่: มาตรา 22 ของอนสุญัญาฯ ประยกุต์

ใช้กับพิธีสารฯ , และพิธีสารฯ เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศ

สำาหรับการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดว่าด้วยการเข้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ของอนุสัญญาฯ ที่ครอบคลุม 

ทั่วทุกด้าน  และพิธีสารฯ ไม่ขัดต่อการจัดทำาและดำาเนินงาน

ภายใต้เครื่องมือเฉพาะใดๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ 

พิธีสารฯ ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนขอสงวนคำาแปรญัตติ 

เกีย่วกบั: การอา้งถงึพธิสีารฯ วา่เปน็เครือ่งมอืระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนข์องอนสุญัญาฯ 

“ที่ครอบคลุมทั่วทุกด้าน” และภาษาที่เกี่ยวข้องที่ขอให้

ภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาประเด็นดังกล่าวในการจัดทำาและ 

ดำาเนินงานภายใต้เครื่องมือระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, และไม่ขัดต่อ 

การจดัทำาและดำาเนนิงานภายใตเ้ครือ่งมอืเฉพาะใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

และ “สอดคล้อง” กับพิธีสารฯ ผู้แทนกลุ่มประเทศลาติน 

อเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) ร้องขอให้มีภาษาที่ระบุ

ว่าเครื่องมือใดๆ ในอนาคตควรตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของ

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าเครื่องมือนั้น

จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ตาม

ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ: กลุ่มติดต่อ

ประสานงานกลุ่มที่ 1 พิจารณาประเด็นนี้ ในวันพุธที่ 24  

มีนาคม ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) ร้องขอให้อ้างถึงพันธกรณีของประเทศที่ไม่ใช ่

ภาคพีธิสีารฯ เปน็การเฉพาะ โดยอาจใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 

24 ของพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ (ประเทศทีไ่มใ่ชภ่าคี

พธิสีารฯ) และใหค้รอบคลมุถงึภาคซีึง่เปน็บคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้ง

ในข้อตกลงว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันอธิบายว่า ภาคีพิธีสารฯ ต้อง

บังคับใช้พันธกรณีของพิธีสารฯ ในการติดต่อและดำาเนินการ

ใดๆ กับประเทศที่ไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ หรือหน่วยงาน/องค์กร

ของภาคเอกชน

กลไกการเงิน/ทรัพยากรการเงิน: กลุ่มติดต่อ

ประสานงานกลุ่มที่ 1 พิจารณาประเด็นทางการเงิน ในวันพุธ

ที่ 24 มีนาคม ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย, สวิตเซอร์แลนด์, 

นิวซีแลนด์, นอร์เวย์และสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้กองทุน

สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เป็นกลไกการเงิน ผู้แทนกลุ่มประเทศ

เอเชียและแปซิฟิก และกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง (LMMC) ต้องการกลไกการเงินที่แยกออกมา

เป็นการเฉพาะ โดยผู้แทนกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง (LMMC) เสนอแนะให้ใช้ภาษาจากสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร

และการเกษตร (ITPGR) รวมถึงการจัดทำากลยุทธ์การให้ทุน 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC)  

ใหค้วามสำาคญักบัการอธบิายถงึแหลง่ทีม่าของชอ่งทางทางการ

เงินสำาหรับการปรับรวมกลไกการเงิน
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 × ผลลัพธ์ 
ร่างพิธีสารฯ: ร่างพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการ

ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม (UNEP/

CBD/WG-ABS/9/L.2) รวมถึงเชิงอรรถที่ระบุว่าเอกสารฉบับ

ดังกล่าว: ยังไม่ได้รับการเจรจาต่อรอง, สะท้อนให้เห็นความ

พยายามของประธานรว่มของคณะทำางานเฉพาะกจิฯ  ในการ

ปรบัรวมองคป์ระกอบของรา่งพธิสีารฯ, ไมข่ดัตอ่สทิธขิองภาคี

ในการปรบัแกแ้ละเพิม่เตมิเนือ้หาของพธิสีารฯ ในอนาคต, และ

ควรอ่านเอกสารนี้ร่วมกับเนื้อหาหลกัของรายงานการประชุม 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของภาคีอนุสัญญาฯ ที่เกิดขึ้นใน

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9

อารมัภบท:  สว่นของอารมัภบทรวมถงึเนือ้หาเกีย่วกบั

 ✤ การตระหนกัถงึความหลากหลายของสถานการณ์

ซึ่งชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ,  

ถือครองและพัฒนาความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ การคำานงึถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชุมชนท้องถิ่น ในทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง

 ✤ การตระหนกัวา่เมือ่มกีารเขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการจำาแนก

ระบุผู้ถือครองความรู้ที่มีสิทธิ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย, 

จารตีประเพณ,ี ระเบยีบวธิกีารและขัน้ตอนของชมุชนดงักลา่ว 

ตามความเหมาะสม

 ✤ การตระหนักถึงความสำาคัญของการให้ความ

แน่นอนและชัดเจนทางกฎหมาย และ

 ✤ การตระหนักถึงความสำาคัญของการให้ความ

แน่นอนและชัดเจนทางกฎหมาย ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

มาตรา 1 (วัตถุประสงค์): มาตรา 1 ระบุว่า 

วัตถุประสงค์ของพิธีสารฯ คือการให้หลักประกันในการ 

แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียม และช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชนจ์ากองคป์ระกอบ

ของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

มาตรา 2 (การใช้คำานิยาม): มาตรา 2 รวมถึง

คำาจำากดัความของสมชัชาภาคพีธิสีารฯ และองคก์รบรูณาการ

ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

มาตรา 3 (ขอบเขต): มาตรา 3 ระบุว่าพิธีสารฯ 

ประยุกต์ใช้กับ: ทรัพยากรพันธุกรรมภายในขอบเขตของ

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ, ความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและ

ความรู้ดังกล่าว

มาตรา 4 (การแบ่งปันผลประโยชน์): มาตรา 4 

ระบุว่า ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ที่เกี่ยวข้อง กับภาคีผู้ให้ทรัพยากรดังกล่าว หรือกับชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร 

หรือความรู้ดังกล่าว

มาตรานี้ได้กำาหนดให้ภาคีดำาเนินมาตรการที่ 

เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลักประกันในการ 

แบ่งปันผลประโยชน์จาก: 

 ✤ การใชท้รพัยากรพนัธกุรรม รวมถงึสารอนพุนัธุ์

ทีเ่กดิจากสารอนพุนัธุท์ีเ่กดิจากการแสดงออกทางพนัธกุรรม, 

การจำาลองตัวเอง (replication), และลักษณะของทรัพยากร

พันธุกรรม รวมถึงโดยผ่านระบบดิจิตอล กับประเทศผู้ให้

ทรัพยากรดังกล่าว โดยคำานึงถึงทะเบียนรายการของการใช้

ประโยชน์ประเภทต่างๆ ในเอกสารแนบท้าย II

 ✤ การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่ง 

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของความรู้

ดังกล่าว

มาตรา 5 (การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม):  

มาตรา 5 ระบวุา่ ภายใตส้ทิธอิธปิไตยเหนอืทรพัยากรพนัธกุรรม 

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมจะเป็นไปตามความเห็นชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของประเทศผู้ให้ทรัพยากรดังกล่าว 

จนกว่าประเทศผู้ให้ทรัพยากรจะกำาหนดเป็นอย่างอื่น โดย

มาตรการที่เหมาะสมซึ่งภาคีจะนำาไปประยุกต์ใช้ รวมถึง

 ✤ กำาหนดให้มีการออกใบอนุญาต หรือเอกสาร

รับรองที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ เป็นหลักฐานของ

การตัดสินใจให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)

 ✤ กำาหนดเกณท์สำาหรับความเห็นชอบที่ได้ 

แจง้ลว่งหนา้ (PIC)/การอนญุาต และการมสีว่นรว่มของชมุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในการเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรมของชุมชนดังกล่าว ซึ่งกฎหมายภายในประเทศ 

ที่มีอยู่ ตระหนักและยืนยันถึงสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่น ในทรัพยากรพันธุกรรม
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

 ✤ กำาหนดกฎและระเบยีบวธิกีารทีช่ดัเจนในการ 

กำาหนดเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ในขณะที่มี

การเข้าถึง

มาตรานี้ยังได้กำาหนดให้: ภาคีอนุสัญญาฯ เผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ผ่านทาง

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ (ABS CHM) และภาคีที่จะแจ้งให้กลไก 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทราบ ถึงการวินิจฉัยว่า

ทรัพยากรพันธุกรรมใดจะต้องได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ลว่งหนา้ (PIC) หรอืไม ่พรอ้มกบัขอ้มลูขา่วสารทีก่ำากบัมาดว้ย

มาตรา 5 ทวิ (การเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม): 

มาตรา 5 ทวิ กำาหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนินมาตรการ 

ที่เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้หลักประกันว่า มีการ

เข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง

กับทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ โดยได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC)/การอนญุาต และการมสีว่นรว่มของชมุชนดงักลา่ว และ

ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

มาตรา 6 (ขอ้พจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและ

สถานการณ์ฉุกเฉิน): มาตรา 6 กำาหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

เมือ่จดัทำาและดำาเนนิงานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ระดับประเทศ: กำาหนด

เงือ่นไขทีเ่อือ้อำานวย, สง่เสรมิและสนบัสนนุการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีความสำาคัญสำาหรับการ

อนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื, และใหค้วามสำาคญักบั

สถานการณฉ์กุเฉนิ รวมภยัคกุคามตอ่สาธารณสขุ, ความมัน่คง

ทางอาหาร หรือความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้อง

กับกฎหมายภายในประเทศ

มาตรา 7 (การช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน): มาตรา 7 ระบุให้ภาคีอนุสัญญาฯ 

จกัสนบัสนนุใหท้ัง้ผูใ้ชแ้ละผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม ดำาเนนิการ 

ใหผ้ลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ มสีว่นชว่ยสนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละ

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

มาตรา 8 (ความร่วมมือข้ามพรมแดน): มาตรา 

8 ระบุทางเลือกสองข้อ โดยทางเลือกแรก กำาหนดให้ภาคี 

อนุสัญญาฯ ดำาเนินความร่วมมือ โดยมีมุมมองเพื่อดำาเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารฯ :

 ✤ ใหห้ลกัประกนัวา่มาตรการตา่งๆ จะสนบัสนนุ 

และไม่ขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของพิธีสารฯ เมื่อมีการพบ

ทรพัยากรพนัธกุรรมชนดิเดยีวกนั ในถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ

(in situ) ภายในเขตแดนของภาคีประเทศเพื่อนบ้าน

 ✤ ให้ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

มีส่วนร่วม เมื่อมีการแบ่งปันความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมโดยชุมชน 

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีแ่ตกตา่งหลากหลายในภาคี

อนุสัญญาฯ หลายประเทศ

ส่วนทางเลือกที่สอง กำาหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ  

ดำาเนินความร่วมมือ โดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม ตามความเหมาะสม เมือ่มกีารพบทรพัยากร

พนัธกุรรมชนดิเดยีวกนั และ/หรอืความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม ประเภทเดยีวกนั 

ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (in situ) ภายในเขตแดนของ

ภาคีอนุสัญญาฯ มากกว่าหนึ่งประเทศ

มาตรา 9 (ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม): มาตรา 9 กำาหนดให้

ภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ พิจารณากฎหมาย, จารีตประเพณี, ระเบียบ 

วธิกีารและขัน้ตอนของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

โดยให้การยอมรับนับถือต่อความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม 

 ✤ จัดทำากลไกในการแจ้งให้ผู้ใช้ประโยชน์จาก

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ทราบถึงพันธกรณี

ในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากการใชค้วามรูด้งั

กล่าว โดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

อย่างมีประสิทธิผล

 ✤ ไมไ่ปจำากดัการใชป้ระโยชนต์ามจารตีประเพณ ี

และการแลกเปลีย่นทรพัยากรพนัธกุรรมและความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ทั้งภายในชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่น และระหว่างชุมชน

 ✤ สนบัสนนุใหผู้ใ้ชป้ระโยชนจ์ากความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 

ดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมด รวมถึงการสอบทาน

ทางธุรกิจ (due diligence) เพื่อเข้าสู่ข้อตกลงการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกับผู้เป็นเจ้าของ 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีสิทธิใน 

ผลประโยชน์

มาตรา 10 (หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ 

และหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ): มาตรา 10 

มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งหน่วยประสานงานกลาง 

แห่งชาติ (national focal point) และหน่วยงานระดับชาต ิ

ที่ได้รับมอบอำานาจ (national competent authorities) 
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เรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

มาตรา 11 (กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร และ

การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์): มาตรา 11 มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการ

จดัตัง้กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเรือ่งการเขา้ถงึและการ 

แบ่งปันผลประโยชน์ และข้อกำาหนดในการเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสาร

มาตรา 12 (การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศ): 

มาตรา 12 กำาหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ ดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม, มีประสิทธิผล 

และเพยีงพอในการใหห้ลกัประกนัวา่มกีารเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรพนัธกุรรม ภายในเขตอำานาจของตน โดยสอดคลอ้ง

กบัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และกำาหนดใหจ้ดัทำา

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) ดังระบุในกฎระเบียบ

ขอ้บงัคับการเขา้ถึงและการแบ่งปนัผลประโยชนข์องประเทศ

ผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ ดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการ

ในสถานการณ์ที่มีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น

 ✤ ร่วมมือในกรณีที่เกิดการละเมิดกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคับการเขา้ถึงและการแบ่งปนัผลประโยชนข์องประเทศ

ผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม

มาตรา 13 (การตดิตามตรวจสอบและการรายงาน

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม): มาตรา 13 

กำาหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

รวมถึงสารอนุพันธุ์ที่เกิดจากการแสดงออกทางพันธุกรรม, 

การจำาลองตัวเอง (replication), และลักษณะของทรัพยากร

พันธุกรรม โดยคำานึงถึงทะเบียนรายการของการใช้ประโยชน์

ที่ระบุในเอกสารแนบท้าย II ตัวอย่างเช่น:

 ✤ จำาแนกระบแุละจดัตัง้จดุตรวจ และขอ้กำาหนด

ในการเปดิเผยแหลง่กำาเนดิ รวมถงึหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บั

มอบอำานาจ, สำานักงานตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ

หน่วยงานที่ควบคุมดูแลหรือให้อนุญาตทางการตลาดของ

ผลิตภัณท์ที่ได้จากของทรัพยากรพันธุกรรม ในประเทศผู้ใช้

ของทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ กำาหนดใหผู้ใ้ชแ้ละทรพัยากรพนัธกุรรม แบง่ปนั

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงรว่มกนั (MAT) รวมถงึโดยผา่นขอ้กำาหนดในการรายงาน

 ✤ การอนุญาตหรือเอกสารรับรองที่ออกให้ ณ 

เวลาที่มีการเข้าถึง และลงทะเบียนกับกลไกการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS 

CHM) จะเปน็เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการยอมรบั

ระหว่างประเทศ

 ✤ เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการยอมรบั

ระหว่างประเทศ จะเป็นหลักฐานว่ามีการได้รับ, เข้าถึงและ 

ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธุกรรม โดยสอดคล้องกบัความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลง

รว่มกนั (MAT) ดงัระบใุนกฎระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ในระดับประเทศ

 ✤ ต้องมีการออกเอกสารรับรองการปฏิบัติตาม 

ทีไ่ดร้บัการยอมรบัระหวา่งประเทศ เพือ่ใหเ้ปน็การปฏบิตัติาม

ข้อกำาหนดในการเปิดเผยแหล่งกำาเนิด

มาตรานี้ยังได้ระบุถึงรายการของข้อมูลข่าวสาร 

ขัน้ตำา่ทีต้่องมอียูใ่นเอกสารรบัรองการปฏบิตัติาม และกำาหนด

ให้ภาคพีธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ พจิารณาถงึรปูแบบ

เพิม่เตมิสำาหรบัเอกสารรบัรองการปฏบิตัติาม โดยคำานงึถงึความ

ต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการลงให้เหลือน้อย

ทีส่ดุ และให้หลกัประกนัในความยดืหยุน่ และการปฏบิตัไิด้จรงิ

มาตรา 14 (การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงรว่มกนั (MAT)): มาตรา 14 กำาหนดใหภ้าคอีนสุญัญาฯ:

 ✤ สนับสนุนให้ผู้ใช้และทรัพยากรพันธุกรรม  

และ/หรอื ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมขอ้กำาหนดในเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) เพือ่

ให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม

ความเหมาะสม

 ✤ ให้หลักประกันว่า หากมีข้อขัดแย้งหรือกรณี

พิพาทจากเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) เกิดขึ้น จะ

สามารถฟ้องร้องหรือดำาเนินคดีภายใต้ระบบกฎหมายของตน

 ✤ ดำาเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

ในการจัดการกรณีของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงร่วมกัน (MAT)

มาตรา 15 (ข้อความเกี่ยวกับสัญญาต้นแบบ): 

มาตรา 15 ระบวุา่ภาคอีนสุญัญาฯ จกัสนบัสนนุการจดัทำาและ

ใช้ประโยชน์จากรายการของข้อความเกี่ยวกับสัญญาต้นแบบ

ระหวา่งภาคสว่น สำาหรบัเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT)

มาตรา 16 (ขอ้ถอืปฏบิตัแิละมาตรฐานของวธิปีฏบิตัิ

ที่ดีที่สุด): มาตรา 16 ระบุว่าภาคีอนุสัญญาฯ จักสนับสนุน

การจัดทำาและใช้ประโยชน์จากข้อถือปฏิบัติและมาตรฐาน

ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์
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มาตรา 17 (การเสริมสร้างความตระหนัก):  

มาตรา 17 ระบุถึงรายการของมาตรการที่ภาคีอนุสัญญาฯ  

จกัตอ้งดำาเนนิการเพือ่เสรมิสรา้งความตระหนกัถงึความสำาคญั

ของทรพัยากรพนัธกุรรม และความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 18 (การเสริมสร้างสมรรถนะ): มาตรา 18 

ระบถุงึขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะ 

และมีทะเบียนรายการของประเด็นและมาตรการการเสริม

สร้างสมรรถนะที่สำาคัญ

มาตรา 18 ทวิ (การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

ความร่วมมือทางเทคโนโลยี): มาตรา 18 ทวิ กำาหนดให้

ภาคีอนุสัญญาฯ ให้ความร่วมมือและดำาเนินงานร่วมกันใน

โครงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการ

วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและ 

แบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงมาตรการของภาคีประเทศที่ 

พฒันาแลว้ ในการสรา้งแรงจงูใจใหแ้กบ่รษิทัและสถาบนัภายใน

ประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศกำาลังพัฒนา

สามารถเขา้ถงึเทคโนโลยทีีจ่ำาเปน็ รวมถงึการถา่ยทอดเทคโนโลยี

ไปยังประเทศกำาลังพัฒนา และมาตรานี้ระบุให้กิจกรรมความ

ร่วมมือดังกล่าว มีขึ้นในประเทศผู้ให้ทรัพยากร หากเป็นไปได้

มาตรา 18 ter (ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ): 

มาตรา 18 ter กำาหนดใหภ้าคอีนสุญัญาฯ สนบัสนนุใหป้ระเทศ

ทีไ่มใ่ชภ่าคพีธิสีารฯ พจิารณาถงึการดำาเนนิงานภายใตพ้ธิสีารฯ  

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่กลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS CHM)

มาตรา 19 (กลไกการเงินและทรัพยากรการเงิน): 

มาตรา 19 ระบุว่า กลไกการเงินของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)) จะ

เป็นกลไกการเงินของพิธีสารฯ

มาตราอื่นๆ ของพิธีสารฯ รวมถึง:

 ✤ มาตรา 20 (สมัชชาภาคีพิธีสารฯ)

 ✤ มาตรา 21 (หน่วยงานสาขา)

 ✤ มาตรา 22 (สำานักเลขาธิการ)

 ✤ มาตรา 23 (ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัอนสุญัญาฯ)

 ✤ มาตรา 24 (การติดตามตรวจสอบและการ

รายงาน)

 ✤ มาตรา 25 (การปฏิบัติตามพิธีสารฯ)

 ✤ มาตรา 26 (การวิเคราะห์ประเมินและการ

ทบทวน)

 ✤ มาตรา 27 (การลงนาม)

 ✤ มาตรา 28 (การมีผลบังคับใช้)

 ✤ มาตรา 29 (การสงวนคำาแปรญัตติ)

 ✤ มาตรา 30 (การถอดถอน)

 ✤ มาตรา 31 (เนื้อหาสังเคราะห์)

เอกสารแนบท้าย I มีทะเบียนรายการของ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ส่วนเอกสาร 

แนบท้าย II มีทะเบียนรายการของการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรพันธุกรรมประเภทต่างๆ 

ร่างข้อมติ: ร่างข้อมติเรื่องการรับรองพิธีสาร

นาโงยา ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก

การใชท้รพัยากรพนัธกุรรมอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม ภายใต้

อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UNEP/CBD/

WG-ABS/9/L.3) ประกอบด้วยส่วนของ: การรับรองพิธีสาร 

นาโงยา, คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลสำาหรบัพธิสีารนาโงยา, 

ประเด็นทางการบริหารจัดการและงบประมาณ  และระบุว่า

จะมีเอกสารแนบท้ายสามฉบับคือ: เนื้อหาของพิธีสารนาโง

ยา, แผนงานของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลสำาหรบัพธิสีาร 

นาโงยา, และงบประมาณสำาหรบักลไกเฉพาะกาลของพธิสีารฯ

เชิงอรรถของร่างข้อมติ ระบุว่าเอกสารฉบับนี้ยังไม่

ไดร้บัการเจรจาตอ่รอง และไมข่ดัตอ่สทิธขิองภาคอีนสุญัญาฯ 

ในการปรับแก้และเพิ่มเติมเนื้อหาในอนาคต

เพื่อให้สอดคล้องกับร่างข้อมติ สมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ รบัรองพธิสีารฯ และรอ้งขอใหเ้ลขาธกิารองคก์าร

สหประชาชาติเป็นผู้ดูแล และจัดให้มีพิธีลงนาม ณ สำานักงาน

ใหญ่ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2011 และ 

พิธีลงนาม ณ นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 2012 โดยจะจัดต่อเนื่องกับการประชุม

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการพฒันาทีย่ัง่ยนื นอกจากนี ้สมชัชาภาคี

อนสุญัญาฯ ยงัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลเฉพาะกจิ 

ขึน้เพือ่จดัเตรยีมการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัแรก และ

รับรองแผนงานของคณะกรรมการดังกล่าว และสมัชชาภาค ี

อนสุญัญาฯ ไดเ้หน็ชอบใหเ้ลือ่นการมผีลบงัคบัใชข้องพธิสีารฯ 

ออกไป, ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยสำาหรบักลไกเฉพาะกาลจะนำามาจาก

กองทนุทรสัตข์องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

และใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เป็นสำานักเลขาธิการชั่วคราวของพิธีสารฯ จนกระทั่ง

ถึงเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยแรก

 ✾ พิธีปิดการประชุม

รา่งพธิสีารฯ และประเดน็สำาคญั: ในเชา้อาทติย์

ที่ 24 มีนาคม ประธาน Casas กล่าวว่าร่างพิธีสารฯ ฉบับ

ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.2)  
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จะเปน็พืน้ฐานสำาหรบังานในอนาคต และยงัไมไ่ดร้บัการเจรจา

ต่อรอง คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้รับรองร่างพิธีสารฯ ซึ่ง 

อยู่ในเอกสารแนบท้าย I ของรายงานการประชุม

ต่อมา ประธาน Casas ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

นำาเสนอประเด็นสำาคัญและข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา เพื่อระบุ

ไว้ในรายงาน ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก และกลุ่ม

ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) ตอ้งการ

นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์, การเข้าถึง 

และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบง่ปนัผลประโยชนใ์นระดบัประเทศ, ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) ระบุถึงประเด็น

สำาคญัดงัตอ่ไปนี:้ สารอนพุนัธุ,์ การอา้งถงึประเทศแหลง่กำาเนดิ, 

เอกสารรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ที่ออกโดย 

หนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ, ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยง

กบัความตกลงอืน่ๆ , และการแตง่ตัง้ผูต้รวจการ (ombudsman)  

ระหวา่งประเทศ หรอืคนกลางทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จากรฐัสภาหรอื

รัฐบาลให้ทำาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์สาธารณะ และสอบสวน

กรณีร้องเรียนของประชาชน ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นเรียกร้องให้

ม:ี ระเบยีบวธิกีารในการเขา้ถงึทีโ่ปรง่ใส, กลไกในการยนืยนัวา่

ระบบความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของภาคอีนสุญัญาฯ 

มีความสอดคล้องกับข้อกำาหนดในการเข้าถึงของพิธีสารฯ,  

การพิจารณาจัดการประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จาก 

สารอนพุนัธุภ์ายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) และ

ระบถุงึตวัอยา่งของสารอนพุนัธุใ์นขอ้มตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

นอกจากในพิธีสารฯ, การพิจารณาจัดการประเด็นเกี่ยวกับ 

ผลสะท้อนจากจุดตรวจ ที่มีต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

และการอนุมัตผลิตภัณท์, และการให้หลักประกันว่าพิธีสารฯ 

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่พนัธกรณรีะหวา่งประเทศอืน่ๆ และระบอบ

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนเ์ฉพาะดา้นอืน่ๆ ทีม่อียู่

ผู้แทนประเทศอิหร่านกล่าวเน้นถึงความต้องการ 

ในการ: ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของเกษตรกรในการ

ชว่ยสนบัสนนุการจดัทำาและการอนรุกัษท์รพัยากรพนัธกุรรม,  

สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดทำาข้อตกลง

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนเ์ฉพาะดา้นในอนาคต,  

และอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลไกการเข้าถึงและ 

การแบง่ปนัผลประโยชนท์ีม่อียู ่ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยส์นบัสนนุ

ข้อกำาหนดที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย เกี่ยวกับจุดตรวจ,  

การเปิดเผยแหล่งกำาเนิด, และเอกสารรับรองการปฏิบัติตาม 

โดยตั้งข้อสังเกตว่าการดำาเนินงานขององค์การทรัพย์สินทาง

ปัญญาแห่งโลก (WIPO) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชวีภาพ  ควรสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ผูแ้ทนประเทศ

ฟลิปิปนิสร์อ้งขอให:้ พธิสีารฯ ใหห้ลกัประกนัวา่สทิธขิองชมุชน

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ไมข่ดัตอ่การขาดกฎระเบยีบ

ข้อบังคับว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือ

เมื่อมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) หรอืเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT), การอา้งถงึ 

กฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่

สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี พร้อมกับการอ้างถึง “ตาม

ความเหมาะสม” และการอ้างถึงปฏิญญาแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP)

 ผู้แทนประเทศออสเตรเลียร้องขอให้: อธิบายถึง 

ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งพธิสีารฯ กบัสนธสิญัญาระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยทรพัยากรพนัธกุรรมพชืเพือ่อาหารและการเกษตร 

(ITPGR), การดำาเนนิงานในเวทเีจรจาตอ่รองระหวา่งประเทศอืน่ๆ  

เชน่ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และการจดัทำาขอ้ตกลงการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์เฉพาะด้าน, ความรู้ความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับ “การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม” 

ในการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่

การวจิยั และการพฒันาองคป์ระกอบทางชวีเคมแีละพนัธกุรรม, 

การไม่รวมทรัพยากรพันธุกรรมที่อยู่นอกเขตอำานาจแห่งชาติ 

ไว้ในขอบเขตของพิธีสารฯ, การอธิบายว่าพิธีสารฯ ไม่มีผล 

บงัคบัใชย้อ้นหลงั, และการตระหนกัถงึความตอ้งการแนวทาง

พเิศษเฉพาะ สำาหรบัการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัความหลากหลาย

ทางชวีภาพทางการเกษตร ผูแ้ทนสาธารณรฐัเกาหลกีลา่วแสดง

ความผดิหวงัทีค่ณะทำางานเฉพาะกจิฯ ยงัไมไ่ดท้ำาหนา้ทีข่องตน 

ให้เสร็จสมบูรณ์ และร้องขอให้: สร้างความสมดุลระหว่างการ

เอื้ออำานวยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ในวัตถุประสงค์ของพิธีสารฯ, และอธิบายว่า

ควรกำาหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ในเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงร่วมกัน (MAT)

ผูแ้ทนประเทศเปรกูลา่วเนน้ถงึจดุยนืของกลุม่ประเทศ

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) ที่พิจารณาว่า 

สารอนุพันธุ์และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง และร้องขอให้: ตัดทิ้ง

เอกสารแนบทา้ย II ทีร่ะบถุงึทะเบยีนรายการการใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรม, อา้งถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น, แยก 

กฎระเบยีบวา่ดว้ยความโปรง่ใสและและกระบวนการเกีย่วกบั

การเขา้ถงึ ออกจากเอกสารรบัรองทีไ่ดร้บัการยอมรบัระหวา่ง

ประเทศ, อธบิายวา่พธิสีารฯ จะเปน็กรอบสำาหรบัการดำาเนนิงาน 

ตามพันธกรณีที่เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง, จัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการ
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม, 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและสารอนุพันธุ์,  

รวมการใช้ประโยชน์ใหม่และการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 

วนัทีอ่นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพมผีลบงัคบัใช ้

ไวใ้นขอบเขตของพธิสีารฯ, และอธบิายวา่ทรพัยากรพนัธกุรรม

ของชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น เป็นของประเทศที่มีการ 

คน้พบหรอืจบัชนดิพนัธุน์ัน้ๆ สว่นผูแ้ทนประเทศบราซลิจำาแนก

ระบุประเด็นต่อไปนี้เป็นประเด็นสำาคัญ: การอ้างถึงประเทศ

แหล่งกำาเนิด, ขอบเขตของพิธีสารฯ, ความสัมพันธ์เชื่อมโยง

กบัความตกลงอืน่ๆ, ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

และสารอนุพันธุ์

ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำาคัญกับ

ประเด็น: การดำาเนินงานเกี่ยวกับแนวความคิดของการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งอาจให้แนวทางในการ 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตด้านเวลา และสารอนุพันธุ์, 

มาตรการการปฏิบัติตามที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ที่เปิด

โอกาสใหม้คีวามยดืหยุน่ในการดำาเนนิงาน, และการอธบิายถงึ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครื่องมือระหว่างประเทศอื่นๆ โดย

อ้างถึงระบบพหุภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR)

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน นำาเสนอเนื้อหา 

เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของระบบนิเวศ (ecosystem 

custodian) ซึ่งมีหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ของบริการจากระบบนิเวศ และความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงที่

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างทรัพยากรพันธุกรรม

และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีสำาหรับชุมชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนประเทศแคนาดา 

ตัง้ขอ้สงัเกตถงึการสง่ขอ้เสนอทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบั 

ประเด็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครื่องมือระหว่างประเทศ 

อื่นๆ และการปฏิบัติตาม 

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ร้องขอให้มี: การอธิบาย

ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นการเข้าถึงและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ กับระบอบระหว่างประเทศอื่นๆ,  

การคุ้มครองความรู้ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ท้องถิ่น, ความยืดหยุ่น, ความแน่นอนและความชัดเจนทาง

กฎหมายในการดำาเนินงาน, การสะท้อนถึงบทบาทของรัฐ 

ในการดำาเนินงานเกี่ยวกับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 

ท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ผู้แทนประเทศอินเดียพิจารณา

ว่าการอ้างถึงสารอนุพันธุ์ที่มีอยู่นั้นจำากัดเกินไป และขอให้ 

มีการอ้างถึงประเทศแหล่งกำาเนิด เขากล่าวว่าการเปิดเผย 

แหล่งกำาเนิดที่สำานักงานออกสิทธิบัตรนั้นเป็นหัวใจสำาคัญ

ของระบอบใดๆ ที่กำาหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ และเน้นว่า 
การจดัตัง้จดุตรวจควรเปน็ไปตามเงือ่นไขบงัคบั ผูแ้ทนประเทศ
โคลอมเบยีกลา่วเนน้วา่พธิสีารฯ ควรเปน็กรอบสำาหรบัเครือ่งมอื 
อืน่ๆ และเครือ่งมอืดงักลา่วไมค่วรขดัตอ่วตัถปุระสงคข์องพธิสีารฯ

ผู้แทนประเทศอินโดนีเซียเสนอว่าชุมชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการจำาแนกระบุผู้ถือครอง
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ 
ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนด ์ในนามของกลุม่จติวญิญาณแหง่สตร ี
(Like-Minded in Spirit Group of Women) ขอให้รวม
วรรคอารัมภบทที่ตระหนักถึงบทบาทของสตรีในการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน  และเน้นถึงความต้องการให้กลุ่มสตรี รวมถึงสตรีจาก
ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ มสีว่นรว่มอยา่งเตม็ที่
ในขอ้ตกลงการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และไดร้บั
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ผู้แทน
จากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) เสนอวรรคอารัมภบทเพิ่มเติม
ที่ระบุถึงความสำาคัญของปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP) ต่อพิธีสารฯ และวรรคปฏิบัติ
ทีร่ะบใุหภ้าคดีำาเนนิมาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนัในการปฏบิตัิ
ตามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชนพืน้เมอืง
ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาความรู้ 
ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง ในมาตรการ 
การปฏิบัติตาม รวมถึงเอกสารรับรองที่ได้รับการยอมรับ
ระหวา่งประเทศ ผูแ้ทนจากกลุม่ประสานงานองคก์รชนพืน้เมอืง 
แห่งอเมซอน (COICA) เรียกร้องให้มีการอ้างถึงปฏิญญา
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP), 
สิทธิของชนพื้นเมือง และบทบาทของกฎจารีตประเพณีและ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตลอดทัง้เนือ้หาของพธิสีารฯ ผูแ้ทนจาก
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) เรียกร้องให้อ้างถึง 
ว่าการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ต้องเป็นหนึ่งใน
แรงจูงใจสำาหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้แทนจากภาค
ประชาสงัคมกลา่วถงึความตอ้งการในการ: แตง่ตัง้ผูต้รวจการ 
(ombudsman) ระหว่างประเทศ หรือคนกลางที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐสภาหรือรัฐบาลให้ทำาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
สาธารณะ และสอบสวนกรณีร้องเรียนของประชาชน, การ
พิจารณาจัดการ “หนี้สินประวัติศาสตร์” เกี่ยวกับการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ, การต่อต้านการฉกฉวยแย่ง
ชิงทรัพยากรชีวภาพ โดยใช้เอกสารรับรองและจุดตรวจ และ 
ให้หลักประกันในเจตจำานงทางการเมืองที่จะทำาให้การเจรจา

ต่อรองเสร็จสมบูรณ์
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ร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ: ผู้เข้าร่วม

ประชุมพิจารณาร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่จัดทำา

โดยประธานร่วมของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ (UNEP/CBD/

WG-ABS/9/L.3) ผูแ้ทนประเทศแคนาดารอ้งขอใหใ้สเ่ชงิอรรถ

ที่ระบุว่าร่างข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไม่ได้รับการ 

เจรจาต่อรอง และไม่ขัดต่อสิทธิของภาคีในการปรับปรุงแก้ไข

และเพิม่เติมเนื้อหาภายหลัง ต่อมารา่งขอ้มติได้รับการรับรอง

ตามทีม่ีการแกไ้ข ผู้แทนประเทศโคลอมเบียและกลุ่มประเทศ

แอฟริกัน ขอให้บันทึกถึงการขอสงวนคำาแปรญัตติเกี่ยวกับ 

การอ้างถึง “พิธีสารนาโงยา” และบทบาทสนับสนุนของสนธิ

สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อ

อาหารและการเกษตร (ITPGR) ตามลำาดับ

กระบวนการระหว่างสมัย: ประธาน Hodges 

นำาเสนอขอ้เสนอของประธานรว่มของคณะทำางานเฉพาะกจิฯ 

เกีย่วกบักระบวนการระหวา่งสมยั  ประกอบดว้ย: การประชมุ

กลุม่เพือ่นประธานในเดอืนพฤษภาคม ณ กรงุโตเกยีว ประเทศ

ญี่ปุ่น, การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างภูมิภาค

ในเดือนมิถุนายน ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, 

การประชมุหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่งภมูภิาคในเดอืน

กนัยายน ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่, การประชมุกลุม่เพือ่น

ประธานในช่วงปลายเดือนกันยายน ณ นครบอนน์ สหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมน,ี และการประชมุครัง้ทีเ่กา้ของคณะทำางาน

เฉพาะกจิฯ ซึง่จะมขีึน้สามวนั พรอ้มกบัการประชมุสมชัชาภาคี

พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพสมัยที่ 5 (COP/MOP 5)  

ในเดือนตุลาคม ณ นครนาโงยา 

ผู้แทนประเทศเม็กซิโก ในนามของกลุ่มประเทศ 

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) ระบุถึงการใช้ 

รปูแบบของการดำาเนนิงานที่แตกตา่งทีผ่น่มา ซึ่งยงัไมป่ระสบ

ผลสำาเร็จมากนัก และร้องขอให้มี: การมีส่วนร่วมในวงกว้าง, 

ความต่อเนื่องของสมาชิกในการประชุมทุกรูปแบบ, ความ

โปร่งใส, การรายงานผลการประชุมระหว่างสมัยทุกครั้งอย่าง

ละเอียด, และการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค ผู้แทน

กลุ่มประเทศแอฟริกัน กล่าวแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับ

จำานวนเกี่ยวกับจำานวนและระยะเวลาของการประชุม และ

เสนอให้จัดการประชุมครั้งที่เก้าของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

ขึ้นอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน ตามด้วยการประชุมปรึกษา

หารือระหว่างภูมิภาคอย่างเป็นทางการ เพื่อเจรจาต่อรองถึง

เนือ้หาของพธิสีารฯ, หรอือาจจดัการประชมุปรกึษาหารอืระดบั

ภูมิภาค เขากล่าวว่าการประชุมเหล่านี้ไม่ควรจัดต่อเนื่องหรือ

จดัคูข่นานกบัการประชมุของพธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ 

ผูแ้ทนประเทศหมูเ่กาะคกุ ในนามของกลุม่ประเทศเอเชยีและ

แปซิฟิก เสนอให้จัดจัดการประชุมครั้งที่เก้าของคณะทำางาน

เฉพาะกิจฯ ขึ้นในรูปแบบของการเจรจาต่อรองแบบเปิดและ

มีความโปร่งใส แต่ไม่ควรจัดคู่ขนานกับการประชุมสมัชชา

ภาคพีธิสีารความปลอดภยัทางชวีภาพ ซึง่ผูแ้ทนสหภาพยโุรป 

(EU) ให้การสนับสนุน

ผู้แทนประเทศเซอร์เบีย ในนามของกลุ่มประเทศ

ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (CEE) เสนอให้จัดการประชุม

ครั้งที่เก้าของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ เป็นเวลา 10 วัน และ 

จัดก่อนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารความปลอดภัยทาง 

ชีวภาพสมัยที่ 5 (COP/MOP 5) และร้องขอให้มีการเจรจา 

ต่อรองที่ชัดเจนและเป็นทางการ และมีความคุ้มครองทาง

กฎหมาย ผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เสนอใหจ้ดัการประชมุ

เตรยีมการขึน้กอ่นเพือ่พจิารณาจดัการในประเดน็สำาคญัตา่งๆ 

และขอใหจ้ดัการประชมุครัง้ทีเ่กา้ของคณะทำางานเฉพาะกจิฯ 

เปน็เวลาหา้วนั สว่นผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยีเสนอใหจ้ดัการ

ประชมุภายในสามเดอืน และใชเ้วลาการประชมุไมเ่กนิเจด็วนั

ประเด็นอื่นๆ: ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของประธานของประธานร่วมของคณะทำางาน 

เฉพาะกิจฯ ที่เรียกร้องให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ 

ประชุมสมัยที่ 10 ให้หลักประกันว่าแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ 

“ครอบคลมุวตัถปุระสงคท์ัง้สามประการของอนสุญัญาฯ อยา่ง

สมดลุเทา่เทยีมกนั” และตอ่มาไดร้บัรองและแสดงความชืน่ชม

ตอ่การสนบัสนนุของรฐับาลและประชาชนประเทศโคลอมเบยี 

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.4) ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

การรบัรองรายงาน: นาง Somaly Chan ผูร้ายงาน

การประชมุ ไดน้ำาเสนอรา่งรายงานการประชมุ (UNEP/CBD/

WG-ABS/9/L.1) ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้ทบทวน

ถอ้ยคำาเกีย่วกบัสถานะของรา่งพธิสีารฯ ทีจ่ะระบไุวใ้นรายงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่า: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ  

เห็นชอบให้ร่างพิธีสารฯ เป็นเอกสารแนบท้าย I (Annex 

I) รายงานการประชุม โดยมีเชิงอรรถตามที่ได้รับความเห็น

ชอบ, และคณะทำางานเฉพาะกิจฯ เห็นชอบให้ยุติการประชุม 

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 นี้ไว้ก่อน และจัดการประชุม

ขึ้นใหม่ในนครมอนทรีออล เป็นเวลาเจ็ดวัน ส่วนวันและเวลา

ในการประชุมจะกำาหนดภายหลัง

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดท้บทวนรายงานการประชมุ 

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.1) และปรับแก้เพื่อให้รายงาน

สะท้อนถึงมุมมองและข้อเสนอแนะของตนอย่างเหมาะสม  

และไดร้บัรองรายงานการประชมุ  ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ประกาศ

วา่รฐับาลญีปุ่น่จะใหท้นุสนบัสนนุการจดัประชมุดงักลา่ว และ

กำาลังพิจารณาถึงการจัดการประชุมในประเทศญี่ปุ่น
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ผู้แทนประเทศมาลาวี ในนามของกลุ่มประเทศ 

แอฟริกัน เรียกร้องให้พิจารณาจัดการประเด็นสำาคัญที่คง

ค้างอยู่อย่างรวดเร็วโดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม และหาก

จำาเป็น อาจจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการขึ้นหลังจาก

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 ที่จะมีขึ้นใหม่  

ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก ในนามของกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา 

และแคริบเบียน (GRULAC) เรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ  

ทุกประเทศ วิเคราะห์ประเมินผลลัพธ์และสร้างเจตจำานง

ทางการเมืองในการดำาเนินงาน ผู้แทนประเทศหมู่เกาะคุก  

ในนามของของกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่าการ

แบ่งปันผลประโยชน์สามารถช่วยในการขจัดความยากจนได้

อย่างมีนัยสำาคัญ ผู้แทนประเทศมาเลเซีย ในนามของกลุ่ม

ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC) กล่าว

ว่า กลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)  

ขาดสิทธิในการออกเสียงเนื่องจากองค์ประกอบของกลุ่ม

เจรจาต่อรองระหว่างภูมิภาคเป็นไปตามการแบ่งเขตภูมิภาค

ขององค์การสหประชาชาติ และขอให้พิจารณาประเด็นนี้ 

ในการเจรจาต่อรองครั้งต่อไป เขากล่าวเน้นว่าการปฏิบัติตาม

ถอืเปน็ประเดน็สำาคญัทีส่ดุในการเจรจาตอ่รองสำาหรบัประเทศ

กำาลังพัฒนา และหากปราศจากข้อกำาหนดในการปฏิบัติตาม

ที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว จะไม่พร้อมที่จะทำาการหารือใน

ประเด็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

ผู้แทนประเทศเซอร์เบีย ในนามของกลุ่มประเทศ

ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (CEE) กล่าวเน้นถึงพันธกรณี

ในการรับรองเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในการ 

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 ผู้แทนประเทศ

สเปน ในนามของสหภาพยุโรป (EU) ระบุถึงหน้าที่ในการ

ทำาให้การเจรจาต่อรองเรื่องพิธีสารฯ และการจำาแนกระบุ

ประเด็นสำาคัญที่ต้องนำากลับไปพิจารณาและปรึกษาหารือ 

เพิม่เตมิ ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กล่าวเน้นถึงความ

ต้องการในการพิจารณาจัดการประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของ 

ชนพื้นเมืองเหนือความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

และทรพัยากรพนัธกุรรม ในพธิสีารในอนาคต รวมถงึขอ้กำาหนด 

ในการปฏิบัติตามที่ชัดเจนและเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีมากกวา่การทำาใหก้ลายเปน็

เพยีงประเดน็คำาถามเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา 

ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพของสตร ี

พืน้เมอืง (IWBN) กลา่วถงึบทบาทความสำาคญัของสตรพีืน้เมอืง 

ในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยั่งยืน และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่ปน็มรดกสบืทอด ผูแ้ทนจากกลุม่ชมุชนทอ้งถิน่เนน้ถงึความ

ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล

ของชมุชนทอ้งถิน่ ในกระบวนการของอนสุญัญาฯ โดยเฉพาะ 

ในประเด็นการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

ผู้แทนประเทศโคลอมเบีย ในฐานะเจ้าภาพจัดการ

ประชุม กล่าวถึงความต้องการในการแสวงหาหนทางที่ทำาให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเทศแหล่งกำาเนิด, ประเทศผู้ให้ 

และประเทศผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรม ไดร้บัผลประโยชนอ์ยา่ง

ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการ

อนุสัญญาฯ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้ง

สำาคัญยิ่ง และขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือให้การประชุมดำาเนิน

ไปด้วยดี  หลังจากพิธีการตามธรรมเนียมประเพณี ประธาน 

Hodges กล่าวหยุดพักการประชุมเมื่อเวลา 19.57 นาฬิกา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.530 IISD 31 March 2010 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0530e.pdf
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กลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค ว่าด้วยการเข้าถึงและ 

การแบง่ปนัผลประโยชน ์(Interregional Negotiating Group 

on Access and Benefit Sharing - ING) ได้รับการจัดตั้งขึ้น 

ในระหว่างการประชุมสมัยที่ 9 ของคณะทำางานเฉพาะกิจ 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (WG ABS)  

ในระหวา่งวนัที ่22-28 มนีาคม ค.ศ. 2010 ณ เมอืงซานตอิาโก 

เดอ คาล ีประเทศโคลอมเบยี โดยมหีนา้ทีใ่นการเจรจาตอ่รอง 

เกีย่วกบัรา่งพธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

เพือ่ดำาเนนิงานตามวตัถปุระสงคข์อ้ทีส่ามของอนสุญัญาฯ และ

ได้มีการประชุมในระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน พ.ศ. 2010 

ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา กลุ่มเจรจาต่อรองฯ 

ประกอบด้วยผู้แทนห้าท่าน จากภูมิภาคต่างๆ ขององค์การ

สหประชาชาต ิผูแ้ทนสองทา่นจากชมุชนพืน้เมอืงและทอ้งถิน่  

ภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยของ

รัฐบาล และผู้แทนจากประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

สมัยที่ 9 และ 10 ซึ่งตัวโฆษก (spokeperson) และผู้แทน

สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอิสระ และจะเปิดโอกาสในการ

หารอืใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มประชมุทกุคน ประธานรว่มของกลุม่เจรจา

ต่อรองฯ คือ นาย Timothy Hodges ประเทศแคนาดา และ

นาย Fernando Casas ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งร่างพิธีสาร 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนฉ์บบัแกไ้ข ซึง่เปน็

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ  

สมัยที่ 9 (UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4) จะเป็นพื้นฐาน

สำาหรับการเจรจาต่อรองต่อไป (the Montreal Annex) 

ผลจากการประชมุในเดอืนกนัยายนนี ้(UNEP/CBD/

WG-ABS/9/ING/1) จะถกูสง่ตอ่ไปยงัคณะทำางานเฉพาะกจิฯ 

(WG ABS) ซึ่งจะประชุมในวันที่ 16 ตุลาคม ณ นครนาโงยา 

ประเทศญี่ปุ่น ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

10 (COP 10) และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะพิจารณาและ

ให้การรับรองร่างพิธีสารดังกล่าว 

การประชุมครั้งนี้มีความก้าวหน้าในแง่ของการมี 

ความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัทีเ่พิม่มากขึน้ เกีย่วกบัองคป์ระกอบหลกั 

ของระบอบระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญจ่ะเปน็เรือ่งแนวความคดิ 

ของการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม และสารอนพุนัธุ ์

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี ้ยงัมคีวามกา้วหนา้ในประเดน็ของขอ้กำาหนด 

เกีย่วกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์อยา่งไรกต็าม 

บางประเดน็หลกัยงัไมไ่ดร้บัการเหน็พอ้งตอ้งกนั และผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมส่วนใหญ่แสดงความเป็นกังวลที่จะมีการหาข้อสรุป

ของการเจรจาตอ่รองเรือ่งพธิสีารฯ ในการประชมุสมชัชาภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP 10) และในขณะที่บรรยากาศ

ของการประชมุโดยทัว่ไป เปน็ไปอยา่งสรา้งสรรค ์แตผู่เ้ขา้รว่ม

ประชมุไมส่ามารถตอ่ยอดแนวโนม้ของการเจรจาตอ่รองทีเ่กดิขึน้ 

ในการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ (WG ABS) เมื่อเดือน

กรกฎาคม ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจา

ต่อรองขั้นสุดท้าย

 ✾ พิธีเปิดการประชุม

ในเช้าวันเสาร์ที่ 18 กันยายน ประธาน Hodges  

ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวเตือนให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

จดัทำารา่งพธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองในการ

ประชุมสมัยที่ 10 และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จำาเป็นต้อง 

การประชุมกลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค  
ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

(Interregional Negotiating Group on Access and Benefit Sharing) 
18-21 กันยายน ค.ศ. 2010 ณ นครมอนทรีออล ประเทแคนาดา
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

เน้นที่ข้อมติที่มากับพิธีสารด้วย รวมถึงการกำาหนดข้อตกลง

เฉพาะกาลสำาหรับการให้สัตยาบันพิธีสารฯ ตำาแหน่งของ 

พธิสีารฯ ในบรบิทของแผนกลยทุธ ์และขอ้พจิารณาทางการเงนิ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ประธาน Casas ไดเ้สนอใหเ้จรจาตอ่รองในประเดน็

ต่างๆ เรียงตามลำาดับคือ ข้อความทางสถาบัน แนวความคิด

ของ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม” ในบรบิทของ

การแบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง ความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีการปฏบิตัติาม ขอบเขตและความสมัพนัธ์

เชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของ

การวิจัยที่ไม่ใช่การค้า และสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตราที่เหลือ

ของพิธีสารฯ รวมถึงคำาจำากัดความ และอารัมภบท

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ  

กลา่วเนน้ถงึเจตจำานงทีต่อ้งการพนัธะจากรฐัมนตรแีละผูบ้รหิาร

ระดบัสงู เพือ่ดำาเนนิงานตามวตัถปุระสงคส์ามขอ้ของอนสุญัญาฯ 

รวมถึงพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

และแผนกลยุทธ์ ซึ่งเกิดขึ้นในการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระหว่างการประชุมสมัชชา

องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2010 

เขาได้รายงานว่าหลังจากการประชุมอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพ จะมีการนำาเสนอแผนกลยุทธ์

ฉบับใหม่ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อให้เป็นแผนกลยุทธ์สำาหรับอนุสัญญาทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

กับความหลากหลายทางชีวภาพ และนาง Monique Barbut 

หวัหนา้คณะผูบ้รหิารและประธานของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก  

(GEF) กลา่ววา่จะมกีารนำาเสนอขอ้เสนอเพือ่สนบัสนนุกระบวนการ 

ใหส้ตัยาบนัพธิสีารฯ ตอ่สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุ

สมัยที่ 10

 × การเจรจาต่อรองเรื่องพิธีสารว่าด้วย 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของร่างพิธีสารฯ ทั้งในการประชุม

กลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค (ING) และในการประชุมกลุ่มย่อย  

มกีารหารอืถงึขอ้กำาหนดทางสถาบนัในการประชมุกลุม่เจรจา

ระหวา่งภมูภิาค (ING) เชา้วนัเสารท์ี ่18 กนัยายน สว่นขอ้กำาหนด 

ในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมได้รับ 

การพจิารณาในการประชมุคนืวนัเสารท์ี ่18 และเชา้วนัอาทติย ์

ที ่19 กนัยายน ตอ่ดว้ยขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเขา้ถงึทรพัยากร

พันธุกรรม ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน กลุ่มเจรจาระหว่าง

ภมูภิาค (ING) ไดพ้จิารณาประเดน็การปฏบิตัติามและมาตรการ

ที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อกำาหนดเกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีไดร้บัการหารอืในการประชมุกลุม่ยอ่ย ใน

คนืวนัจนัทรท์ี ่20 ตลุาคม การประชมุกลุม่เจรจาระหวา่งภมูภิาค 

(ING) ได้ถูกเลื่อนออกไป เพื่อรอผลจากการหารือกลุ่มย่อย 

สองกลุม่ ในประเดน็คำาจำากดัความของการใชป้ระโยชน ์ขอบเขต

และความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัเครือ่งมอือืน่ๆ กลุม่ยอ่ยทีห่ารอื

เรื่องการใช้ประโยชน์ ได้ประชุมอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่ 21 

ตลุาคม เชน่เดยีวกบักลุม่ยอ่ยอกีกลุม่ทีพ่จิารณาประเดน็การเขา้ถงึ 

ทรัพยากรเพื่อการวิจัยที่ไม่ใช่การค้า และสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใชค้ำานิยาม (มาตรา 2): การใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรพันธุกรรม: มีการหารือถึงคำาจำากัดความ

ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ในบริบทของ

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ใน 

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน และในการประชุมกลุ่มย่อยคืน 

วันจันทร์ที่ 20 และเช้าวันอังคารที่ 21 กันยายน การหารือ

เบื้องต้นในบริบทของมาตรา 4 ตั้งอยู่บนความเข้าใจร่วมกัน 

ในนยิามของคำาวา่ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม” 

ที่มีขึ้นในการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 (ABS 9) 

ดงัปรากฏในเชงิอรรถของมาตรา 4 ซึง่ระบวุา่ “การใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึง/หมายความถึง การค้นคว้า

วิจัยและการพัฒนา เกี่ยวกับส่วนประกอบ/องค์ประกอบทาง

พนัธกุรรมและทางชวีเคมขีองทรพัยากรชวีภาพ/สารพนัธกุรรม 

รวมถงึการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ ดงักำาหนดในมาตรา 2  

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการ 

นำาไปใช้และการค้าที่เกิดขึ้นตามมา” ความรู้ความเข้าใจ 

ดงักลา่วสง่ผลใหเ้กดิจดุยนืทีแ่ตกตา่งกนั ในประเดน็ของการรวม

สานอนุพันธุ์ไว้ภายใต้ขอบเขตของพิธีสารฯ ซึ่งในการประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 9 (ABS 9) ผู้เข้าร่วมประชุม 

เหน็ชอบใหใ้ชภ้าษานี ้เปน็เนือ้หาเบือ้งตน้สำาหรบัใชศ้กึษาความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ปน็ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

พันธุกรรม/สารอนุพันธุ์” ดังปรากฏในร่างพิธีสารฯ 

ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือ

ถงึการบรรจภุาษาเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัในประเดน็

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ไว้ในมาตรา 2  

ของพิธีสารฯ ผู้แทนประเทศแคนาดากล่าวเตือนว่า ความรู้

ความเข้าใจร่วมกันอาจไม่ได้มีความหมายเหมือนเดิมเดียวกัน

ทกุครัง้ทีม่กีารใชห้รอือา้งถงึในพธิสีารฯ เกีย่วกบัการใชถ้อ้ยคำา

ในความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนั ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา 

และแครบิเบยีน (GRULAC) สหภาพยโุรป (EU) และสวติเซอรแ์ลนด ์ 

เสนอใหเ้ริม่ดว้ยการใหค้ำาจำากดัความของคำาวา่ “วธิกีารในการใช้

ประโยชน”์ (utilization means) ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั

ตอ้งการใหใ้ชค้ำาวา่ “สว่นประกอบ/องคป์ระกอบทางพนัธกุรรม 
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เคมี และชีวเคมี” ส่วนผู้แทนประเทศแคนาดาต้องการให้ใช้

คำาว่า “ส่วนประกอบ (makeup) ของสารพันธุกรรม” และ

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ต้องการให้ใช้คำาว่า “องค์ประกอบ 

(composition) ของสารพันธุกรรม”

 ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเสนอให้เพิ่มข้อความ 

อา้งถงึการใชป้ระโยชน ์โดยผา่น “การคดัเลอืกและการเพาะเลีย้ง”  

และ “เทคนคิวธิกีารทางเคมอีืน่ๆ ทีจ่ะระบใุนเอกสารแนบทา้ย 

พิธีสารฯ” แต่ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) คัดค้าน และผู้แทน

ประเทศฟลิปิปนิสเ์สนอแนะใหเ้พิม่ขอ้ความวา่ การใชป้ระโยชน์

ควรคำานึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรพันธุกรรม ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก  

กลา่วเตอืนวา่ไมค่วรอา้งถงึเทคโนโลยเีฉพาะ เนือ่งจากคำาจำากดั

ความของเทคโนโลยชีวีภาพ ภายใตอ้นสุญัญาฯ นัน้มคีวามหมาย 

ครอบคลมุกวา้งมาก และตัง้ขอ้สงัเกตวา่สารอนพุนัธุน์ัน้ อาจมี

ความเกีย่วขอ้งในบรบิทของสถานการณอ์ืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืจาก 

แนวความคิดของการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น สารประกอบ

ทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

หลงัจากการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูแ้ทน 

กลุ่มประเทศแอฟริกันและผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ตัดสินใจ

ถอนข้อเสนอของตน ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวแสดง

ความเปน็กงัวลเกีย่วกบัการรวมประเดน็การนำาไปใชแ้ละการคา้ 

ที่เกิดขึ้นตามมา และเรียกร้องให้ทำาความเข้าใจให้ชัดเจนว่า

จะเจรจาตอ่รองในประเดน็คำาจำากดัความของการใชป้ระโยชน์

อย่างไร ผู้แทนประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นกล่าว

เน้นถึงความต้องการพิจารณาคำาจำากัดความอีกครั้ง ผู้แทน

กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ

ให้ย้ายองค์ประกอบในเชิงอรรถของมาตรา 4 ไปไว้ที่มาตรา 2  

โดยรบัทราบวา่ขอ้ความดงักลา่วจะเปน็คำาจำากดัความเบือ้งตน้

ของการใชป้ระโยชน ์เพือ่นำาไปใชใ้นการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบั

สว่นประกอบอืน่ๆ ของพธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ระหว่างการพิจารณา

ประเดน็การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) 

กล่าวแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้ความรู้ความเข้าใจ 

รว่มกนั และระบวุา่จำาเปน็ตอ้งปรกึษาหารอืกบั Brussels ผูแ้ทน 

ประเทศนวิซแีลนดแ์ละออสเตรเลยีกลา่วแสดงความเปน็กงัวล

ในประเด็นเดียวกัน แต่อยู่ในจุดยืนที่เน้นว่าตนมีหน้าที่ในการ

เจรจาต่อรองโดยตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

ในบา่ยวนัจนัทรท์ี ่20 กนัยายน ระหวา่งการพจิารณา

ประเด็นการปฏิบัติตาม ผู้แทนประเทศแคนาดากล่าวแสดง

ความเปน็กงัวลเกีย่วกบัการใชค้วามรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบั 

การใช้ประโยชน์ ในบริบทของการปฏิบัติตาม และร้องขอให ้

ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึงการใช้ประโยชน์ทั้งหมด ตลอดร่าง

พิธีสารฯ ประธาน Hodges เสนอแนะให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

หยุดพักการเจรจาต่อรอง รับรองให้ใส่วงเล็บข้อความอ้างถึง

ความรู้ความเข้าใจร่วมกันทั้งหมด และเจรจาต่อรองในเรื่อง 

ขอ้กำาหนดการปฏบิตัติามตอ่ไป หรอืกลบัไปเจรจาตอ่รองในเรือ่ง 

คำาจำากดัความของการใชป้ระโยชน ์เพือ่แกไ้ขประเดน็ทีเ่ปน็ความ

กงัวลของผูแ้ทนประเทศแคนาดาและอืน่ๆ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ

แอฟรกินั ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ

สูง (LMMC) และผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก กล่าว

แสดงความผดิหวงัทีไ่มไ่ดด้ำาเนนิการตามความตกลงทีจ่ะเจรจา

ต่อรองเรื่องพิธีสารฯ โดยตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 

ในเรื่องคำาจำากัดความของการใช้ประโยชน์ แต่สนับสนุนให้

เจรจาต่อรองเรื่องข้อกำาหนดการปฏิบัติตามต่อไป

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัเสนอแนะใหแ้ลกเปลีย่น

มมุมองเกีย่วกบัความหมายและคำานยิามของสารอนพุนัธุ ์และ

ประเภทหรอืชนดิของสารอนพุนัธุ ์และใหค้รอบคลมุโดยความรู้ 

ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องคำาจำากัดความของการใช้ประโยชน์ 

เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นความกังวล และสนับสนุนการเจรจา

ตอ่ไป หลงัจากการหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่งประธาน

และผูน้ำากลุม่ภมูภิาค ผูเ้ขา้รว่มประชมุมมีตใิหเ้จรจาตอ่รองใน

ประเดน็การปฏบิตัติาม และพจิารณาประเดน็การใชป้ระโยชน ์

ในการประชุมกลุ่มย่อยในช่วงเย็นและคืนวันจันทร์ที่ 20 

กันยายน และเช้าวันอังคารที่ 21 กันยายน

ในการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษา

ประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการประยกุตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจ

ร่วมกันในส่วนต่างๆ ของพิธีสารฯ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)  

ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการให้ความหมายและคำานิยามของ 

สารอนุพันธุ์ ในวิธีการที่สอดคล้องกัน และอธิบายว่าความรู้ 

ความเขา้ใจรว่มกนัจะนำาไปสูภ่าระทีเ่พิม่มากขึน้ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัการปฏบิตัติาม และอาจนำาไปสูก่ารพจิารณาแกไ้ขขอ้กำาหนด

ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและ

แครบิเบยีน (GRULAC) กลา่ววา่ ความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนักอ่ให้

เกดิปญัหาในสว่นของการเขา้ถงึและการปฏบิตัติาม และระบถุงึ

ความจำาเปน็ในการครอบคลมุสารประกอบทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ

(naturally occurring metabolites) มากกว่าสารอนุพันธุ์  

เนือ่งจากสารประกอบดงักลา่วเปน็ทีม่าของผลประโยชนส์ว่นใหญ ่

ทีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ขอให้ 

สารประกอบดังกล่าว ครอบคลุมโดยวลี “การนำาไปใช้และ

การค้าที่เกิดขึ้นตามมา” และผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอให ้
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

กำาหนดคำาจำากัดความเฉพาะ (self standing definition) 

ของสารอนุพันธุ์

ตอ่มา กลุม่ประชมุไดก้ำาหนดคำาจำากดัความของการ

ใชป้ระโยชนใ์นประเดน็ตา่งๆ เพือ่นำาไปใชใ้นสว่นตา่งๆ ของพธิี

สารฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึ การแบง่ปนัผลประโยชน ์

และการปฏบิตัติาม เพือ่เปน็พืน้ฐานสำาหรบัการหารอืตอ่ไป และ

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่มีความเป็นกังวล ซึ่ง 

เกดิจากการประยกุตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัในสว่นตา่งๆ 

ของพิธสีารฯ และได้จดัเตยีมเอกสารข้อมลูที่ระบุถงึทางเลือก 

สีข่อ้สำาหรบัคำาจำากดัความของการใชป้ระโยชน ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์ และการปฏิบัติตาม

ในวันอังคารที่ 21 กันยายน มีการประชุมกลุ่มย่อย

ที่หารือเน้นในประเด็นของ: คำาจำากัดความของสารอนุพันธุ์  

(ในฐานะทีเ่ปน็สารประกอบทางชวีเคม ีทีป่รากฏขึน้ตามธรรมชาต ิ

อันเป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรมหรือกระบวนการ

เมตาโบลิซึมของทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรม 

ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน่วยถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ดำารง

บทบาทหนา้ทีไ่ดต้ามปกต)ิ; คำาจำากดัความของการใชป้ระโยชน ์

และการอ้างถึงคำาจำากัดความเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ของ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากหนึ่งประเทศร้องขอให้เพิ่ม

ข้อความอ้างถึงทรัพยากรชีวภาพ เข้าในคำาจำากัดความของ

การใช้ประโยชน์ แต่ผูเ้ข้าร่วมประชุมจากสองประเทศคัดค้าน 

โดยกลา่วเตอืนถงึการขยายขอบเขตของแนวความคดิเกีย่วกบั

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ และกล่าวว่าคำาจำากัดความของการ

ใช้ประโยชน์ ไม่สามารถได้รับการตกลงในขั้นตอนนี้ได้ ผู้เข้า

รว่มประชมุตกลงทีจ่ะกำาหนดความหมายของการใชป้ระโยชน ์

สำาหรับใช้ในการเจรจาต่อรองในช่วงหลังว่า หมายถึง “เพื่อ

ทำาการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบทางพันธุกรรม

และชีวเคมีของสารพันธุกรรม/ทรัพยากรชีวภาพ/ทรัพยากร

พนัธกุรรม รวมถงึโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ ดงัระบุ

ในมาตรา 2 ของอนสุญัญาฯ” (การใชค้ำานยิาม) ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

มคีวามเขา้ใจรว่มกนัวา่ คำาจำากดัความของการใชป้ระโยชนค์วร

จะมีความเชื่อมโยงกับ: มาตรา 4 (การแบ่งปันผลประโยชน์)  

โดยต่อเนื่องกับการอ้างถึง “การนำาไปใช้และการค้าที่เกิดขึ้น

ตามมา” และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT); มาตรา 5  

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั “การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่การ

ใช้ประโยชน์” และมาตรา 12.1 ซึ่งมีการอ้างถึงคำาว่า “ถูกใช้

ประโยชน์” (utilized) 

นาย Sem Shikongo ประธานกลุ่มย่อย ได้รายงาน

ผลการประชุมต่อกลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค (ING) และระบุ

ว่ามีความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองเกิดขึ้น ว่าจำาเป็นต้อง 

ไดร้บัความเหน็ชอบทีแ่จง้ลว่งหนา้ (PIC) สำาหรบัสารพนัธกุรรม

ที่อยู่ในทรัพยากรชีวภาพเมื่อมีการเข้าถึงหรือไม่ ผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟรกินักลา่วเนน้ถงึความเหน็แตกตา่งกนัทางการเมอืง  

ว่าพิธีสารฯ ควรรวมถึงสารประกอบทางชีวเคมีที่ไม่มีหน่วย

ถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมทีด่ำารงบทบาทหนา้ทีไ่ดต้ามปกติ 

หรอืไม ่ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืวา่ควรจะรวมคำาจำากดัความ 

ของการใช้ประโยชน์และสารอนุพันธุ์ในมาตรา 2 ไว้ในวงเล็บ

หรอืไม ่หรอืควรใสเ่ปน็เชงิอรรถไว ้โดยระบวุา่คำาจำากดัความทัง้

สองได้รับการเจรจาต่อรองแลว้ ผู้แทนประเทศแคนาดากล่าว

แสดงความต้องการเป็นอย่างยิ่งให้ใส่เชิงอรรถ โดยกล่าวเน้น

ว่าข้อเสนอจากการหารือในกลุ่มย่อยแสดงถึงแนวทางในเชิง 

แนวความคิดที่หวังว่าจะได้รับความเห็นชอบ แต่ในที่สุดแล้ว 

ยงัไมไ่ดร้บัการเจรจาตอ่รองใดๆ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) กลา่ว

เนน้วา่บางประเดน็ทีม่คีวามเปน็กงัวลรว่มกนั เกีย่วกบัคำาจำากดั

ความของการใช้ประโยชน์ ยังจำาเป็นต้องได้รับการพิจารณา

ผลลพัธ:์ มาตราทีว่า่ดว้ยการใชค้ำานยิาม มวีรรคยอ่ยใหม่

ทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ ระบวุา่ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม 

หมายความถงึการศกึษาวจิยัและพฒันาองคป์ระกอบทางพนัธกุรรม 

และชีวเคมีของสารพันธุกรรม/ทรัพยากรชีวภาพ/ทรัพยากร

พันธุกรรม รวมถึงโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  

ดังกำาหนดในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ; และ “สารอนุพันธุ์” 

(derivative) หมายถึงสารประกอบทางชีวเคมีที่ปรากฏขึ้น

ในธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการแสดงออกซึ่งลักษณะ

ทางพันธุกรรม หรือเมตาโบลิซึมของทรัพยากรชีวภาพหรือ

ทรัพยากรพันธุกรรม ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน่วยถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่ดำารงบทบาทหน้าที่ได้ตามปกติ วรรคย่อย

ดงักลา่วไดร้ะบถุงึคำาจำากดัความของเทคโนโลยชีวีภาพ ทีม่อียู่

ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ ดังนี้: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ใดๆ ที่มีการใช้ระบบชีวภาพ สิ่งมีชีวิต หรือสารอนุพันธุ์ เพื่อ

สร้างหรือดัดแปลงผลิตภัณท์หรือกระบวนการ เพื่อการใช้

ประโยชน์เฉพาะ และมีเชิงอรรถระบุว่ายังไม่ได้มีการเจรจา

ต่อรองเกี่ยวกับมาตรา

ขอบเขต (มาตรา 3): การประชุมกลุ่มย่อยที่มี

นาย Francois Pythoud ประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์ปน็ประธาน 

มขีึน้ในเยน็วนัจนัทรท์ี ่20 กนัยายน เพือ่หารอืเกีย่วกบัมาตรา 3  

และ 3 ทวิ ว่าด้วยเรื่องขอบเขตและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ

เครือ่งมอือืน่ๆ ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืวา่ ควรจะสนบัสนนุใหผู้ใ้ช ้

ทรพัยากรพนัธกุรรมดำาเนนิมาตรการเพือ่แบง่ปนัผลประโยชน์
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สำาหรบัทรพัยากรพนัธกุรรมทีไ่ดร้บัมากอ่นทีพ่ธิสีารฯ จะมผีล

บงัคบัใช ้ในกรณทีีไ่มไ่ดม้กีารจดัทำาความตกลงในการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ผู้เข้า

รว่มประชมุยงัไดจ้ดัทำาเนือ้หาเพิม่เตมิจำานวนหนึง่ ทีส่ะทอ้นถงึ 

มุมมองที่แตกต่างกันของภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับขอบเขต

และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความตกลงที่มีอยู่

นาย Pythoud ประธานกลุ่มย่อย ได้รายงานผล

การประชุมต่อกลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค (ING) และเสนอให้

ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงขอบเขตด้านเวลา (temporal scope) 

และจัดทำามาตราใหม่ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมและความรู ้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้บัมากอ่นที ่

พธิสีารฯ จะมผีลบงัคบัใช ้สว่นในประเดน็การเสนอใหน้ำาบางประเดน็ 

ออกจากขอบเขตนัน้ เขาเหน็วา่ควรนำาไปพจิารณาในมาตรา 6  

(ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน) 

มากกว่าที่จะพิจารณาในมาตรา 3 นี้

ผลลัพธ์: มาตราที่ว่าด้วยขอบเขตของพิธีสารฯ 

ประกอบดว้ยขอ้ความในวงเลบ็จำานวนหนึง่ ประกอบขอ้กำาหนด

เกี่ยวกับขอบเขตเกือบทั้งหมด โดยกรอบ (chapeau) ระบุว่า 

พิธีสารฯ ประยุกต์ใช้กับทรัพยากรพันธุกรรมภายในขอบเขต

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และ 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรดงักลา่ว รวมถงึความรู ้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

พนัธกุรรม ภายในขอบเขตของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ และผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชค้วามรูด้งักลา่ว 

โดยในสองวลดีงักลา่ว ขอ้ความอา้งถงึมาตรา 15 ของอนสุญัญาฯ 

(การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน)์ ทรพัยากรทีไ่ดร้บัมา

ก่อนที่พิธีสารฯ จะมีผลบังคับใช้ สำาหรับภาคีผู้ให้ทรัพยากร 

และสารอนุพันธุ์ ยังคงอยู่ในวงเล็บ

มาตรานีไ้ดร้ะบถุงึรายการขององคป์ระกอบทีย่กเวน้ 

(exclusions) และทีร่วม (inclusions) อยูใ่นขอบเขต ซึง่อยูใ่น

วงเลบ็ทัง้หมด และมขีอ้ความในวงเลบ็เพิม่เตมิอกีจำานวนหนึง่ 

โดยส่วนที่ยกเว้น ไม่ได้ครอบคลุมในพิธีสารนี้คือ: ทรัพยากร

พันธุกรรมมนุษย์ ทรัพยากรพันธุกรรมนอกเขตอำานาจอำานาจ

รฐั ทรพัยากรพนัธกุรรมทีร่ะบใุนภาคผนวก 1 ของสนธสิญัญา

ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 

(ITPGRFA) อุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวกในการค้า 

ทรัพยากรพันธุกรรมที่ได้รับมาก่อนที่พิธีสารฯ จะมีผลบังคับ

ใช้ เชื้อโรคในมนุษย์ และทรัพยากรพันธุกรรมในเขตพื้นที่ของ

สนธสิญัญาแอนตารค์ตกิ สว่นทีร่วมอยูใ่นขอบเขตของพธิสีารฯ 

ประกอบด้วย: ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร

พนัธกุรรมอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการใชท้ีเ่กดิขึน้ใหม ่และความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมาก่อน

ที่อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้ ทรัพยากรพันธุกรรมจากพื้นที่

ของสนธิสัญญาแอนตาร์คติก และทรัพยากรพันธุกรรมจาก

พื้นที่ทะเลนอกเขตอำานาจรัฐ

วรรคเพิม่เตมิทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ ระบถุงึ: การประยกุตใ์ช้

พธิสีารฯ กบัผลประโยชน ์การใชป้ระโยชน ์และการใชท้รพัยากร 

พันธุกรรม และสารอนุพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นนับจาก

วันที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช้ การสนับสนุนให้มีการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและ

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้บัมา

กอ่นทีพ่ธิสีารฯ จะมผีลบงัคบัใช ้ในกรณทีีไ่มม่กีารจดัทำาความ

ตกลงในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่สอดคล้อง

กับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

ประยกุตใ์ชพ้ธิสีารฯ กบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ได้รับมาก่อนที่พิธีสารฯ 

จะมีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นเป็นต้นมา

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ 

(มาตรา 3 ทวิ): ในการหารือกลุ่มย่อยช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 

20 กนัยายน ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืวา่มาตรานีม้จีดุมุง่หมาย 

ทีจ่ะสรา้งลำาดบัชัน้ (hierarchy) ระหวา่งพธิสีารฯ กบัเครือ่งมอื 

ระหวา่งประเทศอืน่ๆ หรอืใหพ้ธิสีารฯ เปน็สว่นขยายของเครือ่งมอื 

ระหว่างประเทศอื่นๆ ในการรายงานต่อกลุ่มเจรจาระหว่าง

ภูมิภาค (ING) นาย Pythoud ได้เสนอให้พิจารณาประเด็นนี้

เป็นชุด (package) ร่วมกับวรรคอารัมภบท

ผลลัพธ์: มาตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับโครงสร้างของพิธีสารใน Montreal Annex

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและ 

เท่าเทียม (มาตรา 4): กลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค (ING) 

ไดห้ารอืประเดน็การแบง่ปนัผลประโยชนใ์นวนัเสารท์ี ่18 และ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน

พันธกรณีในการแบ่งปันผลประโยชน์: ผู้เข้า

รว่มประชมุไดห้ารอืวา่จะรวมขอ้ความอา้งถงึพนัธกรณใีนการ

แบ่งปันผลประโยชน์ทั่วไปหรือไม่ และหลักการดังกล่าวควร: 

อา้งถงึ การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม “ทกุประเภท”  

และรวมขอ้ความอา้งถงึเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

และประเทศผูจ้ดัหาและใหท้รพัยากรเปน็ประเทศแหลง่กำาเนดิ

ทรพัยากรพนัธกุรรม หลงัจากการหารอื ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ 

ใหร้วมขอ้ความอา้งถงึเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT)  

ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสแ์ละอนิโดนเีซยีกลา่วแสดงความตอ้งการ 

ใหอ้า้งถงึ การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม “ทกุประเภท”  

แต่ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และแคนาดาคัดค้าน โดยผู้แทน
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

สหภาพยุโรป (EU) ตั้งข้อสังเกตว่าในบางประเทศไม่ต้องขอ 

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) หรอืการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิอธบิายวา่ การตอ้งขอความ

เหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ไมไ่ดห้มายความวา่จะเปน็การ

ผอ่นปรนหรอืงดเวน้สทิธใินการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) เห็นชอบ 

ใหต้ดัทิง้คำาวา่ “ทกุประเภท” และขอใหค้งคำาจำากดัความของ

การใช้ประโยชน์

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) ผู้แทนประเทศอินเดียและผู้แทนกลุ่มประเทศ

เอเชยี-แปซฟิกิ กลา่วยนืยนัในการระบวุา่ ประเทศผูใ้หท้รพัยากร

พนัธกุรรม (provider country) คอืประเทศแหลง่กำาเนดิ หรอื

ประเทศที่ได้รับทรัพยากรโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และ 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

เสนอแนะให้อ้างถึงมาตรา 15.3 ของอนุสัญญาฯ (ทรัพยากร

พันธุกรรมที่มอบให้โดยภาคีอนุสัญญาฯ) ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) อธบิายวา่ภาษาในสว่นนีเ้ปน็การกำาหนดคำาจำากดัความของ 

ทรัพยากรพันธุกรรม ไม่ใช่ของประเทศผู้ให้ทรัพยากร และ

แสดงความเป็นกังวลว่าไม่สามารถคาดหวังให้ผู้ใช้ทรัพยากร

พนัธกุรรมระบวุา่ไดร้บัทรพัยากรมาโดยสอดคลอ้งกบัอนสุญัญาฯ  

หรอืไม ่ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วเนน้วา่ จำาเปน็ตอ้งมี 

ข้อกำาหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่ไม่ทราบถึง

ประเทศแหล่งกำาเนิด กรณีที่มีประเทศผู้ให้ทรัพยากรหลาย

ประเทศ หรือในกรณีที่มีการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่นอกเขต

อำานาจแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ

แครบิเบยีน (GRULAC) กลา่วเนน้วา่แหลง่เกบ็สะสมทรพัยากร

พนัธกุรรมนอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั และคนกลางหรอืหนว่ยงานกลาง 

(intermediaries) ไม่ควรได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจาก 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม

ต่อมา ประธาน Casas เสนอให้พิจารณาประเด็น

การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม กอ่นทีจ่ะพจิารณาหลกัการของ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์ซึง่ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิ

กล่าวคัดค้าน และกระตุ้นให้มีการอธิบายว่าจะต้องทำาการ 

แบง่ปนัผลประโยชนใ์หแ้กผู่ใ้ดหรอืฝา่ยใดบา้ง กอ่นทีจ่ะพจิารณา

ประเด็นการเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานกลาง (intermediaries) ตัวอย่างเช่น แหล่งเก็บ

สะสมทรัพยากรพันธุกรรมนอกถิ่นที่อยู่อาศัย ในประเทศ

ผู้ใช้ทรัพยากร ผู้แทนประเทศนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ 

เสนอแนะให้พิจารณามาตรา 2 (การใช้คำานิยาม) ก่อน และ

หารอืในประเดน็การแบง่ปนัผลประโยชนโ์ดยตัง้อยูบ่นมาตรา 

15.7 ของอนุสัญญาฯ (การแบ่งปันผลประโยชน์ของการวิจัย

และการพฒันา) หลงัจากการหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการระหวา่ง

ประธานและผูแ้ทนของกลุม่ภมูภิาค ประธาน Hodges เสนอแนะ 

ให้ประธานร่วมจัดทำาร่างเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์และรายการของประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับหลายเรื่องที่จำาเป็นต้องได้รับการพิจารณาก่อนจะไปที่

ประเด็นอื่นๆ

ในชว่งบา่ยวนัอาทติยท์ี ่19 กนัยายน ประธาน Hodges 

ได้นำาเสนอเนื้อหาที่ระบุว่า “โดยสอดคล้องตามมาตรา 15.3 

และ 15.7 ของอนุสัญญาฯ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้

ทรัพยากรพันธุกรรม จะต้องได้รับการแบ่งปันอย่างยุติธรรม

และเท่าเทียมกับภาคีผู้ให้ทรัพยากรดังกล่าว ซึ่งเป็นประเทศ

แหลง่กำาเนดิ หรอืประเทศทีไ่ดร้บัทรพัยากรมาโดยสอดคลอ้งกบั 

อนสุญัญาฯ และการแบง่ปนัผลประโยชนต์อ้งตัง้อยูบ่นเงือ่นไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน” และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยอมรับ

เนือ้หาดงักลา่ว และเขาไดเ้สนอประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายเรือ่ง  

ดงันี:้ สถานะของแหลง่เกบ็สะสมทรพัยากรพนัธกุรรมนอกถิน่ 

ทีอ่ยูอ่าศยั แนวทางทวภิาคแีละพหภุาคใีนการแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

ขอบเขตด้านเวลาและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (CEE) สนับสนุน 

ข้อเสนอของประธาน ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทน

กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกกล่าวเน้นถึงความจำาเป็นในการ 

กลบัมาเจรจาตอ่รองเรือ่งภาษาในประเดน็นีอ้กีครัง้ หลงัจากที่

ไดห้ารอืในประเดน็อืน่แลว้ ผูแ้ทนจากชมุชนพืน้เมอืงและชมุชน

ท้องถิ่น (ILC) กล่าวกระตุ้นให้ทำาการพิจารณาประเด็นการ

แบง่ปนัผลประโยชนร์ว่มกบัชุมชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู  

(LMMC) ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) และผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวว่า ในการ

ประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่10 จะไมส่นบัสนนุขอ้มต ิ

เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ของอนุสัญญาฯ หรือกลยุทธ์

ทางการเงิน หากพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชนไ์มไ่ดร้บัการรบัรอง ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) และ

ผูแ้ทนประเทศแคนาดากลา่วถงึความเชือ่มโยงระหวา่งประเดน็

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ กับการเงินและแผน

กลยทุธ ์และยนืยนัถงึโอกาสในการสะทอ้นความเชือ่มโยงดงักลา่ว  

ในเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ ต่อมาผู้เข้าร่วม

ประชุมเห็นชอบให้คงข้อเสนอของประธาน 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัเสนอวรรคเพิม่เตมิ เกีย่วกบั 

การให้หลกัประกันว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากการใชท้รัพยากร

พันธุกรรมและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่ง 

ถือครองโดยชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น จะได้รับการ
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แบ่งปันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกับชุมชนดังกล่าว โดย 

ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการบริหารจัดการ 

และมาตรการเชงินโยบาย: ผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืในประเดน็

ที่ว่า ภาคีจะดำาเนินมาตรการ "เพื่อให้หลักประกันในการ 

แบ่งปันผลประโยชน์” “โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลักประกัน

ในการแบ่งปันผลประโยชน์” หรือ “โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

แบ่งปันผลประโยชน์” ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก

ต้องการให้ใช้คำาว่า “เพื่อให้หลักประกัน” (to ensure) แต่ 

ผู้แทนสหภาพยโุรป (EU) และผูแ้ทนประเทศแคนาดาคัดค้าน 

โดยกล่าวว่าอาจไม่เหมาะสมในแง่ของกฎหมาย หลังจากการ

หารอืเปน็เวลานาน ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบกบัภาษาทีร่ะบวุา่  

เพือ่เปน็การดำาเนนิงานตามมาตรา 4.1 ภาคคีวรดำาเนนิมาตรการ

ดงักลา่ว “โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ใหห้ลกัประกนั” ในการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์

ประเภทของผลประโยชน:์ ผูแ้ทนประเทศแคนาดา

และผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่รอ้งขอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึมาตรา 

8(j) (ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี) มาตรา 16  

(การถ่ายทอดเทคโนโลยี) และมาตรา 19 (เทคโนโลยีชีวภาพ

และการกระจายผลประโยชน)์ ซึง่ผูแ้ทนประเทศแคนาดาตัง้ขอ้

สงัเกตวา่มาตราดงักลา่วไมไ่ดก้ลา่วถงึการแบง่ปนัผลประโยชน์

และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) โดยตรง ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิกลา่วเนน้วา่ มาตรา 16 และ 19 กลา่วถงึ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในการวิจัยโดย 

ตัง้อยูบ่นเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) และรอ้งขอให้ 

ผลประโยชน์ “จัก” (shall) รวมถึงผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงิน แทนที่จะใช้คำาว่า “อาจ” (may) ผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) อธิบายว่าประเภทของผลประโยชน์ระบุ

อยู่ในเอกสารแนบท้ายพิธีสารฯ เช่นเดียวกับในมาตรา 18 ทวิ 

ของพิธีสารฯ (การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความร่วมมือทาง

เทคโนโลย)ี ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 

(GRULAC) ยืนยันให้อ้างถึงมาตรา 8(j) ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

แอฟรกินัและผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยเ์สนอใหใ้ชภ้าษาทีง่า่ยขึน้ 

ซึง่ระบวุา่ “ผลประโยชนอ์าจรวมถงึผลประโยชนท์ีเ่ปน็ตวัเงนิ

และไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงและไม่จำากัดอยู่เฉพาะในเอกสาร 

แนบท้าย 1 ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเห็นชอบกับภาษา

ดงักลา่ว ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิยนืยนัขอใหอ้า้งถงึ

มาตรา 16 และ 19 ในวรรคแยกต่างหาก

ผลลพัธ:์ มาตรา 4 ระบวุา่ ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการ

ใชท้รพัยากรพนัธกุรรม จะตอ้งไดร้บัการแบง่ปนัอยา่งยตุธิรรม 

และเท่าเทียมกับภาคีผู้ให้ทรัพยากรดังกล่าว ซึ่งเป็นประเทศ

แหล่งกำาเนิด หรือประเทศที่ได้รับทรัพยากรมาโดยสอดคล้อง

กับอนุสัญญาฯ และการแบ่งปันผลประโยชน์ต้องตั้งอยู่บน

เงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) และภาคจีกัตอ้งดำาเนนิ

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการบรหิารจดัการ และมาตรการ

เชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม

วรรคใหมซ่ึง่อยูใ่นวงเลบ็ทั้งหมด ระบุใหภ้าคดีำาเนนิ

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการบรหิารจดัการ และมาตรการ

เชิงนโยบาย ตามความเหมาะสม เพื่อให้หลักประกันว่า  

ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมและความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือครองโดย

ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น จะได้รับการแบ่งปันอย่าง

ยตุธิรรมและเทา่เทยีมกบัชมุชนดงักลา่ว โดยตัง้อยูบ่นเงือ่นไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

มาตรานี้ได้ระบุว่า เพื่อดำาเนินงานตามวรรค 1 ภาคี

จกัตอ้งดำาเนนิมาตรการทางกฎหมาย มาตรการบรหิารจดัการ 

และมาตรการเชงินโยบาย ตามความเหมาะสม และผลประโยชน์

อาจรวมถงึผลประโยชนท์ีเ่ปน็ตวัเงนิและไมเ่ปน็ตวัเงนิ รวมถงึ 

และไม่จำากัดอยู่เฉพาะในเอกสารแนบท้ายพิธีสารฯ และมี

เชิงอรรถระบุว่า ประเด็นต่อไปนี้ยังต้องได้รับการพิจารณา

ต่อไป: สถานะของแหล่งเก็บสะสมทรัพยากรพันธุกรรม 

นอกถิ่นที่อยู่อาศัย แนวทางทวิภาคี/พหุภาคี ในการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ขอบเขตด้านเวลาและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 

และการขาดเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

และมวีรรคซึง่อยูใ่นวงเลบ็ทัง้หมด ระบถุงึการแบง่ปนั 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชค้วามรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 5): 

การเขา้ถงึโดยขึน้อยูก่บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้  

(PIC): ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ต้องการให้ถอดวงเล็บ

ออกจากขอ้ความอา้งถงึ “โดยขึน้อยูก่บักฎหมายภายในประเทศ” 

และผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัเสนอใหร้ะบวุา่ “โดยขึน้อยูก่บั 

ข้อกำาหนดและกฎระเบียบว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชนะ์ภายในประเทศ” แทน ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ 

ให้คงทางเลือกทั้งสองไว้ในวงเล็บ

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก (CEE) และ

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เสนอให้อ้างถึงการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรม “เพื่อการใช้ประโยชน์” และผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟรกินัเสนอใหเ้นน้การอา้งถงึคำาจำากดัความของการ

ใช้ประโยชน์ ในมาตรา 2 ของพิธีสารฯ ให้ชัดเจน แต่ผู้แทน
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ประเทศแคนาดากล่าวว่าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพไม่ได้กำานดหรือสร้างสภาพดังกล่าว และผู้แทน

กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เสนอให้ใช้ข้อความว่า “รวมถึง

เพื่อการใช้ประโยชน์” แทน

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เสนอให้อ้างถึง  

“ภาคผีูใ้หท้รพัยากรดงักลา่ว หรอืภาคทีีไ่ดร้บัทรพัยากรพนัธกุรรม 

มาโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ” ในขณะที่ผู้แทนประเทศ

แคนาดาตอ้งการใหใ้ชว้า่ “ภาคผีูใ้หท้รพัยากรดงักลา่ว” หลงัจาก

การรอ้งขอของผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

มีมติให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงมาตรา 9(d) (การอนุรักษ์ 

นอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต)ิ และมาตรา 14 (การวเิคราะห์ 

ผลกระทบ และการลดผลกระทบในทางลบ)

ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่เสนอใหอ้า้งถงึการเขา้ถงึทรพัยากร

พันธุกรรม “เพื่อการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

และผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเสนอวรรคใหม่ที่ระบุว่า 

“การยืน่ขอการเขา้ถงึทกุครัง้จะตอ้งกระทำาโดยผา่นหนว่ยงาน

ระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจของประเทศภาคีซึ่งผู้ยื่นขอการ

เข้าถึงมีภูมิลำาเนาอยู่ และจะต้องทำาการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเต็มรูปแบบ โดยหน่วยงานอิสระ และ

รับรองว่าร้องขอการเข้าถึงเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม ดงักำาหนดโดยประเทศผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม”

การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมทีถ่อืครองโดย

ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น: ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

ยอ่ยเรือ่งความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีไดห้ารอืเกีย่ว

กับทางเลือกในการให้หลักประกันในความเห็นชอบที่ได้แจ้ง 

ลว่งหนา้ (PIC) หรอืการอนญุาต หรอืการมสีว่นรว่มของชมุชน

พืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ เมือ่มกีารเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม

ของชุมชนดังกล่าว

และการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ยังได้หารือถึงลักษณะทางกฎหมายของชุมชนพื้นเมืองและ

ชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่ผู้แทนจากประเทศส่วนใหญ่ยอมรับ

การอ้างถึงความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) มีผู้แทนจาก

บางประเทศ ขอให้อ้างถึงการอนุญาตและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นแทน และผู้เข้าร่วมประชุม

ได้เห็นชอบกับภาษาที่รวมทางเลือกทั้งสองข้อ ต่อมามีการ

พิจารณาการอ้างถึงกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ ผูแ้ทนกลุม่ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่

กล่าวคัดค้านข้อความอ้างอิงใดๆ ที่อาจเป็นการลดทอนสิทธิ

ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผู้แทนบางประเทศ

สนับสนุน แต่ผู้แทนจากหลายประเทศกล่าวยืนยันให้อ้างถึง

กฎหมายภายในประเทศหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ

มีการหารือถึงการใช้ภาษาที่ระบุว่าชุมชนพื้นเมือง 

และชุมชนท้องถิ่น “เป็นเจ้าของ” ทรัพยากรพันธุกรรม หรือ 

“มสีทิธใินการอนญุาตใหม้กีารเขา้ถงึ” ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ 

กบัภาษาทีร่ะบวุา่จำาเปน็ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้  

(PIC) หรือการอนุญาต หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมือง

และชมุชนทอ้งถิน่ โดยทีก่ฎหมายระดบัประเทศและกฎหมาย

ระหวา่งประเทศตระหนกัวา่ ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่

เป็นเจ้าของทรพัยากรพนัธุกรรม หรือมีสทิธิในการอนุญาตให้

มีการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และให้คงข้อความอ้างถึง 

“กฎหมาย” (law) “กฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ” 

(domestic regulation) และกฎหมายระหว่างประเทศ 

(international law) ไว้ในวงเล็บ

เกี่ยวกับมาตรการที่ดำาเนินการโดยประเทศต่างๆ 

เพื่อให้หลักประกันในความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

จากชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติ 

ใหจ้ดัทำาทางเลอืกทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่จะนำาไปใชก้บัสถานการณ์

ทีม่คีวามแตกตา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยคำานงึถงึกฎระเบยีบ

ข้อบังคับภายในประเทศ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง

กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการบรหิารจดัการ และ

มาตรการเชิงนโยบาย : ภาคีอนุสัญญาฯ ได้หารือว่ารายการ

ของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงควรมีลักษณะเป็นการ

มอบหมายอำานาจ (mandatory) หรือเป็นความพยายาม 

(endeavor) ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ต้องการให้ใช้ภาษา 

ที่เป็นการมอบหมายอำานาจ และขอถอนข้อเสนอในมาตรา 

12.2 (มาตรการในการดำาเนินการต่อกรณีการไม่ปฏิบัติตาม) 

เพือ่เชือ่มโยงประเดน็การปฏบิตัติามกบัมาตรการในการเขา้ถงึ 

ซึง่ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินัใหค้วามหน็ชอบ ในขณะทีผู่แ้ทน

กลุม่ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิ เสนอใหใ้ชถ้อ้ยคำาทีค่ลา้ยคลงึกนั

สำาหรบัมาตรการการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และ

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

กลา่วเนน้ถงึความจำาเปน็ทีม่าตรการในการปฏบิตัติาม มลีกัษณะ

เป็นการมอบหมายอำานาจ

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืในประเดน็วา่ มาตรการ

ดังกล่าวควรดำาเนินการโดย “ภาคีผู้ต้องการความเห็นชอบ 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC)” หรอื “นอกจากภาคจีะกำาหนดวา่การ

เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับความเห็นชอบที่

ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)” ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทน

ประเทศแคนาดาต้องการให้ใช้ทางเลือกแรก เนื่องจากภาคีมี

สทิธอิธปิไตยในการไมข่อความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) 

และควรกำาหนดเปน็บรรทดัฐานวา่ ภาคผีูต้อ้งการความเหน็ชอบ 
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ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ควรดำาเนนิมาตรการทีร่ะบอุยูใ่นมาตรา

นี้ด้วย ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

(GRULAC) และผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า

บรรทดัฐานควรเปน็ภาคตีอ้งขอความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้  

(PIC) และเสนอภาษาที่ระบุให้ภาคีดำาเนินมาตรการ ยกเว้น

การใช้ประโยชน์ในกรณีที่ไม่จำาเป็นต้องขอความเห็นชอบที่

ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันเสนอให้ภาคีเสนอ 

ความเหน็ของตนเกีย่วกบัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) 

ผ่านทางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS clearing house) หลังจาก

การหารือ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติให้คงทางเลือกทั้งสองไว้เพื่อ

การพิจารณาต่อไป

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืในประเดน็ขอ้กำาหนด

เกี่ยวกับความชัดเจนทางกฎหมาย และความโปร่งใสของ 

ขอ้กำาหนดการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศแอฟริกัน ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก และ 

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู (LMMC) 

กลา่วคดัคา้นขอ้กำาหนดทีร่ะบใุหด้ำาเนนิการกับการยืน่ขอการ

เขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมในประเทศกบัตา่งประเทศในลกัษณะ

เดยีวกนัอยา่งเทา่เทยีมกนั และระหวา่งผูย้ืน่ขอจากตา่งประเทศ

ที่ยื่นขอการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมในลักษณะเดียวกัน  

แต่มาจากภาคีต่างกัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำาหนดดังกล่าว

อาจเปน็อปุสรรคตอ่การเสรมิสรา้งสมรรถนะในการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรพันธุกรรมภายในประเทศ และอาจส่งผลเสีย

ตอ่อธปิไตยของชาตใินการจดัทำากฎระเบยีบในการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ ผู้แทนประเทศนอร์เวย์เสนอแนะให้

กำาหนดกรอบการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมทีม่คีวามโปรง่ใส 

ผู้แทนประเทศแคนาดากล่าวเน้นถึงความสำาคัญ

ในการสร้างความสมดุลระหว่างข้อกำาหนดในการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์กับมาตรการของผู้ใช้ทรัพยากร และอธิบายว่า 

ขอ้กำาหนดดงักลา่วควรจะใชเ้ฉพาะกบัผูย้ืน่ขอการเขา้ถงึทรพัยากร

ที่มีสมรรถนะเพียงพอ และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ยื่นขอ 

การเขา้ถงึภายในประเทศ ผูเ้ขา้รว่มประชมุตดัสนิใจใหข้อ้ความ

อา้งองิอยูใ่นวงเลบ็ และเลือ่นการอา้งถงึกระบวนการเอือ้อำานวย 

สำาหรบัการเขา้ถงึเพือ่การวจิยัทีไ่มใ่ชเ่พือ่การคา้ และขอ้กำาหนด

ในการออกใบอนญุาตสำาหรบัเอกสารรบัรองแหลง่กำาเนดิทีเ่ปน็

ที่ยอมรับระหว่างประเทศ

ผลลัพธ์: มาตรา 5 ระบุว่า การเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรม โดยอ้างถึง “รวมถึงเพื่อการใช้ประโยชน์” และ  

“ดังกำาหนดในมาตรา 2 ของพิธีสารฯ” ในวงเล็บ จักขึ้นอยู่กับ

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของภาคีผู้ให้ทรัพยากร

ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเทศแหล่งกำาเนิด หรือประเทศที่ได้รับ

ทรัพยากรโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ รวมถึงข้อความว่า 

“โดยขึน้อยูก่บักฎหมายภายในประเทศ” และ “โดยขึน้อยูก่บั

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ภายในประเทศ” ซึ่งทั้งหมดคงอยู่ในวงเล็บ

และมวีรรคใหมซ่ึง่อยูใ่นวงเลบ็ทัง้หมด ทีร่ะบวุา่ การยืน่

ขอการเขา้ถงึทกุครัง้จะตอ้งกระทำาโดยผา่นหนว่ยงานระดบัชาติ 

ที่ได้รับมอบอำานาจของประเทศภาคีซึ่งผู้ยื่นขอการเข้าถึงมี

ภมูลิำาเนาอยู ่และจะตอ้งทำาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) อยา่งเตม็รปูแบบ โดยหนว่ยงานอสิระ และรบัรองวา่การ

เขา้ถงึทีไ่ดร้อ้งขอ เปน็การใชป้ระโยชนท์ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ดังกำาหนดโดยประเทศผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม 

มาตรานีก้ำาหนดใหภ้าคดีำาเนนิมาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการบรหิารจดัการ หรอืมาตรการเชงินโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเข้าถึง มาตรการ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ในกรณีที่ 

ไม่จำาเป็นต้องขอความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) หรือ

ในกรณีที่ภาคีสละหรือยกเลิกสิทธิอธิปไตยของตน และแจ้ง

การตดัสนิใจดงักลา่วผา่นทางกลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

ด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS clearing 

house) ซึ่งทางเลือกทั้งสองคงอยู่ในวงเล็บ และมีทางเลือก

สามข้อที่อยู่ในวงเล็บ ที่ระบุให้ภาคี: ดำาเนินการกับการยื่นขอ

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศกับต่างประเทศใน

ลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน; หลีกเลี่ยงการประยุกต์ใช้

กฎระเบยีบทีบ่ดิเบอืนในกระบวนการอนญุาตการเขา้ถงึ ยกเวน้

ในกรณีที่กฎระเบียบมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความก้าวหน้า

ให้แก่ท้องถิ่น หรือเป็นการศึกษาวิจัยความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่ไม่ใช่เพื่อการค้า; และกำาหนดให้มีกฎและระเบียบ

ขัน้ตอนในการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมโดยไมม่กีารไกลเ่กลีย่ 

(fair and non-arbitrary rules and procedures) เกี่ยวกับ

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

การเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม 

(มาตรา 5 ทว)ิ: กลุม่ยอ่ยวา่ดว้ยความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีไดห้ารอืถงึมาตรานีใ้นวนัจนัทรท์ี ่20 กนัยายน เกีย่วกบั 

การอา้งถงึกฎหมายระดบัประเทศ ผูแ้ทนประเทศกำาลงัพฒันา 

ทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็กลา่วเรยีกรอ้งใหม้กีารอา้งถงึปฏญิญาแหง่

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง ในกรณีที่มีการกล่าว 

อ้างถึงกฎหมายภายในประเทศ หรือระบุว่า “โดยสอดคล้อง

กับกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ 

ตามความเหมาะสม” ผูแ้ทนชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่  
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

กลา่วเนน้วา่ภาษาทีส่ทิธริะหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง อยูภ่ายใต ้

กฎระเบียบข้องบังคับภายในประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ 

ยอมรบัได ้และเสนอใหอ้า้งถงึเฉพาะกฎหมายทีน่ำาไปประยกุตใ์ช ้

เท่านั้น ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันกล่าวยืนยันให้ใช้คำาว่า 

“โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ”

การคน้ควา้วจิยัและสถานการณฉ์กุเฉนิ (มาตรา 

6): กลุม่ยอ่ยไดห้ารอืถงึมาตรานีใ้นเชา้วนัองัคารที ่21 กนัยายน 

เกีย่วกบัการวจิยัทีไ่มใ่ชเ่พือ่การคา้ โดยมกีารหารอืวา่จะอา้งถงึ 

“มาตรการที่เรียบง่าย” หรือ “ระเบียบวิธีการที่เอื้ออำานวย” 

ในการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมาย

หรอืเจตจำานง ใหค้รอบคลมุถงึการคา้สูร่ะดบัลา่งหรอืกลุม่ยอ่ย  

(downstream commercialization) ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ 

ให้เพิ่มถ้อยคำาว่า “โดยคำานึงถึงความต้องการในการพิจารณา

ประเดน็การเปลีย่นแปลงจดุมุง่หมายหรอืเจตจำานง สำาหรบัการ

วิจัยดังกล่าว” ต่อมากลุ่มฯ ได้หารือถึงข้อเสนอที่ว่า สมัชชา

ภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ในการประชุมสมัยที่ 5 (COP/MOP 5) ช่วงแรก ควรรับรอง

คำาแนะแนวทางเพื่อดำาเนินงานตามมาตรานี้ โดยมีหลายกลุ่ม

ทีย่อ่ยไดก้ลา่วแสดงความเปน็กงัวลวา่มาตรานีย้งัมคีวามหมาย

ที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ และบางส่วนยังไม่ได้รับความเห็นชอบ  

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นชอบให้ย้ายคำาร้องขอต่อสมัชชาภาคี 

พธิสีารคารต์าเฮนาดงักลา่ว ไปไวใ้นเชงิอรรถ เพือ่การพจิารณา

ในช่วงหลังต่อไป

เกีย่วกบัการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมทีเ่ปน็เชือ้โรค 

(pathogen) ในสถานการณฉ์กุเฉนิ ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดก้ลา่วถงึ 

จุดยืนของตนอีกครั้ง โดยไม่มีความก้าวหน้าอันใดเพิ่มเติม  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

และผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน (GRULAC) 

กลา่วแสดงความตอ้งการใหต้ดัทิง้วรรคดงักลา่ว ผูแ้ทนสหภาพ

ยโุรป (EU) กลา่ววา่จะยนืยนัทีจ่ะกลา่วถงึประเดน็นีภ้ายใตพ้ธิสีารฯ  

ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียกล่าวว่า ประเด็นนี้ควร

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อให้หลักประกันว่าการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมที่เป็นเชื้อโรคในสถานการณ์ฉุกเฉินจะ

ไม่มีความล่าช้า และผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันได้จัดทำา

ทะเบียนรายการของคำาถามที่อาจได้รับการพิจารณาก่อนที่

จะหารือในประเด็นนี้ต่อไป

ผลลัพธ์: กรอบ (chapeau) ของมาตรา มีข้อความ

อา้งถงึในวงเลบ็ทีร่ะบวุา่ ภาคทีีค่วบคมุดแูลการเขา้ถงึทรพัยากร

พันธุกรรมและสารอนุพันธุ์ จักต้องดำาเนินงานตามข้อกำาหนด 

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตัง้อยูบ่นสทิธอิธปิไตยของตน วรรคยอ่ยตอ่มา 

ระบวุา่ภาคจีกัตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุ

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเทศ

กำาลังพัฒนา รวมถึงโดยผ่านมาตรการที่ง่ายขึ้น ในการเข้าถึง

เพือ่วตัถปุระสงคท์างการวจิยัทีไ่มใ่ชก่ารคา้ โดยคำานงึถงึความ

ตอ้งการในการพจิารณาประเดน็การเปลีย่นแปลงจดุมุง่หมาย

หรือเจตจำานง สำาหรับการวิจัยดังกล่าว ส่วนวรรคย่อยที่สอง

เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมที่เป็นเชื้อโรค ไม่ได้มี

การเปลี่ยนแปลง และคงอยู่ในวงเล็บทั้งหมด

การปฏบิตัติาม (มาตรา 12): การดำาเนนิงานตาม

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงรว่มกนั (MAT): ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืวา่จะขจดัขอ้ความ

อ้างถึงสารอนุพันธ์ และวิธีการสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจ 

ของตนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ในบริบทของการปฏิบัติตาม

หรือไม่ โดยที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ผู้แทน

ประเทศแคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวเตือนถึงการ 

พิจารณาภาษาที่ได้รับการเห็นพ้องต้องกันแล้วในการประชุม

ครั้งก่อนอีกครั้ง ส่วนผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก  

เสนอใหร้วมถงึขอ้ความอา้งถงึ “การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

พนัธกุรรม” และผูแ้ทนประเทศอนิเดยี เสนอใหร้วมถงึขอ้ความ

อา้งถงึ “การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่การใชป้ระโยชน”์

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืวา่จะอา้งถงึขอ้กำาหนดของ 

“ประเทศแหลง่กำาเนดิ” หรอื “ภาคอีืน่ๆ” ซึง่ผูแ้ทนประเทศแคนาดา 

สนับสนุนให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึง “ประเทศแหล่งกำาเนิด”  

แต่ผู้แทนประเทศอินเดียขอให้คงไว้ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

กลา่วเตอืนวา่การอา้งถงึประเทศแหลง่กำาเนดิอาจสรา้งภาระใหแ้ก ่

ประเทศผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรม ในการตรวจสอบวา่การอา้งถงึ 

สทิธอิธปิไตยของประเทศผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก สนับสนุนข้อความอ้างถึง “ภาคีอื่นๆ 

โดยสอดคล้องกับมาตรา 5” 

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รอ้งขอใหค้งขอ้ความอา้งถงึ  

“มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการ และนโยบาย” เพื่อ

ให้การเข้าถึงเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรา 5 ของพธิสีารฯ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ

มีมติให้เพิ่มข้อความดังกล่าวไว้ในวรรคแรก

มาตรการเพือ่ดำาเนนิการในกรณขีองการไมป่ฏบิตัิ

ตาม: ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวยืนยันการถอนข้อเสนอ

ของตนที่ระบุว่า ภาคีอนุสัญญาฯ อาจระงับการปฏิบัติตาม 

หากกรอบการดำาเนินงานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
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ผลประโยชนภ์ายในประเทศของภาคอีืน่ซึง่เปน็ผูใ้หท้รพัยากร

พันธุกรรม ในเวลาที่เกิดการใช้ประโยชน์ผิดพลาด ไม่เป็นไป

ตามมาตรา 5.2 ของอนุสัญญาฯ 

ความรว่มมอื: ผูเ้ขา้รว่มประชมุหารอืในประเดน็ทีว่า่ 

ควรให้หลักประกันของความร่วมมือ ในกรณีที่เกิดการละเมิด 

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายในประเทศ หรอืพธิสีารฯ และอนสุญัญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

กลา่วแสดงความตอ้งการทีจ่ะขจดัขอ้ความอา้งถงึกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ และให้ใส่ข้อความ “ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการควบคุม

ดูแลการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศ”  

โดยอธิบายว่าข้อเสนอนี้จะทำาให้ประเทศที่ยังไม่มีกฎระเบียบ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ไดร้บัความชว่ยเหลอื 

จากความรว่มมอืกบัภาคอีนสุญัญาฯ อืน่ ในการใหห้ลกัประกนั

การปฏบิตัติามกฎหมายการบรหิารจดัการวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ 

การแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิาและ

แคริบเบียนกล่าวแสดงความเป็นกังวลที่อาจไม่มีการอ้างถึง

กฎหมาย และเสนอแนะใหเ้พิม่ขอ้ความอา้งถงึทัง้ “กฎหมาย” 

และ “ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแล” ภายในประเทศ  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหอ้า้งถงึ “กฎหมายภายในประเทศ 

หรอืขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการควบคมุดแูลทีอ่า้งถงึในวรรค 12.1” 

ตลอดทั้งมาตรา รวมถึงในชื่อด้วย

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

อธบิายวา่ พนัธกรณใีนความรว่มมอืเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม ถกู

กระตุน้โดย “คำารอ้งขอของประเทศทีก่ลา่วหาวา่มกีารละเมดิ 

ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการควบคมุดแูลการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชนภ์ายในประเทศ” ซึง่ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-

แปซิฟิกคัดค้าน ต่อมาผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ

แครบิเบยีนเสนอใหอ้า้งถงึพนัธกรณขีองความรว่มมอื “อยา่งทนั

ทว่งท”ี แทน และผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหเ้พิม่ขอ้ความวา่  

“เท่าที่จะกระทำาได้ และตามความเหมาะสม” 

ผลลพัธ:์ มาตรา 12 มชีือ่วา่ “การปฏบิตัติามกฎหมาย

หรอืขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการควบคมุดแูล” ภายในประเทศ” ซึง่

กำาหนดใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ดำาเนนิมาตรการทางกฎหมาย การ

บรหิารจดัการ และนโยบายทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่

ให้ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ภายในเขตอำานาจ

ของตน ได้รับการเข้าถึง โดยสอดคล้องกับความเห็นชอบที่ได้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

ดงักำาหนดในกฎหมายหรอืขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการควบคมุดแูล” 

ภายในประเทศของ “ภาคอีืน่” หรอื “ประเทศตน้กำาเนดิ” ซึง่

ทางเลือกทั้งสองคงอยู่ในวงเล็บ เช่นเดียวกับข้อความอ้างถึง 

สารอนุพันธ์และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 12 ยังได้กำาหนดให้ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนิน

มาตรการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่จดัการกบัสถานการณ์

ของการไม่ปฏิบัติตามด้วยมาตรการที่ได้รับการรับรองภายใต้

มาตรา 12.1 และรว่มมอืกนัในกรณทีีเ่กดิการละเมดิกฎหมาย

หรือข้อกำาหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการเข้าถึงและการ

แบง่ปนัผลประโยชนภ์ายในประเทศ ดงัอา้งถงึในมาตรา 12.1

การติดตามตรวจสอบ (มาตรา 13): มาตรการ

สำาหรับการติดตามตรวจสอบ การติดตามและการรายงาน: 

ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มหารือในประเด็นที่ว่า การติดตาม 

ตรวจสอบควรเกีย่วขอ้งกบั: “การปฏบิตัติามโดยสอดคลอ้งตาม

มาตรา 12.1” ซึ่งผู้แทนประเทศแคนาดา ผู้แทนกลุ่มประเทศ

เอเชีย-แปซิฟิกและกลุ่มประเทศแอฟริกันให้การสนับสนุน  

“การปฏิบัติตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และ

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)” ซึ่งผู้แทนประเทศ

อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) ใหก้ารสนบัสนนุ “การปฏบิตัติามพธิสีารฯ” ดงัเสนอโดย

ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ และ “การปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการควบคมุดแูลการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชนภ์ายในประเทศ” ทีเ่สนอโดยผูแ้ทนกลุม่ประเทศ

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ 

เสนอใหร้อ้งขอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ดำาเนนิมาตรการทีเ่หมาะสม 

ในการตดิตามตรวจสอบการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม 

เพื่อสนับสนุนข้อกำาหนดในการได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

ผู้แทนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน สนับสนุน

โดยผูแ้ทนประเทศอนิโดนเีซยี รอ้งขอใหจ้ดัทำาทะเบยีนรายการ

ของมาตรการในการติดตามตรวจสอบ ขณะที่ผู้แทนประเทศ

นิวซีแลนด์ต้องการให้ทะเบียนรายการดังกล่าวเป็นทางเลือก

จดุตรวจ: เกีย่วกบัทะเบยีนรายการของขอ้มลูขา่วสาร

ที่จะต้องให้ที่จุดตรวจ ผู้แทนประเทศออสเตรเลียกล่าวแสดง

ความต้องการ “ข้อกำาหนดข้อมูลข่าวสาร” และ “จุดตรวจที่

ได้รับมอบหมายหน้าที่” แต่คัดค้านการรวมทะเบียนรายการ

ของขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะตอ้งเปดิเผย ผูแ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยี-

แปซิฟิก เสนอให้อ้างถึง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” รวมถึง

ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ำาแนกระบอุยูใ่นทะเบยีนรายการ ผูแ้ทนกลุม่

ประเทศแอฟรกินัตอ้งการขอ้กำาหนดการเปดิเผยขอ้มลูขา่วสาร

และจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามที่เป็นการมอบหมายอำานาจ

หนา้ที ่ขณะทีผู่แ้ทนกลุม่ประเทศเอเชยี-แปซฟิกิเสนอใหม้กีาร

วัดคุณภาพของจุดตรวจว่า “มีประสิทธิผล”
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ผลลพัธ:์ นอกจากการเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ยในกรอบ

ของมาตรานี้แล้ว เนื้อหาของมาตรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

โดยเนื้อหาของข้อกำาหนดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในวงเล็บ

 × ข้อกำาหนดทางสถาบัน
ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) เสนอขอ้ความอา้งถงึภาษา

ของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยทั่วไป มากกว่าที่จะอ้างถึงมาตราใดมาตราหนึ่งเป็นการ

เฉพาะเจาะจง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของ

ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ที่ให้กล่าวถึง (restate) 

ภาษาของอนุสัญญาฯ ในพิธีสารฯ

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็สมชัชา

ภาคพีธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

(มาตรา 20): ผู้เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นที่ว่า ควร

จดัการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ (COP/MOP) “ตอ่เนือ่งกบั”  

หรอื “คูข่นานกบั” การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ผูแ้ทน

สหภาพยุโรป (EU) เรียกร้องให้มีการให้หลักประกันถึงความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสมัชชาภาคีพิธีสารฯ กับสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ประธาน Hodges ตอบว่าความเชื่อมโยง 

ดังกล่าวมีระบุอยู่ในแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ แล้ว ผู้แทน 

กลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วแสดงความเปน็กงัวลวา่หากจดัการ

ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ คู่ขนานกับการประชุมสมัชชา

ภาคอีนสุญัญาฯ ผูแ้ทนประเทศกำาลงัพฒันาอาจประสบปญัหา 

ในการเข้าร่วมประชุม หลังจากการหารอือยา่งไม่เป็นทางการ  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหค้งทางเลอืกไวส้องขอ้คอื: จดัการ

ประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ (COP/MOP) “ตอ่เนือ่งกบั” หรอื 

“ร่วมกับ” การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

ผลลัพธ์: มาตรานี้ระบุว่า: สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

ที่ทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่ไม่ได้เป็นภาคี

พธิสีารฯ อาจเขา้รว่มการประชมุไดใ้นฐานะผูส้งัเกตการณ ์แต่

ขอ้มตจิากสมชัชาภาคพีธิสีารฯ จกัดำาเนนิการโดยภาคพีธิสีารฯ 

เทา่นัน้ และสมาชกิสภาสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ (COP Bureau) 

ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารฯ จักถูกแทนที่ด้วย

สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยภาคีพิธีสารฯ

หน่วยงานสาขา (มาตรา 21): เกี่ยวกับการใช้

หน่วยงานภายใต้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อการดำาเนินงาน

ในประเด็นการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ผู้แทน

สหภาพยโุรป (EU) เรยีกรอ้งใหม้ขีอ้ตกลงเชงิปฏบิตัทิีจ่ะชว่ยให้ 

สามารถใชห้นว่ยงานทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธผิลมากทีส่ดุ และรว่มกบั 

ผูแ้ทนประเทศอืน่ๆ ระบถุงึความตอ้งการในการใหห้ลกัประกนัวา่  

ภาคพีธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนเ์ทา่นัน้ 

ที่สามารถลงมติเกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ได้

ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสเ์รยีกรอ้งใหจ้ดัตัง้หนว่ยงานสาขา

เพือ่การดำาเนนิงานตามเนือ้หาของพธิสีารฯ แตผู่เ้ขา้รว่มประชมุ

คนอื่นๆ เห็นว่าควรเป็นการตัดสินใจของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  

และผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบในหลกัการทีใ่หจ้ดัตัง้หนว่ยงานสาขา  

และพจิารณาวา่การดำาเนนิงานนีอ้ยูภ่ายใตม้าตรา 25 (ระเบยีบ

วิธีการและกลไกเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม) หลังจากการ

หารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหส้มชัชา

ภาคีพิธีสารฯ (COP/MOP) มีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงาน

สาขาเพื่อการดำาเนินงาน ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  

สมัยที่ 1 ดังกำาหนดในมาตรา 25

ผลลัพธ์: มาตรานี้ระบุว่า: หน่วยงานใดๆ ภายใต้

อนสุญัญาฯ อาจทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานตามพธิสีารฯ โดยขึน้อยูก่บั

มตขิองสมชัชาภาคพีธิสีารฯ ซึง่สมชัชาภาคพีธิสีารฯ จกัระบถุงึ

บทบาทหนา้ทีข่องหนว่ยงานดงักลา่ว สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ที่ไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารฯ อาจเข้าร่วมการประชุมได้ในฐานะ 

ผู้สังเกตการณ์ ข้อมติจากสมัชชาภาคีพิธีสารฯ จักดำาเนินการ

โดยภาคพีธิสีารฯ เทา่นัน้ และสมาชกิสภา (Bureau) ทีม่าจาก

ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารฯ จักถูกแทนที่ด้วยสมาชิกซึ่ง 

ไดร้บัเลอืกตัง้โดยภาคพีธิสีารฯ หากหนว่ยงานดงักลา่วพจิารณา

จัดการในประเด็นเกี่ยวกับพิธีสารฯ

มาตรานีย้งัระบถุงึสองวรรคทีค่งอยูใ่นวงเลบ็ ซึง่กลา่วถงึ 

การจดัตัง้หนว่ยงานสาขาเพือ่ชว่ยเหลอืสมชัชาภาคพีธิสีารฯ ใน

การวเิคราะหป์ระเมนิและทบทวนการดำาเนนิงานของสมชัชาภาคี

พธิสีารฯ วรรคทีส่องระบวุา่หนว่ยงานสาขาดงักลา่วจกัพจิารณา 

ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดจ้ากภาคพีธิสีารฯ เกีย่วกบัการดำาเนนิงาน และ

ชว่ยเหลอืสมชัชาภาคพีธิสีารฯ ในการจดัเตรยีมและดำาเนนิงาน 

ตามข้อมติ ตามความเหมาะสม

สำานกัเลขาธกิาร (มาตรา 22): ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

เห็นชอบให้คงข้อความอ้างถึงมาตรา 24.1 ของอนุสัญญาฯ  

ให้นำามาประยุกต์ใช้กับพิธีสารฯ

ผลลัพธ์: มาตรานี้มีข้อความอ้างถึงมาตรา 24.1 

ของอนุสัญญาฯ และข้อกำาหนดที่ระบุว่าสำานักเลขาธิการของ

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ จกัทำาหนา้ทีเ่ปน็ 

สำานักเลขาธิการของพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์
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ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 23): ผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) เสนอให้ตัดขอ้ความอ้างถึงการประยุกต์ใช ้

ขอ้กำาหนดของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

กับพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  

“โดยอนุโลม” (mutatis mutandis) ผู้แทนกลุ่มประเทศ 

เอเชีย-แปซิฟิก เสนอให้อ้างถึงมาตราของอนุสัญญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชวีภาพ “ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิสีารฯ” ผูแ้ทน 

ประเทศแคนาดาเสนอให้ใช้ภาษาจากพิธีสารว่าด้วยความ 

ปลอดภยัทางชวีภาพ แตผู่แ้ทนสหภาพยโุรป (EU) กลา่วเตอืนวา่ 

ภาษาดังกล่าวอาจไม่มีความเหมาะสมในบริบทของพิธีสาร

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ หลังจากการ

หารืออย่างไม่เป็นทางการ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ตัดทิ้ง

มาตรานี้ และให้อ้างถึงมาตรา 22.2 (การประยุกต์ใช้มาตรา 

24.1 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

กับพิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  

“โดยอนุโลม” (mutatis mutandis))

การตดิตามตรวจสอบและการรายงาน (มาตรา 

24): ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้คงมาตรานี้ ดังที่ได้กำาหนด

ไว้ใน Montreal Annex โดยขจัดวงเล็บออกทั้งหมด

ผลลพัธ:์ มาตรา 24 กำาหนดใหภ้าคพีธิสีารฯ ตดิตาม

ตรวจสอบการดำาเนนิงานตามพนัธกรณ ีและรายงานตอ่สมชัชา

ภาคีพิธีสารฯ เกี่ยวกับมาตรการที่ใช้ในการดำาเนินงานตาม 

พธิสีารฯ ในรปูแบบและในชว่งระยะเวลาทีส่มชัชาภาคพีธิสีารฯ  

กำาหนด

ระเบียบวิธีการและกลไกเพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามพิธีสารฯ (มาตรา 25): ผู้เข้าร่วมประชุม

เหน็ชอบใหค้งมาตรานี ้ดงัทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้น Montreal Annex  

โดยขจัดวงเล็บออกทั้งหมด หลังจากการหารืออย่างไม่เป็น 

ทางการ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบกับชื่อของมาตรานี้ คือ  

“ระเบยีบวธิกีารและกลไกเพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติามพธิสีารฯ”  

โดยรับรู้ว่า หมายถึงการปฏิบัติตามโดยภาคีพิธีสารฯ 

ผลลพัธ:์ มาตรา 25 กำาหนดใหภ้าคพีธิสีารฯ พจิารณา

และรบัรองระเบยีบวธิกีารความรว่มมอื และกลไกทางสถาบนั

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของพิธีสารฯ และเพื่อ

พจิารณาจดัการในกรณขีองการไมป่ฏบิตัติาม รวมถงึขอ้กำาหนด

ทีร่ะบถุงึการเสนอใหค้ำาแนะนำาหรอืความชว่ยเหลอื ตามความ

เหมาะสม ในการประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารฯ สมยัแรก มาตรานี้ 

ยงัระบวุา่ระเบยีบวธิกีารดงักลา่วจะตอ้งแยกออกจากและไมไ่ป 

ขัดต่อระเบียบวิธีการและกลไกการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง

การวเิคราะหป์ระเมนิและการทบทวน (มาตรา 

26): ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ขจัดข้อความอ้างถึง “การ

วิเคราะห์ประเมินระเบียบวิธีการของพิธีสารฯ” ในบริบทของ

การวเิคราะหป์ระเมนิประสทิธผิลของพธิสีารฯ ตามกำาหนดเวลา  

ต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือในประเด็นช่วงระยะเวลาของ

การวิเคราะห์ประเมินดังกล่าว เพื่อให้หลักประกันในความ

สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ (COP/

MOP) และเหน็ชอบวา่การทบทวนครัง้แรกจะมขีึน้สีป่หีลงัจากที่ 

พธิสีารฯ มผีลบงัคบัใช ้สว่นการวเิคราะหป์ระเมนิครัง้ตอ่ๆ ไป

จะกำาหนดโดยสมัชชาภาคีพิธีสารฯ

ผลลพัธ:์ มาตรา 26 กำาหนดให้สมชัชาภาคพีธิสีารฯ 

ทำาการวเิคราะหป์ระเมนิประสทิธผิลของพธิสีารฯ สีป่หีลงัจากที่

พธิสีารฯ มผีลบงัคบัใช ้และชว่งเวลาของการวเิคราะหป์ระเมนิ

ครั้งต่อๆ ไปจะกำาหนดโดยสมัชชาภาคีพิธีสารฯ

การมผีลบงัคบัใช ้(มาตรา 28): ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

เหน็ชอบใหค้งมาตรานี ้ดงัทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้น Montreal Annex 

โดยขจัดวงเล็บออกทั้งหมด

ผลลัพธ์: มาตรา 28 ระบุว่าพิธีสารฯ จะมีผลบังคับ

ใช้ 90 วันภายหลังจากวันที่ได้รับสัตยาบันสารฯ ฉบับที่ 50

 ✾ พิธีปิดการประชุม

กลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาค ว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ ได้ประชุมร่วมกันในเช้าวันอังคาร 

และได้รับฟังรายงานของกลุ่มย่อยว่าด้วยคำาจำากัดความของ

การใช้ประโยชน์ ขอบเขต และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ

ความตกลงอื่นๆ การวิจัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน ประธาน 

Hodges อธบิายวา่รา่งพธิสีารวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ที่กลุ่มเจรจาระหว่างภูมิภาคฯ ได้แก้ไขแล้ว  

จะถูกส่งต่อไปยังคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ ในการประชุมสมัยที่ 9 ที่จะมีขึ้น 

อีกครั้งในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เพื่อรับรองรายงาน

ของคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ และส่งร่างพิธีสารฯ ฉบับแก้ไขให้สมัชชาภาค ี

อนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่10 พจิารณาตอ่ไป เขากลา่ววา่ 

ที่การประชุมไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร มาจากสองสาเหตุ

คือ: ประเด็นทางการเมือง ซึ่งต้องอาศัยข้อตัดสินใจทางการ

เมืองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 และ

ประเดน็ของความซบัซอ้น ทำาใหไ้มส่ามารถเกดิความเหน็พอ้ง

ตอ้งกนัในรายละเอยีดและเนือ้หาขององคป์ระกอบบางขอ้ของ

พิธีสารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมเพื่อ



174
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

เจรจาต่อรองขึ้นอีกครั้งในสุดสัปดาห์ก่อนและระหว่างการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10

ประธาน Hodges กล่าวขอบคุณสำานักเลขาธิการ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สำาหรับการ

สนับสนุน และคณะเจ้าหน้าที่ของ Earth Negotiations 

Bulletin ทีไ่ดบ้นัทกึผลการเจรจาตอ่รองในประเดน็การเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวปิด

การประชุมเมื่อเวลา 13.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.iisd.ca/biodiv/absing/
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การประชมุครัง้ทีส่ามของคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ย

การทบทวนการดำาเนนิงานตามอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (The Ad Hoc Open-ended Working Group 

on Review of Implementation - WGRI) มีขึ้นระหว่างวัน

ที่ 24-28 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ณ อาคารสำานักงานใหญ่ของ

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในเขตกิกิริ  

กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากรฐับาลประเทศภาคอีนสุญัญาฯ หนว่ยงาน 

ภายใต้องค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐบาลและ

องคก์รพฒันาเอกชน กลุม่ของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ 

สถาบนัวจิยัของสาธารณชน, สถาบนัการศกึษา และภาคธรุกจิ 

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) ไดร้บัรองขอ้เสนอแนะ  

12 ขอ้ ซึง่จะไดส้ง่ตอ่ใหแ้กส่มชัชาภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 10 พิจารณา

ต่อไป ซึ่งรวมถึง: การดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ และแผน

กลยทุธ ์โปรแกรมงานพหวุรรษของอนสุญัญาฯ สำาหรบัป ีค.ศ.

2011-2020 และช่วงระยะเวลาของการประชุมและการจัด

องค์ประกอบการดำาเนินงานของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ การ

ปรบัปรงุแกไ้ขแผนกลยทุธข์องอนสุญัญาฯ สำาหรบัการดำาเนนิงาน 

หลงัจากป ี2010 กจิกรรมและการรเิริม่ รวมถงึดชันชีีว้ดั และ/หรอื  

เปา้หมายทีส่ามารถวดัได ้เพือ่การบรรลเุปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์

สำาหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร และดัชนีชี้วัดสำาหรับติดตาม

ตรวจสอบการดำาเนนิงานตามกลยทุธ ์การทบทวนคำาแนะแนวทาง 

สำาหรับกลไกการเงิน และทางเลือกเชิงนโยบาย สำาหรับกลไก

การเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 
การทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3
(The Third Meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on  

Review of Implementation - WGRI) 
24-28 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา

 ✾ ความเป็นมา

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้

รับการเจรจาต่อรองภายใต้การดูแลของโครงการสิ่งแวดล้อม

แหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) โดยไดเ้ปดิใหม้กีารลงนามในวนัที ่ 

5 มถินุายน ค.ศ. 1992 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่29 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1993 ปจัจบุนัมภีาค ี188 ประเทศ วตัถปุระสงคอ์นสุญัญาฯ  

คือ เพื่อส่งเสริม “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการ

ใช้ทรัพยากรอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม” 

การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่1-3 

(COP 1-3) : ในการประชมุสามสมยัแรก (เดอืนพฤศจกิายน-

ธันวาคม  ค.ศ. 1994 ณ กรุงนัสซอ ประเทศบาฮามาส เดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

และในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุงบูเอโนส ไอเรส 

ประเทศอารเ์จนตนิา) สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัรองขอ้มติ

เกี่ยวกับ: การจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (CHM) 

และคณะที่ปรึกษาทางวทิยาศาสตร์ฯ (SBSTTA); การกำาหนด

ใหก้องทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) เปน็กลไกการเงนิเฉพาะกาล 

และนครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ตั้งของ 

สำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ; มาตรา 8 ของอนสุญัญาฯ; ความ

รว่มมอืระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาต ิและความรว่มมอืกบั

อนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

การประชุมสมัชชาภาคอีนุสัญญาฯ สมัยที่ 4 

(COP 4) : ณ กรุงบราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย เมื่อเดือน 

พฤษภาคม ค.ศ. 1998 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรอง

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่ง

นำ้าในแผ่นดิน และโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทาง 

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และมีมติให้พิจารณาเรื่องพื้นที่

คุม้ครอง เป็นหนึง่ในสามประเดน็หลกัทีจ่ะพจิารณาในการประชมุ 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้

สนบัสนนุให้เลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำาความสมัพนัธ์เชือ่มโยง 

กบักระบวนการอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการ

พื้นที่คุ้มครอง และได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วย

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งขึ้น

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5  

(COP 5) : ณ กรงุไนโรบ ีประเทศเคนยา เมือ่เดอืนพฤษภาคม 

ค.ศ. 2000 สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัรองโปรแกรมงานวา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น  

และโปรแกรมงานวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร  

และข้อมติเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

มาตรา 8(j) (ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี)  

แนวทางสูร่ะบบนเิวศ การใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพกบัการทอ่งเทีย่ว ชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน มาตรการ

แรงจูงใจ การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI) และกลยุทธ์

ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช (GSPC)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

6 (COP 6) : ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือน

เมษายน ค.ศ. 2002 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองแผน

กลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ รวมถึงเป้าหมายลดอัตราการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพลง อย่างมีนัยสำาคัญ ภายในปี 

ค.ศ. 2010 สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ยงัไดร้บัรอง: โปรแกรมงาน 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้; แนวทางบอนน์

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์; หลักแนวทาง

เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน; โปรแกรมงานสำาหรับการ

ริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI); กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับ

การอนุรักษ์พืช (GSPC); ข้อมติเกี่ยวกับมาตรการแรงจูงใจ 

และมาตรา 8(j)

การประชุมสมัชชาภาคอีนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 

(COP 7) : ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรอง

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา 

โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และโปรแกรมงานว่าด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและความร่วมมอืทางเทคโนโลย ีและ

ได้จดัตัง้คณะทำางานเฉพาะกจิว่าด้วยการเข้าถงึและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ขึน้เพือ่ทำาการเจรจาต่อรองและจดัทำาร่างระบอบ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ยงัได้รบัรอง: ข้อมตทิีก่ำาหนดให้ทำาการ

ทบทวนการดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ และการจดัตัง้คณะทำางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ  

(WGRI) แผนกลยทุธ์ของอนสุญัญาฯ และความก้าวหน้าในการ

ดำาเนินงานตามเป้าหมายปี 2010; แนวทางอัคเว : คู ว่าด้วย 

การวเิคราะห์ผลกระทบทางวฒันธรรม สิง่แวดล้อม และสงัคม; 

หลกัการและแนวทางแอดดสิ อาบาบา ว่าด้วยการใช้ประโยชน์

อย่างยัง่ยนื ข้อมตเิกีย่วกบัมาตรการแรงจงูใจ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในแหล่งนำ้าในแผ่นดิน และความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1  

(WGRI 1) : ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อ

เดือนกันยายน ค.ศ. 2005 คณะทำางานเฉพาะกิจฯ (WGRI)  

ไดร้บัรองขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั: การดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ 

และแผนกลยทุธ;์ เปา้หมายป ี2010; ผลกระทบและประสทิธผิล

ของกระบวนการและหนว่ยงานภายใตอ้นสุญัญาฯ ความรว่มมอื 

กับอนุสัญญาฯ องค์กร และโครงการริเริ่มอื่นๆ การมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการในการติดตามตรวจสอบ 

การรายงาน และการวิเคราะห์ประเมิน

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 

(COP 8) : ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมีนาคม 

ค.ศ. 2006 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองโปรแกรมงาน

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ และข้อมติใน

ประเดน็ตา่งๆ รวมถงึมาตรา 8(j) การสือ่สาร การใหก้ารศกึษา 

และการส่งเสริมความตระหนักแก่สาธารณชน (CEPA)  ความ

ร่วมมือกับอนุสัญญาอื่นๆ และการมีส่วนเกี่ยวข้องของภาค

เอกชน พื้นที่คุ้มครอง รวมถึงพื้นที่คุ้มครองในเขตทะเลหลวง 

มาตรการสร้างแรงจูงใจ ความหลากหลายทางชีวภาพกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ในปา่ไม ้ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝัง่ และ

ความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร ทีป่ระชมุไดย้นืยนั

ขอ้มตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่5 (COP 5)  

ที่ให้ห้ามการทดสอบภาคสนามกับเทคโนโลยีที่จำากัดการใช้

พันธุกรรม (GURTs) และขอให้คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึง

และการแบง่ปนัผลประโยชนด์ำาเนนิงานเกีย่วกบัระบอบระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนใ์หเ้สรจ็

โดยเร็วที่สุด ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

10 (COP 10) ใน ค.ศ. 2010

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ครั้งที่ 2  

(WGRI 2) : ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมือ่เดอืนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2007 คณะทำางานเฉพาะกิจฯ (WGRI) ได้รับรอง 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั: การดำาเนนิงานตามเป้าประสงค์ข้อที ่2 

และ 3 ของแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ(NBSAPs) การเสรมิสร้าง 

สมรรถนะ และการเข้าถงึและการถ่ายทอดเทคโนโลย;ี ทางเลอืก 

และร่างกลยทุธ์สำาหรบัการขบัเคลือ่นทรพัยากร; คำาแนะแนวทาง 

ต่อกองทนุสิง่แวดล้อมโลก (GEF); การจดัทำาเอกสารโลกทรรศน์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Biodiversity Out-

look - GBO) ฉบับที่สาม และการปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ

การประชุมสมัชชาภาคอีนุสัญญาฯ สมัยที่ 9  

(COP 9) : ณ นครบอนน์ ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 2008 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรอง:  

แผนแนวทางสำาหรบัการเจรจาหารอืเรือ่งระบอบระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS) ก่อนถึง

กำาหนดในปี 2010; เกณฑ์และคำาแนะแนวทางเชงิวทิยาศาสตร์

เพื่อจำาแนกระบุพืน้ทีท่างทะเลทีม่ีความสำาคญัทางนิเวศวิทยา

หรือชีววิทยา ซึ่งต้องการการคุ้มครอง และกลยุทธ์สำาหรับ 

การขับเคลื่อนทรัพยากร สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้จัดตั้ง

คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และรบัรองข้อมตใินประเดน็ 

ต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพ ต้นไม้ที่ผ่าน

การตดัต่อพนัธกุรรม (GM trees) พืน้ทีคุ่ม้ครอง และการปล่อย

ธาตุอาหารลงสู่มหาสมุทร (ocean fertilization) 

 ✾ รายงานการประชุม

ในวนัจนัทรท์ี ่24 พฤษภาคม นาย Jochen Flashbarth  

ผู้แทนประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 ในฐานะ

ประธานการประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่3 (WGRI 3)  

ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวถึงงานของคณะทำางาน 

เฉพาะกิจฯ (WGRI) รวมถึง: การปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและ 

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ แผนกลยุทธ์ และ

โปรแกรมงานพหุวรรษของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และการ

ขับเคลื่อนทรัพยากร 

นาง Angela Cropper รองผู้อำานวยการโครงการ 

สิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) กลา่วเนน้ถงึประเดน็: 

การเสรมิสรา้งระบบเชือ่มโยงนโยบายวทิยาศาสตร ์การมสีว่นรว่ม 

ของภาคธรุกจิในเศรษฐกจิสเีขยีว (green economy) การเพิม่

ความประสานในการดำาเนนิงานระหวา่งอนสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย 

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม 

ที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้มีการ

ตอบแทนตอ่การดแูลคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธกิารอนสุญัญาฯ 

กลา่วถงึความสนบัสนนุทางการเงนิของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก 

(GEF) และกระตุน้ใหป้ระเทศตา่งๆ จดัทำารายงานแหง่ชาตวิา่ดว้ย 

การอนวุตัอนสุญัญาฯ (national report) ใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP 10) 

ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุไดใ้หก้ารรบัรองวาระการประชมุ  

และการจัดองค์ประกอบการประชุม (เอกสาร UNEP/CBD/

WGRI/3/1 และ Add.1) โดยไม่มีการแก้ไข และตกลงที่จะ

ดำาเนินงานในการประชุมรวม (plenary) และกลุ่มติดต่อ

ประสานงาน (contact group) ที่ตั้งขึ้นสองกลุ่ม โดย 

กลุม่หนึง่มนีาย Ashgar Fazel ประเทศอหิรา่น และนาย Finn 

Kateras ประเทศนอรเ์วย ์เปน็ประธานรว่ม พจิารณาประเดน็

การปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์ อีกกลุ่มหนึ่งมีนาย Damaso 

Luna ประเทศเม็กซิโก และนาง Maria Schultz ประเทศ

สวีเดน เป็นประธานร่วม พิจารณาประเด็นกลยุทธ์สำาหรับ

การขับเคลื่อนทรัพยากร และคัดเลือกให้นาง Somaly Chan 

ประเทศกัมพูชา เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

 × การปรบัปรงุและแกไ้ขแผนกลยทุธ ์สำาหรบั

ช่วงต่อจากปี ค.ศ. 2010 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืในประเดน็การปรบัปรงุและ 

แกไ้ขแผนกลยทุธ ์สำาหรบัชว่งตอ่จากป ีค.ศ. 2010 ในทีป่ระชมุ

รวม วนัจนัทรท์ี ่24 พฤษภาคม และในกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน 

ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม โดย 

ในทีป่ระชมุรวมไดพ้จิารณารา่งขอ้เสนอแนะทีม่รีา่งแผนกลยทุธ์

ฉบบัใหม ่(UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.10) ในวนัพฤหสับดทีี ่27 

และวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม รา่งขอ้เสนอแนะไดร้บัการรบัรอง

ในวันศุกร์ ซึ่งการหารือได้เน้นที่ประเด็นพันธกิจและหลักการ

และเหตผุล รวมถงึเปา้ประสงคแ์ละเปา้หมายของแผนกลยทุธ์
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ร่างข้อเสนอแนะ : เกี่ยวกับการอ้างถึงกลยุทธ์

การขับเคลื่อนทรัพยากร ผู้แทนจากภาคีอนุสัญญาฯ หนึ่ง

เสนอใหต้ดัขอ้ความทีอ่า้งถงึการจดัสรรทรพัยากรสำาหรบัการ

ดำาเนนิงานตามกลยทุธใ์หแ้กป่ระเทศกำาลงัพฒันา และประเทศ

ทีเ่ศรษฐกจิกำาลงัอยูใ่นระหวา่งการเปลีย่นแปลง แตผู่แ้ทนจาก

หลายประเทศคดัคา้นไมใ่หต้ดัทิง้ขอ้ความดงักลา่ว ในวนัศกุรท์ี ่ 

28 พฤษภาคม ผูแ้ทนประเทศแคนาดาตกลงใหถ้อดวงเลบ็ออก

จากขอ้ความทีอ่า้งถงึการจดัสรรทรพัยากรสำาหรบัการดำาเนนิงาน 

ตามกลยุทธ์ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนา รัฐกำาลังพัฒนาที่เป็น

เกาะขนาดเล็ก และประเทศที่เศรษฐกิจกำาลังอยู่ในระหว่าง

การเปลี่ยนแปลง 

ร่างแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่: พันธกิจ: ผู้เข้าร่วม

ประชมุไดห้ารอืเกีย่วกบัการใชถ้อ้ยคำาทีจ่ะแสดงถงึจดุมุง่หมาย 

ความจำาเปน็เรง่ดว่น ปฏบิตักิารทีม่คีวามสำาคญั และการกำาหนด

กรอบเวลาที่สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งหมดให้อยู่ในประโยค 

ทีเ่รยีบงา่ย ไมซ่บัซอ้นและมคีวามชดัเจน ผูแ้ทนสำานกัเลขาธกิาร

อนสุญัญาฯ ไดเ้สนอทางเลอืกสามขอ้สำาหรบัพนัธกจิ (mission) 

ของแผนกลยทุธค์อื: หยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ภายในป ีค.ศ. 2020 โดยดำาเนนิปฏบิตักิารเรง่ดว่น และ

กำาหนดใหจ้ดัสรรทนุเพิม่ขึน้ 50 เทา่ โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการ 

ความรบัผดิชอบรว่มกนัในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั (common but  

differentiated responsibilities); ดำาเนนิปฏบิตักิารเรง่ดว่น

ภายในป ีค.ศ. 2020 เพือ่หยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ และ ทะเบยีนรายการ รวมถงึการปอ้งกนัการสญูพนัธุ ์ 

การลดแรงกดดันต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียม

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ผู้แทนประเทศบราซิล 

มาเลเซีย อาร์เจนตินาและอื่นๆ แสดงความต้องการทางเลือก

ข้อแรก ส่วนผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ผู้แทนประเทศนอร์เวย์ 

และสวิตเซอร์แลนด์ ต้องการทางเลือกข้อที่สาม และผู้แทน

ประเทศญีปุ่น่เสนอใหต้ดัทิง้ทางเลอืกทีส่อง แตผู่แ้ทนประเทศ

บราซิลและอื่นๆ แสดงความยอมรับข้อเสนอของประธาน 

คณะทำางานฯ ที่ให้คงทางเลือกทั้งสามข้อไว้ในวงเล็บ และ

นำาเสนอต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 10 

(COP 10) 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายหลักปี ค.ศ. 

2020: ผูแ้ทนประเทศเคนยา สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศมาลาว ี

กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการกลยทุธก์ารเงนิทีช่ดัเจน เพือ่ชว่ยเหลอื 

ประเทศกำาลังพัฒนาให้สามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้  

ผู้แทนประเทศอินโดนีเซียระบุว่า เป้าหมายบางข้อต้องการ

ทรพัยากรการเงนิ "“จำานวนมหาศาล” และควรปรบัเปา้หมาย

ให้สอดคล้องกับระดับสถานการณ์ที่เป็นจริง สำาหรับประเทศ

กำาลงัพฒันา ผูแ้ทนประเทศบอสเนยี เรยีกรอ้งใหท้ำาการ “ผสาน

พื้นฐาน” (harmonizing baseline) เพื่อให้ประเทศต่างๆ  

สามารถวเิคราะหป์ระเมนิวา่ สามารถบรรลเุปา้หมายตา่งๆ ได้

ในระดบัใด ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดต์ัง้ขอ้สงัเกตวา่ การสญูเสยี 

ความหลากหลายทางชวีภาพทีก่ำาลงัเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง มสีาเหต ุ

ส่วนหนึ่งมาจากการขาดข้อมูลพื้นฐาน และระเบียบวิธีการ 

ทีเ่หมาะสม สำาหรบัวดัผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิงาน ผูแ้ทนประเทศ 

แคนาดาเสนอแนะให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริงและ

สามารถวดัผลสำาเรจ็ได ้และเนน้ถงึการมสีว่นรว่มของภาคสว่น

ที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลท้องถิ่น

ผูเ้ขา้รว่มประชมุหลายคนกลา่วเนน้ถงึเปา้หมายทีต่อ้ง 

มคีวามกระชบั ชดัเจน และถกูตอ้ง โดยในสว่นของการใชป้ระโยชน ์

อยา่งยัง่ยนื ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดเ์สนอ และภาคอีนสุญัญาฯ 

ตกลงที่จะแทนที่คำาว่า “ขีดจำากัดทางนิเวศวิทยา” ด้วยคำาว่า  

“ขีดจำากัดด้านความยั่งยืน” โดยเน้นว่า การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพจะไม่สามารถทดแทนกลับคืนได้ เมื่อ

ถงึจดุทีเ่กนิขดีจำากดัทางนเิวศวทิยา ในสว่นของการดำาเนนิการ 

เกี่ยวกับการสูญเสีย การเสื่อมสภาพ และการแบ่งแยกส่วน

ของถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิผูเ้ขา้รว่มประชมุไดถ้กเถยีงกนั 

ถึงระดับที่เหมาะสมของการอัตราการลดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการ

อนุรักษ์ (IUCN) กล่าวเน้นว่าจำาเป็นต้องต้านแรงกดดันที่จะ

ให้ลดระดับจุดมุ่งหมายในเป้าหมายปี ค.ศ. 2020 หากต้อง

ดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในสว่นของการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม ผูเ้ขา้รว่ม

ไดล้งมตเิสยีงขา้งมาก วา่จำาเปน็ตอ้งมเีปา้หมายดา้นการเขา้ถงึ

และแบ่งปันผลประโยชน์ แต่การกำาหนดเป้าหมายขั้นสุดท้าย

ยังคงต้องรอความตกลงเรื่องระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ออกมาก่อน ผู้แทน

ประเทศอกูนัดากลา่วแสดงความเปน็กงัวลทีผู่แ้ทนสหภาพยโุรป 

(EU) ขอใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความที ่ระบวุา่ การแบง่ปนัผลประโยชน ์ 

“โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ” ผูแ้ทนประเทศบราซลิ

กล่าวค้านวงเลบ็ดงักลา่ว และระบวุา่การใส่วงเลบ็ควรเกดิขึน้ 

ในระหว่างการประชุมกลุ่มติดต่อประสานงาน 

ผู้แทนประเทศบราซิล สนับสนุนโดยกลุ่มประเทศ

แอฟริกันและผู้แทนประเทศจีน กล่าวเสนอให้ใส่วงเล็บแผน

กลยทุธท์ัง้หมดกอ่น เนือ่งจากยงัมปีระเดน็เกีย่วกบัทรพัยากร

การเงนิและการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีย่งัไมไ่ดข้อ้สรปุ 
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กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กล่าว

เนน้ถงึการขาดทรพัยากรการเงนิและทรพัยากรบคุคลทีจ่ะชว่ย 

สนบัสนนุความพยายามในระดบันานาชาต ิเพือ่คุม้ครองความ

หลากหลายทางชวีภาพ และเนน้ถงึความสำาคญัของการรบัรอง

พิธีสารว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประเด็นการปรับปรุงและแก้ไขแผนกลยุทธ์ (UNEP/CBD/

WGRI/3/L.9) คณะทำางานเฉพาะกิจฯ (WGRI) เสนอแนะ 

ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ กระตุ้นเตือนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาล

อื่นๆ ดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพของชุมชนพื้นเมือง

และชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มสตรี

 ✤ กระตุ้นให้องค์กรระดับภูมิภาค พิจารณาถึง

การจดัทำาหรอืการปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพในระดับภูมิภาค รวมถึงความตกลงเกี่ยวกับเป้าหมาย 

ระดับภูมิภาค

 ✤ รอ้งขอใหก้องทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ใหก้าร

สนับสนุนต่อภาคีอนุสัญญาฯ ที่มีสิทธิในการได้รับทุนทั้งหมด

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และองค์กรที่

เกีย่วขอ้ง จดัหาทรพัยากรทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการดำาเนนิงานตาม 

แผนกลยุทธ์

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ สนับสนุน

ประเทศต่างๆ ในการนำาผลการศึกษาของการริเริ่มว่าด้วย

เศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(the initiative on The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity - TEEB) มาใช้ประโยชน์ และในการผสาน

ประเดน็คณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพ เขา้สูน่โยบาย 

โปรแกรม และกระบวนการวางแผนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในระดบัชาต ิ 

และระดบัทอ้งถิน่ รวมถงึโดยการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่

เสริมสร้างสมรรถนะ 

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอแนะ มีร่างแผนกลยุทธ์

ฉบับใหม่ที่ยังคงอยู่ในวงเล็บทั้งหมด เนื่องจากต้องรอข้อมติ

เกีย่วกบัประเดน็การเงนิและผลการเจรจาตอ่รองเรือ่งระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อน แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่นี้มี 

จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ อย่าง

มีประสิทธิผล โดยระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิง 

กลยทุธ ์และเปา้หมาย โดยใหก้รอบการดำาเนนิงานสำาหรบัการ

จัดทำาเป้าหมายระดับชาติและระดับภูมิภาค และกรอบการ

ดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุการดำาเนินงานตามข้อมติของสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ รวมถึงโปรแกรมงาน กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับ

การอนรุกัษพ์ชื และระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ

และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม และ 

ยังเป็นพื้นฐานสำาหรับการจัดทำาคู่มือการติดต่อสื่อสาร เพื่อ 

เอื้ออำานวยการผลักดันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสและนโยบายหลักทั้งในระดับ

ชาติและระดับโลก เป้าหมายที่อยู่ในวงเล็บ รวมถึง:

 ✤ คณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพ ไดร้บั

การผสานเขา้สูบ่ญัชปีระชาชาต ิ(national accounts) กลยทุธ์

การพัฒนาและการขจัดความยากจน รวมถึงกระบวนการ

วางแผน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ภายในปี ค.ศ. 

2020 ซึ่งคำาว่า “บัญชีประชาชาติ” (national accounts) 

นั้นยังคงอยู่ในวงเล็บอีกชั้นหนึ่ง

 ✤ อัตราการสูญเสีย การเสื่อมสภาพ และการ 

แบง่แยกสว่นของถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในธรรมชาต ิรวมถงึปา่ไม ้ลดลง 

อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และลดเหลือน้อยลงจนใกล้มีค่าเป็นศูนย์ 

ภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งคำาว่า “ป่าไม้” และ “ลดลงอย่างน้อย

ครึ่งหนึ่ง/ลดเหลือน้อยลงจนใกล้มีค่าเป็นศูนย์” นั้นยังคงอยู่

ในวงเล็บอีกชั้นหนึ่ง

 ✤ มีการส่งเสริม/เอื้ออำานวย/เพิ่มพูนการเข้าถึง

ทรพัยากรพนัธกุรรม และผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ไดร้บัการแบง่ปนั 

โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ และระบอบ/พธิสีาร

ระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรม ภายในป ีค.ศ. 2020 ซึง่คำาวา่ “สง่เสรมิ/ 

เอือ้อำานวย/เพิม่พนู” และ “โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายใน

ประเทศ และระบอบ/พิธีสารระหว่างประเทศ” นั้นยังคงอยู่

ในวงเล็บอีกชั้นหนึ่ง

 × ความกา้วหนา้ในการบรรลเุปา้หมายความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2010
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดพ้จิารณาเอกสารเรือ่งการดำาเนนิงาน 

ตามแผนกลยุทธ์ และการทบทวนเป้าประสงค์ข้อที่ 1 และ 4 

ของแผนกลยุทธ์ (อนุสัญญาฯ มีบทบาทเป็นผู้นำาในประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศ; และความรู้

ความเขา้ใจทีม่เีพิม่มากขึน้ เกีย่วกบัความสำาคญัของความหลาก

หลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาฯ และวิธีการในการนำาไปสู่ 

การมสีว่นเกีย่วขอ้งของทกุภาคสว่นของสงัคม ในการดำาเนนิงาน)  

และพจิารณาประเดน็ความตอ้งการในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ 

(UNEP/CBD/WGRI/3/2, Adds. 1-3) ในที่ประชุมรวม 

วนัจนัทรท์ี ่24 พฤษภาคม ตอ่มาในทีป่ระชมุรวมวนัพฤหสับดี

ที ่27 พฤษภาคม ไดม้กีารหารอืถงึรา่งขอ้เสนอแนะวา่ดว้ยการ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ดำาเนินงานตามอนุสัญญาฯ และแผนกลยุทธ์ (UNEP/CBD/

WGRI/3/CRP.4) รา่งขอ้เสนอแนะวา่ดว้ยการมสีว่นเกีย่วขอ้งของ 

ภาคธรุกจิ (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.1) และรา่งขอ้เสนอแนะ 

ว่าด้วยการผสานประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าสู่

การขจดัความยากจนและการพฒันา (UNEP/CBD/WGRI/3/

CRP.7) ขอ้เสนอแนะไดร้บัการรบัรองในทีป่ระชมุรวมวนัศกุรท์ี ่ 

28 พฤษภาคม การหารือเน้นที่กิจกรรมการดำาเนินงาน การ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ และการผลกัดนัประเดน็ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเข้าสู่กลยุทธ์ระดับชาติ และการมีส่วนร่วมของ

ภาคธุรกิจ

การดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ:์ ผูแ้ทนประเทศ

มาลาวีและไนเจอร์ ในนามของกลุ่มประเทศแอฟริกัน ระบุว่า

ประเทศในทวปีแอฟรกิาสว่นใหญไ่ดด้ำาเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

แลว้ แตข่าดแคลนทรพัยากรและการมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นได้

ส่วนเสีย ทำาให้การดำาเนินงานไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร  

ผูแ้ทนประเทศเยเมนกลา่วเรยีกรอ้งใหม้คีวามรว่มมอืในระดบั

ภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อจัดสรร

ทรพัยากรการเงนิและความรูค้วามชำานาญทีจ่ำาเปน็ตอ่การบรรลุ

เป้าหมายใหม่ๆ ผู้แทนหมู่เกาะคุก ในนามของกลุ่มประเทศ

เอเชยีแปซฟิกิ และผูแ้ทนประเทศเตริก์เมนสิถาน กลา่วเนน้ถงึ 

ความต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะ

ในประเทศกำาลังพัฒนา

ผู้แทนประเทศเม็กซิโก ตั้งข้อสังเกตว่า ต้องมีการ

จัดสรรทรัพยากรการเงินและทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อ

การดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์ผูแ้ทนประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

ระบถุงึความสำาคญัของการศกึษาของการรเิริม่วา่ดว้ยเศรษฐกจิ

ของระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ (the initiative 

on The Economics of Ecosystems and Biodiversity - 

TEEB) ในการเสรมิสรา้งความตระหนกัถงึคณุคา่ทางเศรษฐกจิ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนประเทศแทนซาเนีย  

ขอให้มีโปรแกรมหรือโครงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเด็นด้านความเสมอภาคทางเพศกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/

WGRI/3/L.6): 

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำากลไกการมี

ส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

 ✤ ร้องขอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ให้

ความสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอ สำาหรับการปรับปรุง

แกไ้ขกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารความหลากหลายทางชวีภาพ 

แหง่ชาต ิ(NBSAPs) และกจิกรรมสนบัสนนุทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน 

ให้หลักประกันว่ามีระเบียบวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสรร

และกระจายทุน

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ เอื้ออำานวย

การจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะ 

ให้แก่ประเทศต่างๆ รวมถึงโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระดบัภมูภิาคและระดบัอนภุมูภิาค เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขกลยทุธ์

และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

(NBSAPs) การผลักดันประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสหลัก และการเพิ่มพูนกลไกการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM)

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ: การหารือเน้น

ที่ประเด็นการผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ  

เข้าสู่วิธีปฏิบัติของภาคธุรกิจ ผู้แทนประเทศบราซิลขอให้เพิ่ม

ข้อความอ้างอิงถึงกรอบการให้การรับรอง (certification 

schemes) โดยที่ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์และอาร์เจนตินา 

ต้องการให้เพิ่มคำาเป็น “กรอบการให้การรับรองตามความ

สมัครใจ” (voluntary certification schemes) ผู้แทน 

จากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ร้องขอให้คำานึงถึงแนวทาง 

อัคเว: คู และหลักจริยธรรม Tkarihwaier:ri และผู้แทน 

ประเทศนวิซแีลนด ์รอ้งขอใหเ้พิม่คำาวา่ “ตามความเหมาะสม”  

และคัดค้านไม่ให้อ้างถึงหลักจริยธรรม Tkarihwaier:ri

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญา (UNEP/CBD/

WGRI/3/L.3): 

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดทำาหลักการ

สำาหรับการผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ 

วิธีปฏิบัติของภาคธุรกิจ โดยคำานึงถึงโครงการต่างๆ ซึ่งพัฒนา

ขึ้นโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมธุรกิจกับทรัพย์สิน

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Business and Biodiversity 

Offsets Programme) สหภาพสากลวา่ดว้ยการอนรุกัษ ์(IUCN)

 ✤ สนบัสนนุใหภ้าคธรุกจิและภาคเอกชน คำานงึถงึ

แนวทางอคัเว: ค ูและมสีว่นรว่มในกรอบการใหก้ารรบัรองตาม

ความสมัครใจ (voluntary certification scheme)

การผสานประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ 

เข้าสู่การขจัดความยากจนและการพัฒนา: การหารือ

เนน้ทีป่ระเดน็การจดัตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยความ
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หลากหลายทางชวีภาพกบัการขจดัความยากจน และขอ้กำาหนด 

การดำาเนินงาน (TOR) ของคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ผู้แทน 

ประเทศฟลิปิปนิสก์ลา่วเนน้วา่คณะผูเ้ชีย่วชาญฯ ควรจำาแนกระบุ

สาเหตทุีแ่ทจ้รงิของความยากจน และวธิกีารในการขจดัปจัจยั 

ทีเ่ปน็สาเหตดุงักลา่ว ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา กลา่วเนน้ถงึ

ความตอ้งการการเสรมิสรา้งสมรรถนะ และการถา่ยทอดเทคโนโลย ี 

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) เสนอใหก้ำาหนดขอบเขตการดำาเนนิงาน 

ของคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ให้แคบลงเหลือเป็นการจำาแนกระบุถึง

ความเชือ่มโยงระหวา่งสาเหตขุองความยากจน กบัการสญูเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: ข้อเสนอแนะมีเอกสาร

แนบท้ายสองฉบับ (UNEP/CBD/WGRI/3/L.8) เกี่ยวกับ 

การผสานประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ เขา้สูก่ารขจดั

ความยากจนและการพฒันา โดยไมไ่ดอ้ยูใ่นวงเลบ็ คณะทำางาน

เฉพาะกจิฯ (WGRI) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ จดัตัง้

คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

เพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนา ขึ้น โดยมีเชิงอรรถ 

ที่ระบุว่าการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว มีผลสะท้อนทาง 

การเงิน และจะเป็นไปตามข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

ที่จะมีขึ้น เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้รับการร้องขอให้ทำาการ

วิเคราะห์กลไก กระบวนการ และการริเริ่มที่มีอยู ่เพื่อผลักดัน 

ใหป้ระเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ 

เข้าสู่การขจัดความยากจนและการพัฒนา เอกสารแนบท้าย 

(annex) ฉบบัแรกระบถุงึขอ้กำาหนดการดำาเนนิงาน (TOR) ของ

คณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 

เพือ่การขจดัความยากจนและการพฒันา โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญนี ้

จะใหค้ำาแนะแนวทางแกผู่ป้ฏบิตัทิกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และกลา่วถงึ 

ช่องว่างที่มีอยู่ในกรอบการดำาเนินงานของอนุสัญญาฯ ในการ

เสรมิสรา้งสมรรถนะเพือ่ผลกัดนัประเดน็ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ เพื่อการขจัดความยากจน

และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสหลัก  

สว่นเอกสารแนบทา้ยฉบบัที ่2 ระบถุงึรา่งกรอบการดำาเนนิงาน 

ในการเสริมสร้างสมรรถนะ

 × โปรแกรมงานพหุวรรษสำาหรับปี ค.ศ. 

2011-2020, การรายงานแหง่ชาตฯิ และชว่งระยะ

เวลาของการประชุม
ในวนัจนัทรท์ี ่24 พฤษภาคม คณะทำางานเฉพาะกจิฯ 

(WGRI) ได้พิจารณาเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมงานพหุวรรษ  

ป ี2011-2020 (UNEP/CBD/WGRI/3/5) การรายงานแหง่ชาตฯิ  

(UNEP/CBD/WGRI/3/6, Adds.1-2) และช่วงระยะเวลาใน

การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ (UNEP/CBD/WGRI/3/11)  

ผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่กลา่วเนน้ถงึความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่ง

โปรแกรมงานพหวุรรษกบัแผนกลยทุธ ์รา่งขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั 

โปรแกรมงานพหุวรรษ ปี 2011-2020 รวมถึงช่วงระยะเวลา

ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ (UNEP/CBD/WGRI/3/

CRP.2) และการรายงานแหง่ชาตฯิ (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.3) 

ได้รับการพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 27 และได้รับการรับรอง

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม การหารือเกี่ยวกับโปรแกรมงาน 

พหุวรรษ เน้นในประเด็นของกลไกการดำาเนินงาน และความ

ร่วมมือระหว่างอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมงานพหุวรรษ ปี ค.ศ. 2011-2020:  

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์กล่าวโต้แย้งความต้องการกลไก 

การเงนิเพิม่เตมิเพือ่ชว่ยใหภ้าคอีนสุญัญาฯ บรรลซุึง่พนัธกรณี

ในการดำาเนินงาน และร่วมกับผู้แทนประเทศอิหร่านและจีน 

ตั้งข้อสังเกตว่า อาจยังเร็วเกินไปที่จะอ้างถึงการจัดตั้งเวที

นโยบายวทิยาศาสตรร์ะหวา่งรฐับาล วา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ (IPBES) ผูแ้ทนประเทศ

อารเ์จนตนิา กลา่วเนน้วา่อาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งมกีลไกการดำาเนนิงาน  

เนือ่งจากจำาเปน็ตอ้งดำาเนนิงานภายใตก้ลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิ

การความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ผู้แทน

ประเทศแคนาดาใหค้วามสำาคญักบัโปรแกรมงานรว่มระหวา่ง

สามอนสุญัญารโิอ โดยผูแ้ทนประเทศจนีและอหิรา่นขอสงวน

คำาแปรญัตติ

เกีย่วกบัความรว่มมอืระหวา่งองคก์รและความตกลง

ระหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม ผูแ้ทนประเทศเกรนาดาและ

อืน่ๆ เสนอใหต้ดัทิง้ขอ้กำาหนดในการจดัเตรยีมโปรแกรมงานรว่ม 

สำาหรับอนุสัญญาริโอ แต่ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ผู้แทน

ประเทศแอฟรกิาใตแ้ละบอตสวานา รอ้งขอใหค้งขอ้กำาหนดไว ้ 

แอฟรกิาใต ้อกูนัดา แทนซาเนยีและเซเนกลั รอ้งขอใหม้วีรรคที่

วา่ดว้ยกลไกการเงนิเพิม่ เตมิเพือ่ชว่ยใหภ้าคอีนสุญัญาฯ บรรลุ

ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และเห็นว่าควรทำาการปรับปรุง

กลไกที่มีอยู่ แทนที่จะสร้างกลไกใหม่ๆ ขึ้นมาอีก ผู้แทน 

สหภาพยุโรป (EU) ผู้แทนประเทศเม็กซิโกและเกรนาดา 

ร้องขอให้คงวรรคดังกล่าวไว้

ผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิารอ้งขอใหเ้พิม่ “เปา้หมาย 

และดัชนีชี้วัด” ในวรรคที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากร ผู้แทน

ประเทศญี่ปุ่นเสนอแนะให้กำาหนดชื่อเฉพาะใหม่ให้แก่แผน

กลยทุธ ์และประธานกลา่ววา่จะมมีตเิกีย่วกบัชือ่ของแผนกลยทุธ ์

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 ผู้แทนจาก

หลายประเทศร้องขอให้มีการอ้างถึงคณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) ในฐานะหนว่ยงานทีป่รกึษา (subsidiary body) ของ
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

อนุสัญญาฯ และขอให้แทนที่คำาว่า “การพัฒนาสมรรถนะ” 

(capacity development) ด้วยคำาว่า “การเสริมสร้าง

สมรรถนะ” (capacity building) 

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ผู้แทนประเทศจีน 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศอหิรา่น เสนอใหเ้พิม่เนือ้หาตอ่ไปนี ้

ไวใ้นวงเลบ็ “คำานงึถงึขอ้เสนอสำาหรบั: ทศวรรษแหง่ความหลาก

หลายทางชวีภาพ ขององคก์ารสหประชาชาต;ิ ทางเลอืกสำาหรบั

ความรว่มมอืระหวา่งอนสุญัญารโิอ รวมถงึการจดัทำาโปรแกรมงาน 

รว่ม; และการจดัประชมุรว่มในระดบัรฐัมนตร ีหรอืการประชมุ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ (extraordinary COP)  

ร่วมระหว่างสามอนุสัญญาริโอ” ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)  

เสนอใหใ้สว่งเลบ็รอบขอ้ความวา่ “ทางเลอืกสำาหรบัความรว่มมอื 

ระหวา่งอนสุญัญารโิอ” คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) รบัรอง

ข้อเสนอแนะโดยมีข้อเสนอของผู้แทนประเทศจีนที่แก้ไขโดย 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทนประเทศอิหร่านเสนอให้

ใส่วงเล็บตลอดเนื้อหาที่อ้างถึงโปรแกรมงานร่วม

ชว่งระยะเวลาของการประชมุ: ผูแ้ทนประเทศ

บราซิลเสนอให้จัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP)  

ทุกสามปี ส่วนผู้แทนประเทศเม็กซิโกเน้นถึงความสำาคัญของ 

การเพิ่มประเด็นใหม่และประเด็นอุบัติใหม่ เข้าในวาระ 

การประชุม ผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องการให้จัดการ 

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ทุกสามปี และจัดการประชุม 

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ (WGRI) ทุกปี โดยจัดต่อกับ 

การประชมุคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ์ (SBSTTA) ผูแ้ทน 

ประเทศอนิเดยี สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก ตอ้งการ 

ให้จัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ทุกสองปีเช่นเดิม 

และระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) 

ให้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) 

สองครั้ง และผูแ้ทนประเทศเกรนาดาเสนอไม่ใหเ้ปลี่ยนแปลง

ช่วงระยะเวลาของการประชุม

ผูแ้ทนประเทศเฮต ิในนามของกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา 

และแคริบเบียน (GRULAC) เรียกร้องให้จัดการประชุม 

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) ระหวา่งสมยัขึน้ โดยจดัตอ่กบั

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) ส่วน 

ในประเด็นที่ว่า จะจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

(COP) สมยัที ่13 และ 14 ขึน้เมือ่ใด หรอืให ้“ทำาการทบทวน”  

ช่วงระยะเวลาของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (COP) 

หลังจากปี ค.ศ. 2014 ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทน

ประเทศบรูก์นิาฟาโซ ตอ้งการใหท้ำาการทบทวนชว่งระยะเวลา

ของการประชุม หลังจากปี ค.ศ. 2014 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะ

กิจฯ (WGRI) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง 

โปรแกรมงานพหุวรรษ ซึ่งมีใจความสำาคัญสรุปได้ดังนี้

 ✤ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11  

(COP 11) จะมขีึน้ในป ีค.ศ. 2012 และจะพจิารณาในประเดน็: 

ความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์การทบทวน

ความก้าวหน้าในการให้การสนับสนุนแก่ภาคีอนุสัญญาฯ ใน

การดำาเนนิงาน การจดัทำาคูม่อืและคำาแนะแนวทางเพือ่ตดิตาม 

ตรวจสอบการดำาเนนิงาน การทบทวนการดำาเนนิงานตามกลยทุธ์

สำาหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการทบทวน

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ

 ✤ ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่12  

(COP 12) อาจพจิารณาประเดน็: การทบทวนกลยทุธแ์ละแผน

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) 

การทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ในช่วงครึ่งแรกของการดำาเนินงาน 

(mid-term review) การทบทวนความกา้วหนา้ในการใหก้าร

สนับสนุนแก่ภาคีอนุสัญญาฯ การทบทวนการดำาเนินงานตาม

กลยุทธ์สำาหรับการขับเคลื่อนทรัพยากร แนวทางและวิธีการ

ของอนุสัญญาฯ ในการช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์

การพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDGs) และโปรแกรมงานพหวุรรษ

ของอนุสัญญาฯ (MYPOW) จนถึงปี ค.ศ. 2020

 ✤ ในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่11  

หรือสมัยที่ 12 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะทบทวนประเด็น

ช่วงระยะเวลาของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่จะมี

ขึ้นหลังจากปี ค.ศ. 2014 จนถึงปี ค.ศ. 2020 ว่าจะกำาหนด

ให้มีขึ้นในช่วงระยะเวลาใดบ้าง 

การรายงานแหง่ชาติฯ: การหารอืเนน้ทีป่ระเดน็

ความสนบัสนนุทางการเงนิและแนวทางของกองทนุสิง่แวดลอ้ม

โลก (GEF) ผูแ้ทนประเทศไลบเีรยีแสดงความสนใจตอ่โครงการ

ของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ทีช่ว่ยประเทศกำาลงัพฒันา 

และรฐักำาลงัพฒันาทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็ ในการจดัทำารายงาน

แหง่ชาตฯิ ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) ใหก้ารตอ้นรบัรา่งแนวทาง

เรื่องรูปแบบของรายงานแห่งชาติฯ 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: เกี่ยวกับการรายงาน

แหง่ชาตฯิ คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) เสนอแนะใหส้มชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ:

 ✤ มีมติให้ภาคีอนุสัญญาฯ ส่งรายงานแห่งชาต ิ

ว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาฯ (national report) ฉบับที่ห้า  

ให้แก่สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 

ค.ศ. 2014
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 ✤ มีมติให้รายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัต 

อนุสัญญาฯ (national report) ฉบับที่ห้า เน้นในประเด็น

การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ปี 

ค.ศ. 2020

 ✤ รอ้งขอให ้กองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) ใหท้นุ

สนับสนุนการดำาเนินงาน และเชิญชวนให้หน่วยงานผู้บริจาค 

รัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ให้ทุนสนับสนุนและความช่วยเหลือ

ทางวิชาการแก่ประเทศพัฒนา ในการจัดทำารายงานแห่งชาติ

ว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาฯ (national report) ฉบับที่ห้า

 × กลยุทธ์สำาหรับการจัดสรรทรัพยากร: 
 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม ประธาน Flasbarth 

ไดจ้ดัตัง้กลุ่มตดิตอ่ประสานงานเพือ่พจิารณาประเดน็กลยุทธ์

การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย; กลไก

การเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และคำาแนะแนวทางต่อกลไก 

การเงิน กลุ่มติดต่อประสานงานได้ประชุมตั้งแต่วันอังคารที่ 

25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม และกลุ่มเพื่อนประธาน 

ว่าด้วยมาตรา 20 (ทรัพยากรการเงิน) และมาตรา 21 (กลไก 

การเงนิ) ซึง่รวมถงึผูแ้ทนจากประเทศแอฟรกิาใต ้บราซลิ อนิเดยี  

สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดาและสหภาพยุโรป (EU) ได้ประชุม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม และประธานคณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ (WGRI) ไดท้ำาการปรกึษาหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ

กบัผูแ้ทนจากประเทศแอฟรกิาใต ้บราซลิ แคนาดาและสหภาพ

ยุโรป (EU) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 

ดชันชีีว้ดัและเปา้หมาย: ทีป่ระชมุรวมไดพ้จิารณา

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมายสำาหรับกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร 

ในวนัองัคารที ่25 พฤษภาคม ตอ่มาเอกสารการประชมุทีท่ำาการ

ปรับแล้วได้เผยแพร่ในที่ประชุมวันพุธที่ 26 พฤษภาคม กลุ่ม

ตดิตอ่ประสานงานไดเ้จรจาตอ่รองเรือ่งรา่งขอ้เสนอแนะ (UNEP/

CBD/WGRI/3/CRP.8) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม และ

ทีป่ระชมุรวมไดห้ารอืเรือ่งรา่งขอ้เสนอแนะฉบบัแกไ้ข (UNEP/

CBD/WGRI/3/CRP.8/Rev.1) ในวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม และ

รับรองร่างข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ผูแ้ทนประเทศบราซลิ กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการเงนิทนุ 

ทีเ่พยีงพอและเปน็ไปตามกำาหนดเวลา เพือ่สนบัสนนุใหป้ระเทศ

กำาลงัพฒันาดำาเนนิงานตามอนสุญัญาฯ ภายใตต้น้ทนุคา่ใชจ้า่ย 

ที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เสนอแนะให้ดัชนีชี้วัด

มีความกระชับ ชัดเจนและตรงประเด็น และร่วมกับผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) ตั้งคำาถามถึงการใช้เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(quantitative targets)

ในกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดพ้จิารณา

ทะเบยีนรายการดชันชีีว้ดัและเปา้หมาย ซึง่ผูแ้ทนจากหนึง่กลุม่

ภูมิภาค และหนึ่งประเทศกำาลังพัฒนา ไม่ต้องการให้กำาหนด 

เปา้หมายเชงิปรมิาณ และผูแ้ทนจากประเทศกำาลงัพฒันาขนาดใหญ ่

หนึ่งประเทศ เสนอแนวความคิดให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะกิจว่าด้วยดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย

ในสว่นของกจิกรรมและการรเิริม่เพือ่บรรลเุปา้ประสงค์

ของกลยทุธก์ารจดัสรรทรพัยากร ผูแ้ทนจากหนึง่กลุม่ภมูภิาค

กลา่ววา่ไมส่นบัสนนุ: คณะกรรมการดา้นการเงนิและเศรษฐกจิ

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ; 

เครือข่ายระดับภูมิภาคเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ;  

และการจดัตัง้กองทนุดา้นการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ผู้แทนจากหนึ่งกลุ่มภูมิภาคกล่าวเสนอให้จัดทำากลยุทธ์การ 

ขบัเคลือ่นทรพัยากรในระดบัชาต ิใหเ้ปน็ไปตามความตอ้งการ

ของแต่ละประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผน 

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) 

แต่ผู้แทนจากหลายประเทศและหนึ่งกลุ่มภูมิภาคคัดค้าน

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ร้องขอให้

เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ

ภูมิภาคและอนุภูมิภาคขึ้น เพื่อช่วยในการจัดทำากลยุทธ์การ

จดัสรรทรพัยากร ทีเ่ปน็ไปตามความตอ้งการของแตล่ะประเทศ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์และ 

แผนปฏบิตักิารความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต ิ(NBSAPs)

 คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) เสนอแนะให้สมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ มีมติให้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการริเริ่ม 

ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ

กลยทุธ์การจดัสรรทรพัยากร โดยอาจรวมถงึรายงานการตดิตาม 

ตรวจสอบการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ฯ ในระดับโลก อย่าง

สมำ่าเสมอ

วรรคทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ รวมถงึขอ้เสนอแนะใหส้มชัชาภาคี

อนุสัญญาฯ “รับรอง” หรือ “เชิญชวนให้พิจารณา” ทะเบียน

รายการดชันชีีว้ดัสำาหรบัตดิตามตรวจสอบการดำาเนนิงาน และ 

“พจิารณา” ทะเบียนรายการเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง: 

อัตราส่วนร้อยละของทุนสนับสนุนด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 

(ODA) ในแตล่ะป ีอตัราสว่นรอ้ยละของทนุสนบัสนนุดา้นความ

หลากหลายทางชวีภาพ ในงบประมาณรายปขีองประเทศ และ

จำานวนของทุนสนับสนุนผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

กลไกการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่: ที่ประชุม

รวมได้พิจารณาทางเลือกเชิงนโยบาย เกี่ยวกับกลไกการเงิน 

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (UNEP/CBD/WGRI/3/8, Inf.5 และ 

Inf.12 ) ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม ต่อมาเอกสาร 

การประชุมที่ทำาการปรับแล้วได้เผยแพร่ในที่ประชุมวันพุธที่ 

26 พฤษภาคม กลุ่มติดต่อประสานงานได้เจรจาต่อรองเรื่อง 

ร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.12) ในวัน

พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม และที่ประชุมรวมได้หารือเรื่อง

ร่างข้อเสนอแนะฉบับแก้ไข (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.12/

Rev.1) ในวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม และรบัรองรา่งขอ้เสนอแนะ 

ดงักลา่วโดยไมม่กีารแกไ้ข การหารอืเนน้ทีป่ระเดน็ความตอ้งการ 

กลไกการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และหน่วยงานใหม่ภายใต้

อนุสัญญาฯ

ผูแ้ทนประเทศอหิรา่นกลา่วแสดงความเปน็กงัวลวา่

ทางเลอืกเชงินโยบายบางขอ้ ทีไ่ดจ้ากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

นานาชาตวิา่ดว้ยกลไกการเงนิทีเ่ปน็นวตักรรมใหม ่(International 

Workshop on Innovative Financial Mechanisms) และ

ผลการศกึษาของการรเิริม่วา่ดว้ยเศรษฐกจิของระบบนเิวศและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ (TEEB) นัน้อาจเกนิขอบเขตและ

หนา้ทีข่องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ และ

รว่มกบัผูแ้ทนประเทศแอฟรกิา ในนามของกลุม่ประเทศแอฟรกินั  

ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ทางเลอืกทีเ่สนอมาหลายขอ้ ไมไ่ดค้ำานงึถงึความ

แตกตา่งระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้ กบัประเทศกำาลงัพฒันา 

ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผู้แทนประเทศอินเดีย 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศจนีและอารเ์จนตนิา กลา่ววา่กลไก

การเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ควรช่วยเสริมและสนับสนุน โดย

ไม่ไปแทนที่กลไกการเงินที่มีอยู่เดิม และผู้แทนประเทศญี่ปุ่น

เสนอแนะให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและกลไกการเงินที่มี

อยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ผู้แทนประเทศเซเนกัลเสนอให้คณะกรรมการด้าน

การเงนิและเศรษฐกจิทีอ่าจมขีึน้ภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชวีภาพ กลัน่กรองและกำาหนดกลไกการเงนิใหม ่

ทีม่ขีนาดเลก็ลงและมขีอบเขตทีก่ระชบัชดัเจนขึน้ และกลา่วเตอืน 

ถงึการกำาหนดประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัลำาดบัตน้ในการจดัสรรทนุ

ใหแ้กภ่าคอีนสุญัญาฯ และผูแ้ทนหลายทา่น รวมถงึผูแ้ทนจาก

ภาคประชาสงัคม กลา่วคดัคา้นการจดัตัง้หนว่ยงานใหมเ่พิม่เตมิ

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม 

มุมมองและข้อเสนอแนะของภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับทาง

เลือกเชิงนโยบายที่ได้นำาเสนอไว้ เพื่อพิจารณาในการประชุม 

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ครัง้ที ่4 และสนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญา 

มสีว่นรว่มในการหารอืระดบัโลกเกีย่วกบัประเดน็ความตอ้งการ

และรปูแบบของระบบทีเ่ปน็นวตักรรมใหมส่ำาหรบัการจา่ยเพือ่

บริการจากระบบนิเวศ และร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ 

รเิริม่และเอือ้อำานวยการหารอืดงักลา่ว รวมถงึสนบัสนนุใหภ้าคี

อนุสัญญาฯ ดำาเนินกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อจัดทำา ส่งเสริม และ

รับรองกลไกการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ส่วนข้อความอ้างถึง

กลไกการพฒันาทีเ่ปน็มติรสิง่แวดลอ้ม (green development 

mechanism) และการปกปอ้งสทิธขิองชนพืน้เมอืงและชมุชน

ท้องถิ่น ยังคงอยู่ในวงเล็บ

คำาแนะแนวทางตอ่กลไกการเงนิ: ทีป่ระชมุรวม

ได้พิจารณา การทบทวนคำาแนะแนวทางต่อกลไกการเงิน 

(UNEP/CBD/WGRI/3/9) ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม  

ต่อมาเอกสารการประชุมที่ทำาการปรับแล้วได้เผยแพร่ในที่

ประชมุวนัพธุที ่26 พฤษภาคม กลุม่ตดิตอ่ประสานงานไดเ้จรจา

ตอ่รองเรือ่งรา่งขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.12) 

ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม และที่ประชุมรวมได้หารือเรื่องร่าง

ข้อเสนอแนะฉบับแก้ไข (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.12/

Rev.1) ในวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม และรบัรองรา่งขอ้เสนอแนะ 

ดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งการหารือเน้นที่ประเด็นความ

จำาเปน็เรง่ดว่นในการปรบัรวมคำาแนะแนวทาง และประเดน็ทีว่า่ 

ควรจัดทำาดัชนีชี้วัดหรือเป้าหมายสำาหรับช่วงการจัดสรรทุน

ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF replenishment) หรือไม่

เกีย่วกบัการปรบัรวมคำาแนะแนวทาง ผูแ้ทนประเทศ

ฟิลิปปินส์และสหภาพยุโรป (EU) กล่าวเตือนถึงการยกเลิก 

ข้อมตขิองสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ว่า ไม่ควรส่งผลกระทบต่อการ 

การดำาเนนิงานโครงการทีไ่ด้รบัทนุจากกองทนุสิง่แวดล้อมโลก  

(GEF) ผู้แทนจากหนึ่งกลุ่มภูมิภาคต้องการให้ดำาเนินงานโดย

ตั้งอยู่บนข้อมติที่มีอยู่ และขจัดคำาแนะแนวทางที่ล้าสมัยและ

ซำ้าซ้อนกันออก แทนที่จะหารือถึงบทสรุปที่จัดทำาโดยสำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ และที่ประชุมได้มีแนวความคิดที่จะ

รบัรองคำาแนะแนวทางต่อกลไกการเงนิ ในการประชมุสมชัชา

ภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่11 ผูแ้ทนจากหนึง่ประเทศกำาลงัพฒันา 

กล่าวเน้นถงึความสำาคญัของการมส่ีวนร่วมของภาคอีนสุญัญาฯ 

และสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เสนอจะดำาเนนิงานในระหว่าง

สมัยประชุม โดยจัดทำาเว็บเพจในระบบอินเตอร์แอคทีฟ

ระหว่างการประชุมกลุ่มติดต่อประสานงาน ผู้แทน

จากหนึ่งกลุ่มภูมิภาค คัดค้านโดยผู้แทนประเทศกำาลังพัฒนา

หลายประเทศ ร้องขอให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงดัชนีชี้วัดและ 

เปา้หมายทีเ่กีย่วขอ้งออกทัง้หมด เนือ่งจากเหน็วา่การกำาหนด

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมายสำาหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 

นัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตหนา้ทีข่องสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ (COP) 
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และมกีารคดัคา้นโดยใหค้วามเหน็วา่ ถงึแมว้า่สภาของกองทนุ

สิง่แวดลอ้มโลก (GEF Council) จะเปน็เวททีีเ่หมาะสมในการ

หารือเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย แต่หากไม่มีภาคีหนึ่ง 

ภาคีใดเป็นผู้ช่วยเหลือ (contributor) ผลที่เกิดขึ้นก็จะไม่มี

การเผยแพรอ่อกไปในวงกวา้ง ผูแ้ทนจากหนึง่ประเทศทีพ่ฒันา

แลว้ เสนอใหเ้พิม่วา่ ประเดน็ลำาดบัความสำาคญัในการใหท้นุแก่

โครงการต่างๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ควรเป็นไป

ตามแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ 

ขอ้เสนอแนะขัน้สดุทา้ย: คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) 

เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองคำาแนะแนวทาง 

ต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ที่ได้ทำาการปรับรวมใหม่  

และเห็นชอบให้ยกเลิกข้อมติก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับกลไก 

การเงนิ ในการจดัทำารา่งมตแิละทะเบยีนรายการทีป่รบัรวมแลว้  

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ  

ทำาการปรกึษาหารอืกบัภาคอีนสุญัญาฯ ผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็  

สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัการรอ้งขอใหม้มีตวิา่ คำาแนะแนวทาง 

ตอ่กลไกการเงนิ ตอ้งมทีะเบยีนรายการของโครงการทีม่คีวาม

สำาคญัในลำาดบัตน้ และจำาเปน็ตอ้งไดร้บัทนุสนบัสนนุ และกรอบ

การดำาเนนิงานรอบสีป่ ีของโครงการทีม่คีวามสำาคญัในลำาดบัตน้  

ในการจดัสรรทนุของกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก (GEF) เพือ่ความ

หลากหลายทางชวีภาพ คณะทำางานเฉพาะกจิฯ (WGRI) ไดร้บั

การรอ้งขอใหท้บทวนการดำาเนนิงานของกรอบการดำาเนนิงาน 

สี่ปีมุ่งผลสัมฤทธิ์ (four-year outcome-oriented frame-

work) ในการประชุมครั้งที่สี่ (WGRI 4) 

 × ประเด็นอื่นๆ
การพจิารณาการรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวาม

หลากหลายทางชวีภาพ : ทีป่ระชมุรวมไดพ้จิารณาเอกสาร

เกีย่วกบัการรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวามหลากหลายทางชวีภาพ 

(biodiversity technology initiative - BTI) (UNEP/CBD/

WGRI/3/10) ในวนัพธุที ่26 พฤษภาคม พจิารณารา่งขอ้เสนอแนะ  

(UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.6) ในวนัพฤหสับดทีี ่27 พฤษภาคม 

และรับรองร่างข้อเสนอแนะ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 

การหารือเน้นที่ประเด็นโครงสร้างทางกฎหมายและสถาบัน

ของการริเริ่มว่าด้วยเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

(BTI) รวมถึงบทบาทของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้การต้อนรับการจัดตั้ง 

การรเิริม่ว่าด้วยเทคโนโลยคีวามหลากหลายทางชวีภาพ (BTI) แต่

ผูแ้ทนประเทศแคนาดากล่าวโต้แย้งว่าอาจเรว็เกนิไปทีจ่ะจดัตัง้ 

การรเิริม่ดงักล่าว และผูแ้ทนประเทศสวติเซอร์แลนด์กล่าวเตอืน 

ถึงความซำ้าซ้อนของกิจกรรมที่มีอยู่ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

และผู้แทนกลุ่มประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 

ต้องการให้การริเริ่มฯ เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ผู้แทน

ประเทศมาลาวคีดัค้าน ผูแ้ทนประเทศจนี จอร์แดน และประเทศ

ในทวีปแอฟริกาอีกหลายประเทศ กล่าวเน้นถึงความสำาคัญ 

ของการเสรมิสร้างสมรรถนะ ในประเดน็เกีย่วกบัสถาบนั ผูแ้ทน 

ประเทศมาลาวสีนบัสนนุให้อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดตั้งการริเริ่มว่าด้วย

เทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพ (BTI) แต่ผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) คัดค้าน ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ บราซิล

และอาร์เจนตินา กล่าวเน้นถึงความต้องการให้มีการอธิบาย

ถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ และกลไกในการปฏิบัติงาน

ของการริเริ่มฯ ผู้แทนประเทศจอร์แดนเน้นถึงประเด็นการมี

ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิสร์ะบถุงึประเดน็เกีย่วกบัสทิธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา ว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอด

เทคโนโลยี และร่วมกับผู้แทนประเทศเอธิโอเปีย เสนอให้เพิ่ม

วรรคใหม ่ทีก่ำาหนดใหก้ารรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวามหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (BTI) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย เพื่อช่วย

ในการขจดัอปุสรรคทางวชิาการ ขอ้กฎหมาย และการบรหิาร

จดัการ ตอ่การถา่ยทอดเทคโนโลย ีและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญชวนให้ภาคี

อนสุญัญาฯ สนบัสนนุการจดัตัง้การรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพ (BTI) โดยที่วลี “ซึ่งสำานักเลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ จะเปน็ผูจ้ดัทำา” ยงัคงอยูใ่นวงเลบ็ และคณะทำางาน

เฉพาะกจิฯ (WGRI) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ เนน้วา่ 

การรเิริม่วา่ดว้ยเทคโนโลยคีวามหลากหลายทางชวีภาพ (BTI) 

จำาเป็นต้อง:

 ✤ เป็นไปตามความสมัครใจ (ข้อความนี้ยังคงอยู ่

ในวงเล็บ)

 ✤ ทั้งประเทศกำาลงัพัฒนา และประเทศทีพ่ัฒนา

แล้ว ได้มีส่วนร่วมอย่างสมดุลและเต็มที่ ในการริเริ่มนี้

 ✤ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย เพื่อขจัด

อุปสรรคและประเด็นปัญหาทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และ

การบรหิารจดัการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยทอดเทคโนโลย ีโดย 

สอดคลอ้งกบัอนสุญัญาฯ และพนัธกรณรีะหวา่งประเทศอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

เวทนีโยบายวทิยาศาสตรร์ะหวา่งรฐับาล วา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ 

(IPBES) : ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงเอกสารเกี่ยวกับการ

จัดทำาเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) 

(UNEP/CBD/WGRI/3/4) ในทีป่ระชมุรวมวนัพธุที ่26 พฤษภาคม 

และร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.5) ในวัน

พฤหสับดทีี ่27 พฤษภาคม รา่งขอ้เสนอแนะฉบบัแกไ้ขไดร้บัการ

รบัรองในทีป่ระชมุรวมวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม โดยมกีารแกไ้ข 

เลก็นอ้ย ผูแ้ทนจากหลายประเทศรอ้งขอใหเ้ชญิชวนใหอ้งคก์ร

ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนองค์กรด้านสังคมศาสตร์และภาค

ประชาสงัคม ชว่ยเหลอืสนบัสนนุในการจดัประชมุระหวา่งรฐับาล 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพหภุาค ีเรือ่งเวทนีโยบายวทิยาศาสตร์

ระหวา่งรฐับาล วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิาร 

จากระบบนเิวศ (IPBES) ครัง้ทีส่าม ซึง่จะมขีึน้ในเดอืนมถินุายน 

ค.ศ. 2010 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) 

รอ้งขอใหร้ะบถุงึพนัธกรณขีองผูน้ำาระดบัรฐัมนตร ีในการเจรจา

ตอ่รองเพือ่จดัทำาเวทนีโยบายวทิยาศาสตรร์ะหวา่งรฐับาล วา่ดว้ย 

ความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ (IPBES) 

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ พจิารณาผลจาก

การประชมุระหวา่งรฐับาลและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพหภุาค ีเรือ่ง

เวทนีโยบายวทิยาศาสตรร์ะหวา่งรฐับาล วา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) ครั้งที่สาม

และครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีขึ้น ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน ค.ศ. 2010 และผลจากการ

ประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ สมัยที่ 14 ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับผลสะท้อนของการดำาเนินงานและการจัดองค์

ประกอบของงานภายใต้อนุสัญญาฯ

ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

ค.ศ. 2011-2020: ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาร่าง

ขอ้เสนอแนะซึง่เสนอโดยผูแ้ทนประเทศญีปุ่น่ ในนามของสภา 

(Bureau) (UNEP/CBD/WGRI/3/CRP.11) ในวันพฤหัสบดีที่ 

27 พฤษภาคม เนือ่งจากทีป่ระชมุยงัไมส่ามารถเหน็พอ้งตอ้งกนั  

ประธานคณะทำางานฯ จึงได้ตั้งกลุ่มติดต่อประสานงานกลุ่ม

เล็กขึ้นหนึ่งกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่างข้อเสนอแนะ 

ไดร้บัการรบัรองในทีป่ระชมุรวมวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม และ

ผู้แทนประเทศมาลาวีและผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ได้กล่าว

แสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศญี่ปุ่น ในการริ่เริ่มดังกล่าว

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย: คณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

(WGRI) เสนอแนะใหส้มชัชาภาคีอนสุัญญาฯ มีมตเิชิญชวนให้

สมชัชาองคก์ารสหประชาชาต ิพจิารณาประกาศให ้ชว่งป ีค.ศ. 

2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

(United Nations Decade on Biodiversity) 

 ✾ พิธีปิดการประชุม

ในที่ประชุมรวมวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วม

ประชมุไดร้บัรองรายงานการประชมุ (UNEP/CBD/WGRI/3/L.1) 

โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย นาย Achim Steiner ผู้อำานวยการ

โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) กลา่วเนน้ถงึ

ความสำาคญัและศกัยภาพของการผสานความร่วมมือระหวา่ง

ความตกลงพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม และเนน้ถงึความตอ้งการ

ในการสือ่สารผลทีไ่ดจ้ากการดำาเนนิงานตามเป้าหมายป ีค.ศ. 

2010 ใหอ้อกมาดเูปน็ในเชงิบวกมากกวา่ทีจ่ะใชค้ำาวา่ “ลม้เหลว”  

(failure) ในบรบิทของการเพิม่การมสีว่นรว่มของประเทศกำาลงั

พฒันาในการประชมุของอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทาง 

ชวีภาพ เขากลา่วถงึการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางของผูเ้ขา้

รว่มประชมุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ทีจ่ะรอพจิารณาในงบประมาณ 

ของสำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ หลังจากผู้เข้าร่วมประชุม

กล่าวคำาแถลงแล้ว ประธาน Flasbarth กล่าวขอบคุณผู้เข้า

รว่มประชมุและสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ สำาหรบัการทุม่เท

ทำางาน และทำาใหก้ารประชมุสำาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีและมคีวาม

กา้วหนา้ “อยา่งกา้วกระโดด” ในประเดน็ทีเ่ปน็ปญัหาทา้ทาย

หลายเรื่อง และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.12 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.519 IISD 31 May 2010 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enbo519e.pdf
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การประชุมครั้งที่ 6 ของคณะทำางานเฉพาะกิจ 

วา่ดว้ยมาตรา 8(j) และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตอ้นสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 

พฤศจกิายน ค.ศ. 2009 ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา 

มผีูเ้ขา้รว่มประชมุกวา่ 300 คน จากภาคอีนสุญัญา 97 ประเทศ 

ตลอดจนผู้แทนจากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

ประมาณ 80 แหง่ องคก์รระหวา่งรฐับาล 6 แหง่ และองคพ์ฒันา 

เอกชน 18 แห่ง

ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) ได้รับรองข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กลไกเพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น  

การจัดทำาระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) เพื่อ

การคุม้ครองความรู ้การประดษิฐค์ดิคน้ และวถิปีฏบิตัทิีส่บืทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี องค์ประกอบของข้อถือปฏิบัติทาง

จริยธรรม เพื่อให้หลักประกันในการยอมรับนับถือต่อมรดก

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชมุชนทอ้งถิน่ และโปรแกรมงานพหวุรรษวา่ดว้ยการดำาเนนิงาน 

ตามมาตรา 8(j) และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้เสนอแนะดงั

กลา่วจะถกูสง่ตอ่ใหก้บัสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุ

สมัยที่ 10 (COP 10) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 

ค.ศ. 2010 ณ นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับรอง “มุมมอง” เกี่ยวกับ

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์โดยใชอ้งคป์ระกอบจากรายงานของผูเ้ชีย่วชาญ

วา่ดว้ยความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณแีละการปฏบิตัิ

ตามที่ได้รับ “การสนับสนุนอย่างท่วมท้น” จากผู้เชี่ยวชาญ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นำาสง่ใหแ้กก่ารประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่

ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่8 ซึง่จะมขีึน้ 

ระหวา่งวนัที ่9-15 พฤศจกิายน ค.ศ. 2009 ณ นครมอนทรอีอล

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) 
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6

(The Sixth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on  
Article 8(j) and related provisions)

2-6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

คำาว่า “Tkariwaie:ri” ซึ่งเป็นคำาจากภาษาของ

ชนเผ่าโมฮอกที่มีความหมายว่า “วิถีทางที่ถูกต้องในการทำา 

สิ่งต่างๆ” เป็นคำาสำาคัญที่ใช้แพร่หลายในการประชุมครั้งนี้  

ซึ่งดำาเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่สร้างสรรค์และเป็นมิตร 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ได้ข้อสรุป

เกีย่วกบัการเจรจาตอ่รองเรือ่งขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรยิธรรม แสดง

มุมมองและข้อคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึง 

และการแบง่ปนัผลประโยชน ์และพฒันาโปรแกรมงานทีม่เีปา้หมาย 

กว้างไกล ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังเน้นที่ประเด็นการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนด้วย

สารบัญ

ความเป็นมาของอนุสัญญาฯ, มาตรา 8(j) และ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✾ ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 8(j) 
และประเด็นการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ภายใต้ 
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้เปิดให้มี
การลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใช ้
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญาฯ 
192 ประเทศ อนสุญัญาฯ มเีปา้หมายเพือ่สง่เสรมิ “การอนรุกัษ ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบ
ของความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื และการแบง่ปนั 
ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมอยา่งยตุธิรรม
และเท่าเทียม” 

งานของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ตามมาตรา 8(j) เริ่มขึ้นเมื่อที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  
สมัยที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน) ค.ศ. 1996 ณ กรุงบัวโนส ไอเรส  
ประเทศอาร์เจนตินา ร้องขอให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างสมัยขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำาเนินงานตาม
มาตรา 8(j) มีความก้าวหน้า การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งได ้
ข้อเสนอแนะให้จัดตั้งคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ขึ้น โดย
เปน็คณะทำางานแบบเปดิ (open-ended) ตอ่มาขอ้เสนอแนะนี้ 
ไดร้บัรองโดยทีป่ระชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่4 (COP 4) 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ย มาตรา  
8(j) ครัง้ที ่1 : มขีึน้ในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2000 ณ เมอืงเซวลิล ์
ประเทศสเปน คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ไดพ้จิารณาองคป์ระกอบ
สำาหรับโปรแกรมงานว่าด้วยมาตรา 8(j) และพิจารณาการ
คุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณใีนรปูแบบตา่งๆ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 
(COP 5) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้ขยายขอบเขต
บทบาทหน้าที่ของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ให้ครอบคลุมถึง 
การทบทวนความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงาน ศกึษาแนวทางในการ 
เพิม่การมสีว่นรว่ม และรบัรองโปรแกรมงานวา่ดว้ยมาตรา 8(j)  
ซึง่ระบถุงึองคป์ระกอบและงานตา่งๆ ภายใตก้ลไกการมสีว่นรว่ม  
สถานภาพและแนวโน้มของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี วิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณี เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พนัธกุรรมอยา่งยัง่ยนื การแบง่ปนัผลประโยชน ์การแลกเปลีย่น
และการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร และการตดิตามตรวจสอบและ
องค์ประกอบทางกฎหมาย

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่1 (ABS WG1) : 

มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ นครบอนน์ สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้จัดทำาร่าง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และจำาแนกระบุองค์ประกอบสำาหรับแผนปฏิบัติการว่าด้วย

การเสริมสร้างสมรรถนะ

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 

มาตรา 8(j) ครั้งที่ 2 : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 

ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกจิฯ 

ได้พิจารณา : โครงร่างของรายงานประมวลสถานภาพและ 

แนวโน้มของความรู้ที่ได้สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

ข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม กลไกการมีส่วนร่วม และ

ประสทิธผิลของเครือ่งมอืทีม่อียู ่ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การคุม้ครอง

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญา

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6  

(COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรอง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และได้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ : แนวทางอื่นๆ รวมถึงการ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ บทบาทของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา

ในการดำาเนินงานตามข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความตกลงว่าด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) นอกจากนี ้สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ได้จำาแนกระบุปฏิบัติการที่ต้องดำาเนินงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การผสานมาตรา 8(j) เข้าสู่โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อ

สาระสำาคัญของอนุสัญญาฯ และให้การรับรองโครงร่างของ

รายงานประมวล
การประชมุสดุยอดวา่ดว้ยการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(WSSD) : ในแผนปฏบิตักิารโจฮนัเนสเบริก์ ทีป่ระชมุสดุยอด

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (เดือนกันยายน 

ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้)  

ไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ 

วา่ดว้ยการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม ภายใต้ 

กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่2 (ABS WG2) :  

มขีึน้ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรอีอล ประเทศ
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แคนาดา คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้หารือถึงกระบวนการ

ลกัษณะพืน้ฐาน ขอบเขต องคป์ระกอบและรปูแบบของระบอบ 

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และพิจารณามาตรการเพื่อให้หลักประกันในการปฏิบัติตาม

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการ

ตกลงรวมกัน (MAT) และการเสริมสร้างสมรรถนะ

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) ครั้งที่ 3 : มีขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 

ณ นครมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกจิฯ  

ได้พิจารณา : ข้อเสนอแนะจากการหารือแห่งสหประชาชาต ิ

วา่ดว้ยประเดน็ชนพืน้เมอืง (UNPFII) ผลกระทบทางเศรษฐกจิ-

สังคมที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีที่จำากัดการใช้พันธุกรรม  

(GURTs) องค์ประกอบสำาหรับระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generics system) เพื่อการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี กลไกการมีส่วนร่วม แนวทางอัคเว : คู 

สำาหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

และสังคม และรายงานประมวล

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

7 (COP 7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ไดใ้หก้ารรบัรอง แผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ มอบหมายหน้าที่ 

ใหแ้กค่ณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ในการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ และเหน็ชอบ 

ในข้อกำาหนดการดำาเนินงาน (TOR) สำาหรับการเจรจาต่อรอง

ดงักลา่ว และสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรองแนวทาง 

อัคเว : คู 

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนค์รัง้ที ่3 (ABS WG 3) : 

มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 ณ กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้เจรจาต่อรองเรื่อง

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์และพจิารณาแนวทางเพิม่เตมิเพือ่สนบัสนนุการ

ดำาเนินงานตามแนวทางบอนน์ เช่น เอกสารรับรองระหว่าง

ประเทศซึ่งต้นกำาเนิด/แหล่งที่มา/ที่มาตามกฎหมายของ

ทรพัยากรพนัธกุรรม มาตรการเพือ่ใหห้ลกัประกนัในการปฏบิตัิ

ตามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บั

การตกลงร่วมกัน (MAT) และทางเลือกสำาหรับดัชนีชี้วัดการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) ครั้งที่ 4 : มีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2006 ณ 

เมืองกรานาดา ประเทศสเปน คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้

พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ : การดำาเนินงานร่วมกับ

คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

กลไกการมีส่วนร่วม องค์ประกอบของกฎความประพฤติทาง

จรยิธรรม เพือ่ดแูลใหเ้กดิความเคารพตอ่มรดกทางวฒันธรรม 

และภมูปิญัญาของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ เทคโนโลยี

ที่จำากัดการใช้พันธุกรรม (GURTs) และรายงานประมวล

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ 4 (ABS 

4) : มีขึ้นในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ณ เมือง

กรานาดา ประเทศสเปน คณะทำางานฯ ได้เจรจาเรื่องระบอบ

ระหวา่งประเทศ ตอ่ และเหน็พอ้งในรา่งเนือ้หาเพือ่ใชเ้ปน็พืน้ฐาน 

สำาหรบัการเจรจาตอ่รองในอนาคต คณะทำางานฯ ยงัไดพ้จิารณา

ประเด็นเอกสารรับรองที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่ง

ต้นกำาเนิด/แหล่งที่มา/ที่มาตามกฎหมาย และมาตรการเพื่อ

สนบัสนนุการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) 

และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่  

8 (COP 8) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมือง

คูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ไดเ้หน็ชอบใหน้ำาผลจากการประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ครั้งที่ 4 (WG ABS 4) เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 รวมถึงผลจากการ

ประชุมเฉพาะกิจของคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการว่าด้วย

เอกสารรับรองที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/

แหล่งที่มา/ที่มาตามกฎหมาย เพื่อการปรับรายละเอียดของ

ระบอบระหว่างประเทศฯ ต่อไป สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ไดร้อ้งขอใหค้ณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j) ชว่ยสนบัสนนุหนา้ที่

ที่ได้รับมอบหมายของคณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการ 

แบ่งปันผลประโยชน์ และได้รับรองข้อมติเกี่ยวกับกลไกการม ี

สว่นรว่มของชนพืน้เมอืง และระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis)  

เพื่อการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่5 (ABS 5) : 

มีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ

แคนาดา คณะทำางานฯ ได้พิจารณาประเด็นสารัตถะเกี่ยวกับ

องคป์ระกอบของระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ และได้หารือถึงเอกสารอย่างไม่เป็น

ทางการของประธานร่วมสองฉบับ คือบันทึกว่าด้วยข้อเสนอ 

ทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุ และผลสะทอ้นถงึความกา้วหนา้ทีเ่กดิขึน้ 

และได้ข้อสรุปว่าเอกสารดังกล่าวควรอยู่ภายใต้อำานาจหน้าที่
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ของประธานร่วมของคณะทำางานฯ เท่านั้น และควรเผยแพร่

เป็นเอกสารข้อมูลให้แก่ภาคีอนุสัญญาฯ

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 

มาตรา 8(j) ครัง้ที ่5 : มขีึน้ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2007 ณ นคร

มอนทรอีอล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ยงัไมไ่ด ้

ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จะส่งให้กับการเจรจาต่อรองเพื่อ 

จดัทำาระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ เนื่องจากมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ทั้ง

ในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ และเนื้อหาของระบอบ

ระหว่างประเทศฯ

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ

เขา้ถึงและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่6 (ABS 6) : 

มีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2008 ณ นครเจนีวา ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ คณะทำางานฯ ได้เน้นที่องค์ประกอบหลัก

ของระบอบระหว่างประเทศ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์

อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 

การปฏิบัติตาม ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีกับ

ทรพัยากรพนัธกุรรม และการเสรมิสรา้งสมรรถนะ คณะทำางานฯ  

มคีวามกา้วหนา้ในการจดัทำาเอกสารฉบบัใหมเ่กีย่วกบัระบอบ

ระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่สั้นและกระชับขึ้น 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9  

(COP 9) : มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 ณ นครบอนน์ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้บัรอง

แผนที่เส้นทาง (roadmap) สำาหรับการเจรจาต่อรองเรื่อง

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์ซึง่มกีำาหนดแลว้เสรจ็ภายในป ีค.ศ. 2010 สมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ มีมติให้คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 

8(j) ดำาเนนิงานเกีย่วกบั แนวทางในการจดัทำาเอกสารเกีย่วกบั 

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีแผนปฏบิตักิารสำาหรบั

การสงวนรกัษาความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณกีลไก

การมสีว่นรวามสำาหรบัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่

ในอนสุญัญาฯ องคป์ระกอบของระบบกฎหมายเฉพาะ ข้อถอื

ปฏิบัติทางจริยธรรม และงานเกี่ยวกับรายงานประมวล

การประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ยแนวความคดิ  

คำานิยาม คำาจำากัดความ และแนวทางเชิงภาคส่วน :  

มขีึน้ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2008 ณ เมอืง Windhoek ประเทศ

นามิเบีย คณะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา แนวทางต่างๆ ในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร

พันธุกรรม สารอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ และผลสะท้อนของ

ความรูใ้นแตล่ะประเดน็ดงักลา่ว การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

พนัธกุรรมในรปูแบบตา่งๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมของ

ภาคสว่น ลกัษณะเฉพาะภาคสว่นของขอ้ตกลงวา่ดว้ยการเขา้ถงึ

และการแบง่ปนัผลประโยชน ์และทางเลอืกและแนวทางตา่งๆ 

สำาหรบัการพจิารณาลกัษณะเฉพาะดงักลา่วทีอ่าจมคีวามผสาน

สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

การประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ยการปฏบิตัิ

ตาม : มขีึน้ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2009 ณ กรงุโตเกยีวประเทศ

ญีปุ่น่ คณะผูเ้ชีย่วชาญไดพ้จิารณามาตรการเพือ่ เอือ้อำานวยการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยโจทย์หรือผู้ฟ้องจากต่างชาติ  

สนับสนุนการตระหนักและบังคับใช้คำาพิพากษาข้ามเขต 

อำานาจแห่งชาติ และกำาหนดการชดเชยและบทลงโทษเพื่อ 

ใหห้ลกัประกนัในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบง่ปนัผลประโยชนภ์ายในประเทศ คณะผูเ้ชีย่วชาญยงัได้

พจิารณา มาตรการตามความสมคัรใจเพือ่เพิม่พนูการปฏบิตัติาม  

โดยผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมของต่างประเทศ มาตรการการ

ปฏบิตัติามทีค่ำานงึกฎจารตีประเพณ ีและมาตรการการปฏบิตัิ

ตามสำาหรับการวิจัยที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ครัง้ที ่7 (ABS 7) : มขีึน้

ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน ค.ศ. 2009 ณ กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส คณะทำางานฯ ได้เน้นที่เนื้อหาปฏิบัติการเกี่ยวกับ

วตัถปุระสงค ์ขอบเขต การปฏบิตัติาม การแบง่ปนัผลประโยชน์

อยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม และการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม 

คณะทำางานฯ ประสบกบัปญัหาและอปุสรรคเกีย่วกบัระเบยีบ

วธิกีารในหลายประเดน็ ซึง่สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของ

เอกสารการเจรจาตอ่รอง และความแตกตา่งระหวา่งกลอ่งนำา

ข้อความ (brick) กับ จุดนำาข้อความ (bullet) สองวันก่อนปิด

การประชุม คณะทำางานฯ เห็นพ้องต้องกันให้ยกเลิกการใช้

กล่องนำาข้อความและจุดนำาข้อความ และพิจารณาข้อเสนอ

เกี่ยวกับเนื้อหาภายใต้โครงสร้างที่กำาหนดให้โดยตรง ในส่วน

ทีเ่ปน็เนือ้หาสาระนัน้ การถกเถยีงทีเ่กดิขอ้โตแ้ยง้มากทีส่ดุคอื

ประเด็นที่ว่าจะรวมเอาไวรัสและเชื้อโรค (pathogens) ไว้ใน

ขอบเขตของระบอบระหว่างประเทศ หรือไม่

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากร

พนัธกุรรม : มขีึน้ระหวา่งวนัที ่16-19 มถินุายน ค.ศ. 2009 ณ 

เมอืงไฮเดอราบดั ประเทศอนิเดยี คณะผูเ้ชีย่วชาญไดพ้จิารณา 

ประเด็นทางกฎหมาย และวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมกับความรู้ที่

สบืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง กฎจารตีประเพณี

ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีค่วบคมุดแูลการ
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เขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมและความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีที่เกี่ยวข้อง และมาตรการเพื่อให้หลักประกันการ

ปฏิบัติตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

 ✾ รายงานการประชุม

ในวนัจนัทรท์ี ่2 พฤศจกิายน ค.ศ. 2009 การประชมุ

ครั้งที่ 6 ของคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) เริ่มต้น

ขึ้นด้วยพิธีต้อนรับของชนพื้นเมือง นาง Nicola Breier จาก

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีในนามของนาย Norbert Rottgen 

รฐัมนตรกีระทรวงสิง่แวดลอ้มของเยอรมน ีประธานสมชัชาภาคี

อนสุญัญาฯ สมยัที ่9 กลา่วเนน้ถงึความสำาคญัของโปรแกรมงาน 

พหวุรรษวา่ดว้ยมาตรา 8(j) และการเนน้ทีก่ารดำาเนนิงานตาม

มาตรา 10(c) (การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรชวีภาพตามจารตี

ประเพณ)ี รวมถงึความตอ้งการฉนัทามตเิกีย่วกบัองคป์ระกอบ

ของข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม นาย Balakrishna Pisupati  

ในนามของนาย Achim Steiner ผูอ้ำานวยการโครงการสิง่แวดลอ้ม 

แห่งสหประชาชาติ (UNEP) กล่าวเน้นว่างานเกี่ยวกับระบบ

กฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ข้อถือปฏิบัติทาง

จริยธรรมและดัชนีชี้วัดเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงคท์ัง้สามขอ้ของอนสุญัญาฯ นาย Ahmed Djoghlaf 

เลขาธกิารอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ กลา่ว

เนน้ถงึความสำาคญัของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

ทีม่สีว่นชว่ยในการคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ และ

ขอบคุณประเทศอินเดียสำาหรับการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 (COP 11) 

ในปี ค.ศ. 2012

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) รอ้งขอใหอ้ทุศิเวลา

ใหอ้ยา่งเพยีงพอในการพจิารณาโปรแกรมงาน และเนน้วา่การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเปน็ภยัคกุคามตอ่การอยูร่อดของ

ชนพืน้เมอืง และความตอ้งการระบอบระหวา่งประเทศทีม่ผีล

ผกูพนัตามกฎหมาย ซึง่คุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ีผูแ้ทนองคก์รชนพืน้เมอืงและสทิธมินษุยชนในแคนาดา

ระบถุงึการบรรลผุลสำาเรจ็สามประการทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั คอื 

การเจรจาตอ่รองเรือ่งขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรธิรรมทีเ่สรจ็สมบรูณ ์

การชว่ยสนบัสนนุตอ่องคป์ระกอบทีส่ำาคญัของระบอบระหวา่ง

ประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และ

โปรแกรมงานทีน่ำาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ และชดัเจนตรงประเดน็ 

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชมุชนทอ้งถิน่ (IFLC) 

เสนอแนะใหร้วมประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไว้

ในโปรแกรมงาน และใหค้วามสำาคญัลำาดบัตน้กบัการจดัทำาและ

ดำาเนินงานตามระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) 

ผูแ้ทนจากเครอืขา่ยกลุม่สตรพีืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (IWBN) เสนอแนะให้พิจารณาบทบาทของสตร ี

ในการถา่ยทอดความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีเมือ่

จัดทำาดัชนีชี้วัดและโปรแกรมงาน

การจดัองคป์ระกอบการประชมุ : ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ไดร้บัรองวาระการประชมุและการจดัองคป์ระกอบการประชมุ 

(UNEP/CBD/WG8J/6/1 and Add.1/Rev.1) โดยไม่มีการ

แก้ไข และคัดเลือกให้นาง Somaly Chan ประเทศกัมพูชา 

เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และได้แต่งตั้งนาง Lucy 

Mulenki นาง Shimreichon Luithui - Erni นาง Gunn - 

Britt Retter นาง Victoria Esther Camac Romirez นาย 

Merle Alexander และนาง Neva Collings เปน็สมาชกิกลุม่

เพื่อนชนพื้นเมืองของสภาสมัชชาภาคีพิธีสารฯ (Indigenous 

Friends of the Bureau) และมอบหมายให้นาง Lucy  

Mulenkei เป็นประธานร่วม

คณะประชมุรวมไดป้ระชมุกนัตลอดทัง้อาทติย ์มกีารตัง้

กลุม่ตดิตอ่ประสานงานขึน้สามกลุม่ คอื กลุม่ตดิตอ่ประสานงาน 

เรื่องข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม (Contact group on the  

ethical code) ซึง่มนีาง Susanna Chung สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้ 

และนาง Neva Collings ผู้แทนจากกลุ่มชนพื้นเมืองเป็น

ประธานร่วม ประชุมกันในวันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 

พฤศจิกายน กลุ่มติดต่อประสานงานเรื่องโปรแกรมงาน ซึ่งมี

นาง Tone Solhaug ประเทศนอรเ์วย ์และนาง Gunn – Britt 

Retter ผูแ้ทนจากกลุม่ชนพืน้เมอืงเปน็ประธานรว่ม ไดป้ระชมุ

กนัในวนัองัคารที ่3 และวนัพธุที ่4 พฤศจกิายน และกลุม่ตดิตอ่

ประสานงานเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งนาย Damaso Luna ประเทศ

เม็กซิโก และนาย Merle Alexander เป็นประธานร่วม ได้

ประชุมกันในวันพุธที่ 4 และพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน

 × กลไกสำาหรับการมีส่วนร่วม
คณะประชมุรวมไดเ้ริม่พจิารณากลไกการมสีว่นรว่ม 

สำาหรับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นในงานของ

อนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/WG8J)/6/3) ในวันจันทร์ที่ 2 

พฤศจิกายน และได้หารือถึงร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8J/6/CRP.1) ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน และรับรองร่าง

ขอ้เสนอแนะฉบบัที่ไดร้ับการแก้ไขในวนัศกุร์ที ่6 พฤศจิกายน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบใหส้นบัสนนุความพยายาม

ในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ “เพือ่สนบัสนนุการรบัรองระบอบ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และการดำาเนนิงานตอ่จากป ี2010” รวมถงึโดยการสนบัสนนุ

ของแนวทางวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพกบัการทอ่งเทีย่ว 

ของอนุสัญญาฯ ดังเสนอแนะโดยผู้แทนประเทศไนเจอร์

เกี่ยวกับการพัฒนาการสื่อสาร ผู้แทนประเทศ

กวัเตมาลาและประเทศไทย เนน้ถงึการแปลเปน็ภาษาพืน้เมอืง 

และภาษาทอ้งถิน่ ผูแ้ทนประเทศยกูนัดา อนิเดยี และอืน่ๆ ระบุ

วา่ในการจดัทำากลไกการสือ่สารควรคำานงึถงึวา่ชมุชนพืน้เมอืง 

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างจำากัด 

ซึ่งผู้แทนประเทศกัวเตมาลา เปรู และเซเนกัลชี้ให้เห็นถึง

ประโยชน์ของการสื่อสารทางวิทยุ ผู้แทนประเทศแคนาดาได้

เสนอแนะใหอ้ธบิายวา่หนว่ยประสานงานกลางแหง่ชาตวิา่ดว้ย

มาตรา 8(j) ที่เสนอจัดตั้งขึ้น จะสามารถช่วยสนับสนุนหน่วย

ประสานงานกลางแห่งชาติของอนุสัญญาฯ เอื้ออำานวยการ

สือ่สารกบัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และสง่เสรมิ

การจดัทำาและการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) อย่างมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

กลไกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นในงานของอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิผล 

(UNEP/CBD/WG8J/6/L.2) รวมถงึสว่นทีว่า่ดว้ยการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะ การจดัทำากลไกและคูม่อืการสือ่สารเพือ่เอือ้อำานวย

การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

ในงานของอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงโดยผ่าน

กองทุนตามความสมัครใจและการริเริ่มอื่นๆ

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้

 ✤ ใหก้ารตอ้นรบัความพยายามในการเสรมิสรา้ง

สมรรถนะ โดยเฉพาะในส่วนของระบอบระหว่างประเทศ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ และ

การดำาเนินงานต่อจากปี ค.ศ. 2010

 ✤ สนบัสนนุใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ดำาเนนิ

ความพยายามตอ่ไปเพือ่เอือ้อำานวยการดำาเนนิงานตามขอ้มติ

เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะอย่างมีประสิทธิผล

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัการประชมุ

เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะระดับภูมิภาค

และระดบัอนภุมูภิาค และแลกเปลีย่นประสบการณใ์นประเดน็

เกี่ยวกับมาตรา 8(j) มาตรา 10(c) และมาตรา 15 โดยขึ้นอยู่

กับทรัพยากรการเงินที่มีอยู่

 ✤ รอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำาสือ่

และข้อมูลด้านการศึกษาและความตระหนักของสาธารณชน 

ใหแ้กช่มุชน ในระบบอเิลก็โทรนคิสแ์ละรปูแบบอืน่ๆ รวมถงึโดย

ใชภ้าษาพืน้เมอืงหรอืภาษาถิน่ และเชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ  

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางวิทยุชุมชน และสื่ออื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำา ปรบัปรงุ 

และแปลข้อมูลในกลไกการสื่อสารระบบอิเล็กโทรนิคส์ใน 

รูปแบบต่างๆ

 ✤ รับทราบถึงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี(traditional knowl-

edge information portal)

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาแต่งตั้ง 

หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติสำาหรับมาตรา 8(j) และ 

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง (national focal point for Article 

8(j) and related provision) โดยได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ เพื่อเอื้ออำานวยการติดต่อ

สือ่สารกบัองคก์รของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

และเพื่อส่งเสริมการจัดทำาและดำาเนินงานตามโปรแกรมงาน

ว่าด้วยมาตรา 8(j)

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ รฐับาล และสถาบนั

ใหท้นุทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้นุสนบัสนนุแกก่องทนุตามความสมคัรใจ

 × ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system)
คณะประชมุรวมเริม่หารอืถงึองคป์ระกอบของระบบ

กฎหมายเฉพาะ (sui generis system) เพื่อการคุ้มครอง 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี (UNEP/CBD/

WG8J/6/5) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน และหารือถึงร่าง 

ขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/WG8J/6/CRP.2) ในวนัพฤหสับดทีี ่

5 พฤศจกิายน และในวนัศกุรท์ี ่6 พฤศจกิายน รา่งขอ้เสนอแนะ 

ฉบับแก้ไขได้รับการรับรองโดยมีการแก้ไขเล็กน้อย

ประเด็นที่มีเนื้อหามากที่สุดในการเจรจาต่อรองคือ 

ข้อความอ้างถึงงานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 

(WIPO) เกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

ผู้แทนประเทศสวีเดนในนามของสหภาพยุโรป (EU) และ 

ผู้แทนประเทศออสเตรเลียชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการระหว่าง

รัฐบาลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมและ

ประเพณีความเชื่อ (IGC) ขององค์การการค้าโลก (WTO) เป็น 

เวทหีลกัสำาหรบัการหารอืเรือ่งประเดน็ของทรพัยส์นิทางปญัญา

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีและเสนอแนะใหค้ณะทำางานเฉพาะกจิฯ เนน้ทีป่ระเดน็

การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำาและดำาเนินงาน 

ตามระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ผู้แทน

ประเทศอียิปต์เน้นว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 
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(WIPO) ไมค่วรหารอืประเดน็การแบง่ปนัผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ผู้แทนประเทศ

มาเลเซียกล่าวโต้แย้งว่าข้อมติสมัชชาองค์การการค้าโลกที่ให้

เจรจาตอ่รองเกีย่วกบัเครือ่งมอืเพือ่คุม้ครองทรพัยกรพนัธกุรรม

และความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีไม่ควรไปขัด

หรือส่งผลกระทบต่องานของอนุสัญญาฯ ในการจัดทำาระบบ

กฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) ผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยี แคนาดา และสวติเซอรแ์ลนด ์

เสนอใหอ้า้งถงึขอ้มตขิององคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาแหง่โลก 

(WIPO) ส่วนที่กล่าวว่างานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งโลก (WIPO) ไม่ควรไปขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่องาน 

ทีเ่กดิขึน้ในเวทกีารหารอือืน่ๆ ผูแ้ทนประเทศบราซลิและยกูนัดา

เสนอให้อ้างถึงข้อมติดังกล่าว และรับทราบถึงความก้าวหน้า 

ในระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ของอนสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 

ในคณะประชุมรวม ผู้แทนประเทศมาเลเซียเสนอแนะให้

นำาข้อมติขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)  

มาอ้างถึงโดยตรง (exact quote)

ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดส์นบัสนนุการอา้งถงึ “ผูเ้ปน็ 

เจา้ของความรู”้ ซึง่ผูแ้ทนประเทศบราซลิคดัคา้นเพราะตอ้งการ

ใหอ้า้งถงึชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ตอ่มาผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดทำาระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) โดย “ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล และให้การ

รับรอง”

ผูแ้ทนสมาคมสตรพีืน้เมอืงแห่งรฐัควเิบก (Quebec 

Native Women Association) กล่าวเตือนภาคีอนุสัญญาฯ 

ว่าเวทกีารหารอืแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยประเดน็ชนพืน้เมอืง 

(UN Permanent Forum on Indigeneows Issues-UNPFII) 

ได้เสนอแนะให้การจัดทำาระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis 

system) อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เพื่อให้รวมถึงกฎหมายจารีตประเพณี และเป็นไป

ตามมาตรฐานขั้นตำ่าของปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

สิทธิของชนพื้นเมือง (UNDRIP) รวมถึงความเห็นชอบที่ได้

แจ้งล่วงหน้า ผู้แทนจากเวทีการหารือระหว่างประเทศของ 

ชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ IIFB) และ 

เครอืข่ายความหลากหลายทางชวีภาพของสตรพีืน้เมอืง (IWBN) 

เน้นถงึความต้องการในการให้การยอมรบันบัถอืต่อกระบวนการ

ตัดสินใจและกฎจารีตประเพณี

เกีย่วกบัองคป์ระกอบของระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generis system) ผูแ้ทนประเทศแคนาดากลา่วเนน้วา่ไมจ่ำาเปน็

ต้องรวมองค์ประกอบทั้งหมดไว้ในระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generis system) ทกุฉบบั ผูแ้ทนสาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้กลา่ว

เนน้ถงึการจดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) 

ที่ชุมชนพื้นเมืองเป็นเจ้าของความรู้และควบคุมการเผยแพร ่

ความรูด้งักลา่ว ผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอวา่ระบบกฎหมายเฉพาะ  

ควรตั้งอยู่บนหลักของการคุ้มครองแบบป้องกัน (defensive 

protection) รวมถึงคู่มือการคุ้มครองภายใน (endogenous 

protection) ที่มีเป้าหมายต่อต้านสภาวะการสูญเสียของ 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ในข้อเสนอแนะเรื่อง

ระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ี(UNEP/CBD/WG8J/6/L.3) คณะทำางาน

เฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้

 ✤ รบัทราบวา่องคป์ระกอบของระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) ดังกำาหนดในบันทึกของเลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ รวมถงึองคป์ระกอบทีเ่ปน็ประโยชนเ์พือ่พจิารณาเมือ่

ภาคอีนสุญัญาฯ และรฐับาลอืน่ๆ จดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) ของตน

 ✤ รับทราบว่าควรจัดทำาระบบกฎหมายเฉพาะ 

(sui generis system) โดยคำานงึถงึกฎจารตีประเพณวีถิปีฏบิตั ิ

และระเบยีบวธิกีารของชมุชน โดยชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม

และให้ความเห็นชอบ ตามความเหมาะสม

 ✤ สนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ทีย่งัไมไ่ดพ้จิารณา

หรอืจดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) ดำาเนนิการ 

ตามขั้นตอน ตามความเหมาะสม

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ ทำาการรวบรวม

และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัมาตรการทีด่ำาเนนิการโดย

ภาคีพิธีสารฯ เพื่อจัดทำาระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis 

system) ผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (CHM)

 ✤ รับทราบข้อมติของสมัชชาองค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ที่กำาหนดให้ได้ฉันทามติเพื่อให้

หลักประกันในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม และความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีโดยไมข่ดัตอ่งานในเวทกีาร

เจรจาหารืออื่นๆ

 × ข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม
คณะประชุมรวมเริ่มหารือถึงร่างองค์ประกอบของ 

ข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม เพื่อให้หลักประกันในการยอมรับ

นบัถอืตอ่มรดกทางวฒันธรรมและภมูปิญัญาของชมุชนพืน้เมอืง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ (UNEC/CBD/WG8J/6/4) ในวนัจนัทร์

ที ่2 พฤศจกิายน และกลุม่ตดิตอ่ประสานงานซึง่มนีาง Susanna 
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

Chung สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้และนาง Neva Collings ผูแ้ทน 

จากกลุ่มชนพื้นเมืองเป็นประธานร่วม ได้พิจารณาประเด็นนี ้

ในวนัจนัทรท์ี ่2 และวนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน รา่งขอ้เสนอแนะ  

(UNEP/CBD/WG8J/6/CRP.3) ไดร้บัการหารอืในคณะประชมุ

รวมวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน และได้รับการรับรองในวัน

ศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน

เกีย่วกบัชือ่ของขอ้ถอืปฏบิตั ิในตอนแรกผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

เหน็ชอบใหใ้ชช้ือ่วา่ “ขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรยิธรรมมอนทรอีอล เพือ่

ใหห้ลกัประกนัในการยอมรบันบัถอืตอ่มรดกทางวฒันธรรมและ 

ภมูปิญัญาของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทาง 

ชวีภาพอยา่งยัง่ยนื” อยา่งไรกต็าม ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่ง

ประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) สนับสนุนโดยผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้ใช้ชื่อ 

“Tkariwaie:ri” ซึง่มาจากภาษาของชนเผา่โมฮอกมคีวามหมายวา่  

“หนทางที่ถูกต้อง” (the right way) เป็นชื่อของข้อปฏิบัติ

เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานและผลกระทบของข้อถือ

ปฏิบัติทางจริยธรรม ผู้แทนประเทศอินเดียกล่าวโต้แย้งว่า

ลกัษณะพืน้ฐานทีไ่มม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย ไมค่วรไปขดัขวาง

หรือป้องกันการผนวกรวมองค์ประกอบของข้อถือปฏิบัติทาง

จริยธรรม ในเครื่องมือสำาหรับการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ผู้แทนประเทศอียิปต์พิจารณาว่าข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม 

ถือเป็นขั้นแรกที่นำาไปสู่ระบอบที่มีลักษณะมอบหมายอำานาจ

หนา้ที ่(mandatory regime) ในอนาคต ขณะทีผู่แ้ทนประเทศ

นอรเ์วยก์ลา่วเนน้วา่องคป์ระกอบของขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรยิธรรม

ควรสะทอ้นอยูใ่นกฎระเบยีบขอ้บงัคบัแหง่ชาต ิผูแ้ทนประเทศ

แคนาดาและนวิซแีลนดก์ลา่วเนน้ถงึลกัษณะพืน้ฐานของขอ้ถอื

ปฏิบัติทางจริยธรรมที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ในการเจรจาต่อรองเกิดประเด็นเชิงเนื้อหาขึ้นสาม

ประเด็นคือ : “แผ่นดินและผืนนำ้าที่ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นอยู่อาศัยมาตั้งแต่ในอดีต” ข้อความอ้างถึง 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี (PIC) และข้อความ

อ้างถึง “ผู้ถือครองความรู้”

ข้อความ “แผ่นดนิและผนืนำา้ทีช่มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 

และชมุชนท้องถิน่อยูอ่าศยัมาตัง้แต่ในอดตี” ได้รบัการคดัค้าน

โดยผู้แทนประเทศแคนาดาและเม็กซิโก ผู้แทนประเทศ 

บร์ูกนิาฟาโซ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั ผูแ้ทนประเทศควิบา 

และอื่นๆ เสนอให้ขจัดวงเล็บออก และข้อเท็จจริงที่ผู้เข้า

ร่วมประชุมเห็นชอบให้อ้างถึงแนวทางอัคเว : คู ว่าด้วยการ

วิเคราะห์ประเมินผลกระทบทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ

สงัคม จากการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้ในแผ่นดนิและผนืนำ้าทีช่มุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัย

มาตั้งแต่ในอดีต ท้ายที่สุดแล้วผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่สามารถ

เห็นพ้องต้องกันได้

เกี่ยวกับประเด็นความโปร่งใส ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) ผู้แทนประเทศบราซิล สวิตเซอร์แลนด์ และเม็กซิโก

ต้องการให้อ้างถึงความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าของชุมชน

ต่อข้อเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี ส่วนผู้แทนประเทศแคนาดา และ

นวิซแีลนดต์อ้งการใหอ้า้งถงึ “ความเหน็ชอบและการมสีว่นรว่ม”  

และที่ประชุมยังไม่สามารถเห็นพ้องต้องกันในประเด็นนี้

เกีย่วกบั “ผูถ้อืครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณี” ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์สนับสนุนให้ใช้ข้อความ

ที่ชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าในชุมชนหนึ่งๆ จะมีบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที่เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ซึง่มอีำานาจหรอืสทิธใินการใหอ้นญุาตการเขา้ถงึความรูด้งักลา่ว 

ผูแ้ทนประเทศบราซลิสนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิกและ

กลุ่มประเทศแอฟริกัน เน้นถึงความต้องการให้ตระหนักถึง

ความแตกตา่งหลากหลายของสถานการณภ์ายในประเทศ และ

ต้องการให้อ้างถึง “ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น” 

แทน เพือ่ไมใ่หเ้ปน็การปดิกัน้สถานการณท์ีแ่ตกตา่ง ในชมุชน

ที่แตกต่าง ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอถึงความต้องการ

จำาแนกระบผุูถ้อืครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ที่ถูกต้องในการประยุกต์ใช้ข้อถือปฏิบัติทางจรยิธรรม และให้

ใส่ข้อความอ้างถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ในเนื้อหาส่วนที่เหลือด้วย ผู้แทนประเทศมาเลเซียสนับสนุน

โดยผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน เสนอว่าในการประยุกต์ใช้

ข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม “ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่นจะเป็นผู้จำาแนกระบุผู้ถือครองความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีสำาหรบัการใชป้ระโยชนใ์นทางปฏบิตัทิกุๆ 

วตัถปุระสงค”์ และผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดเ์สนอแนะใหเ้พิม่

ข้อความ “โดยสอดคล้องกับกฎจารีตประเพณี”

ในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ผู้แทน

ประเทศนวิซแีลนดร์ายงานถงึความเหน็ชอบอยา่งไมเ่ปน็ทางการ

กบัผูแ้ทนประเทศบราซลิและมาเลเซยีทีใ่หต้ดัขอ้ความอา้งองิ

ถึง “ผู้ถือครองความรู้” ตลอดทั้งเนื้อหาและอ้างถึงชุมชน 

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ตดัทิง้เนือ้หาทีร่ะบวุา่ “ชมุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่เป็นผู้ถือครองความรู้  

คงสทิธขิองตนรวมถงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเหนอืความรู้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ”ี และเพิม่วรรคใหมท่ีร่ะบวุา่ 

“ในกรณทีีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัความยนิยอมหรอืมอบอำานาจจาก 
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ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นโดยให้การยอมรับ

นบัถอืตอ่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน จะเป็นสิทธิของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่นในการจำาแนกระบุผู้ถือครองความรู้ของตน”

ร่างข้อเสนอแนะได้รับการรับรองโดยมีข้อแก้ไข 

ดงักล่าว และข้อแก้ไขอืน่ๆ อกีเลก็น้อยโดยทีย่งัคงมวีงเลบ็รอบ

ข้อความอ้างถงึ “แผ่นดนิและผนืนำา้ทีช่มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชมุชนท้องถิน่อยูอ่าศยัมาตัง้แต่ในอดตี” และ “ความเหน็ชอบ 

ทีไ่ด้แจ้งล่วงหน้า” และรบัรองประโยคทีร่ะบวุ่า “ชมุชนพืน้เมอืง 

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นควรกำาหนดลักษณะพื้นฐาน และ

ขอบเขตของทรพัยากรทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณขีอง

ตนด้วยตนเอง โดยสอดคล้องกับกฎจารีตประเพณี”

ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม (UNEP/CBD/

WG8J/6/L.4) รวมถึงเอกสารแนบท้ายที่ประกอบด้วย 

องค์ประกอบของข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 

หลกัการและเหตผุล หลกัจรยิธรรม รวมถงึหลกัจรยิธรรมทัว่ไป

และข้อพิจารณาเฉพาะและวิธีการต่างๆ

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้สมัชชาภาคี 

อนสุญัญาฯ พจิารณาองคป์ระกอบของขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรยิธรรม 

ที่เป็นเอกสารแนบท้าย เพื่อการรับรองและมีมติให้ใช้ชื่อว่า 

“ข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม Tkariwaie ri ว่าด้วยการยอมรับ

นับถือต่อมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนพื้น

เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละ 

การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื”  

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้เสนอแนะให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

เชญิชวนใหร้ฐับาลประเทศตา่งๆ ใชป้ระโยชนจ์ากองคป์ระกอบ

เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการจัดทำาข้อถือปฏิบัติทาง

จรยิธรรม ดงัไดร้บัการรอ้งขอโดยสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการ

ประชมุสมยัที ่5 โดยใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละประเดน็

ทีเ่ปน็ความตอ้งการเฉพาะของแตล่ะประเทศ และตระหนกัถงึ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชุมชนท้องถิ่นที่มีคุณค่าสูงยิ่ง

วรรคอารมัภบทของเอกสารแนบทา้ย ระบถุงึองคป์ระกอบ 

ของข้อถือปฏิบัติทางจริยธรรม และอธิบายว่า “มรดกทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา” หมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมและ

ทรพัยส์นิทางปญัญาของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

และไดร้บัการตคีวามภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ วา่มคีวามหมายเปน็เชน่เดยีวกบัความรู ้การประดษิฐ ์

คดิคน้ และวถิกีารดำารงชวีติทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีี่

เกีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้รับการ

รอ้งขอใหต้ระหนกัวา่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ควรไดร้บัการประเมนิคณุคา่อยา่งเทา่เทยีม และชว่ยสนบัสนนุตอ่

ความรูท้างวทิยาศาสตรส์มยัใหม ่และคำานงึถงึชดุของเครือ่งมอื 

ระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอนสุญัญาระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการขจดัอคตทิางเชือ้ชาตทิกุรปูแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 

แนวทางบอนน ์แนวทางอคัเว ค ูและปฏญิญาแหง่สหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง)

หลกัการและเหตผุล : สว่นนีอ้ธบิายวา่องคป์ระกอบ

ต่างๆ มีลักษณะตามความสมัครใจ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 

คำาแนะแนวทางเกีย่วกบักจิกรรม/ปฏสิมัพนัธก์บัชมุชนพืน้เมอืง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และการจดัทำาขอ้ถอืปฏบิตัใินระดบั

ทอ้งถิน่ระดบัชาตหิรอืระดบัภมูภิาคทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่สง่เสรมิ

การยอมรับนับถือ การสงวนรักษาและการดำารงรักษาความรู้ 

การประดิษฐ์คิดค้นและวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื  

องค์ประกอบยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คำาแนะแนวทางเกี่ยวกับ

การจดัทำาหรอืปรบัปรงุกรอบการดำาเนนิงานแหง่ชาตโิดยรฐับาล 

สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ รวมถงึ 

เอือ้อำานวยใหช้มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ สง่เสรมิ

การยอมรบันบัถอืตอ่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

และทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมของตน ภาคี

อนุสัญญาฯ ยังได้อธิบายว่าในกรณีที่จำาเป็นต้องได้รับความ

ยินยอมหรือมอบอำานาจจากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่น ในส่วนของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและท้องถิ่นจะ

มีสิทธิในการจำาแนกระบุผู้ถือครองความรู้ โดยสอดคล้องกับ

กฎจารีตประเพณีและระเบียบวิธีการของตน

หลกัจรยิธรรมทัว่ไป : สว่นนีร้วมถงึขอ้กำาหนดวา่ดว้ย

การยอมรับนับถือต่อผู้ตั้งถิ่นฐานและความตกลงที่มีอยู่  

ทรัพย์สินทางปัญญา ความโปร่งใส/การเปิดเผยข้อมูล การ

ยอมรับนับถือระหว่างวัฒนธรรมการคุ้มครองสิทธิความเป็น

เจา้ของทีไ่ดร้บัสบืทอดมาและสทิธคิวามเปน็เจา้ของสว่นบคุคล  

การแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งยตุธิรรม และเทา่เทยีม การคุม้ครอง  

แนวทางการปอ้งกนัลว่งหนา้ และหลกัการทีม่คีำาวา่ “การอนมุตั”ิ  

หรือ “ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า” อยู่ในวงเล็บ
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ภายใต้หลักจริยธรรมทั่วไป
 ✤ ควรตระหนักและพิจารณาถึงประเด็นความ

เป็นกังวลของชุมชน และการอ้างถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
และวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม
ประเพณ ีซึง่เกีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์าก
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื เมือ่ทำาการเจรจาตอ่รอง 
กบัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ กอ่นทีจ่ะเริม่ดำาเนนิ
กิจกรรม/ปฏิสัมพันธ์ใดๆ

 ✤ ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นควร 
ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน ขอบเขต และ 
วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม/ปฏสิมัพนัธใ์ดๆ ทีเ่สนอและจะดำาเนนิการ 
โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งอาจมีการใช้ประโยชน์จาก 
ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่แห่งนั้น

 ✤ ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นควร 
ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
สำาหรบัการมสีว่นชว่ยสนบัสนนุตอ่กจิกรรม/ปฏสิมัพนัธใ์ดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทางชวีภาพ และความรูท้ีส่บืทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะเกิดขึ้น และ/หรือ มีแนวโน้มที่
จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของชุมชนดังกล่าว

 ✤ ในการคาดการณ์และการวิเคราะห์ประเมิน
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ ควรให ้
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่

ขอ้พจิารณาเฉพาะ : สว่นนีร้วมถงึขอ้กำาหนดเกีย่วกบั
การตระหนกัถงึพืน้ทีก่ารเขา้ถงึทรพัยากรทีส่บืทอดตามธรรมเนยีม
ประเพณี การหลีกเลี่ยงการให้ย้ายถิ่นฐาน การคุ้มครอง/การ
ป้องกันดูแลในแบบที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี การ
ตระหนกัถงึโครงสรา้งของชมุชน การชดเชย การสง่ขอ้มลูกลบัคนื  
ความสัมพันธ์โดยสันติ และความสนับสนุนสำาหรับการริเริ่ม
ด้านการวิจัยของชนพื้นเมืองภายใต้ข้อพิจารณา

 ✤ ความเชื่อมโยงของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ 
ชุมชนท้องถิ่นกับพื้นที่ของตน และความรู้ที่สืบทอดตาม
ธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการตระหนกั

 ✤ กิจกรรม/ปฏิสัมพันธ์ใดๆ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับ
การเขา้ถงึทรพัยากรทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ียกเวน้
ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้ว

 ✤ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบ
จากกิจกรรม/ปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน 
ทอ้งถิน่ หรอืไดร้บัการชดเชยอยา่งเหมาะสมในกรณทีีไ่มส่ามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หรือได้รับการฟื้นฟูโดยผ่านเงื่อนไขที่ได้รับการ
ตกลงรว่มกนั (MAT) ระหวา่งชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชน
ท้องถิ่นกับผู้ที่ดำาเนินกิจกรรม/ปฏิสัมพันธ์

 ✤ ควรดำาเนนิความพยายามเพือ่เอือ้อำานวยการสง่

ข้อมูลข่าวสารกลับคืนแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้/ทรัพยากรเพื่อ

เอือ้อำานวยการฟืน้ฟคูวามรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

วิธีการ : ส่วนนี้รวมถึงข้อกำาหนดทั่วไปเกี่ยวกับการ

เจรจาต่อรองโดยมีเจตนาที่ดี หน่วยงานย่อยและการตัดสนิใจ  

พนัธมติรและความรว่มมอื ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัประเดน็ความ

แตกต่างระหว่างหญิง-ชาย การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมี

ประสทิธภิาพ/แนวทางการมสีว่นรว่ม ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั และ 

การแลกเปลีย่นเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ความลบั ระบวุา่ไม่

ควรใชข้อ้มลูขา่วสารทีช่มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ และชมุชนทอ้งถิน่ 

เปน็เจา้ของหรอืเปน็ผูใ้หเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากที่

ไดร้บัอนญุาต และไมส่ามารถสง่ตอ่ขอ้มลูดงักลา่วไปใหบ้คุคล

ทีส่ามโดยปราศจากการยนิยอมของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและ

ชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่ปน็เจา้ของหรอืเปน็ผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารดงักลา่ว  

และผูท้ีท่ำางานรว่มกบัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

ควรตระหนกัวา่แนวความคดิบางอยา่งเชน่ “สมบตัขิองสาธารณะ”  

(public domain) นัน้อาจไมเ่หมาะสมเมือ่นำามาใชก้บัประเดน็

ทางวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

เนือ้หาทีย่งัคงอยูใ่นวงเลบ็คอืข้อความอ้างถงึ “แผ่นดนิ 

และผนืนำา้ทีอ่ยูอ่าศยั” และ “ความเหน็ชอบทีไ่ด้แจ้งล่วงหน้า” 

และประโยคทีร่ะบวุ่า “ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนท้องถิน่

จะเป็นผู้กำาหนดลักษณะพื้นฐานและขอบเขตของทรัพยากร 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีของตน โดยสอดคล้องกับ

กฎจารีตประเพณี”

 × ระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์
ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์(UNEP/CBD/WG-ABS/8/2 and UNEP/CBD/

WG-ABS/7/3) ในคณะประชมุรวมวนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน 

และกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน ซึง่มนีาย Damaso Luna ประเทศ

เม็กซิโก และนาย Merle Alexander ผู้แทนจากองค์กร 

ชนพื้นเมืองเป็นประธานร่วม ได้ประชุมกันในวันพุธที่ 4 และ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน โดยเน้นที่ประเด็นการรายงาน

ของคณะผูเ้ชีย่วชาญในเชา้วนัพฤหสับดทีี ่5 พฤศจกิายน กลุม่

ติดต่อประสานงานได้ทบทวนเนื้อหาของประธานกลุ่มติดต่อ

ประสานงาน เพือ่จำาแนกระบอุงคป์ระกอบ หรอืประเดน็หลกัที่

จะเพิม่เขา้ไปในเนือ้หา และหารอืถงึเนือ้หาของรา่งขอ้เสนอแนะ 

ที่ประธานแก้ไขแล้ว (UNEP/CBD/WG8J/6/CRP.4) ใน

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน และผู้เข้าร่วมประชุมใน 
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คณะประชุมรวมได้รับรองผลลัพธ์เรื่องข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

มมุมองตอ่ระบอบระหวา่งประเทศ เพือ่สง่ใหค้ณะทำางานเฉพาะกจิ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนพ์จิารณาตอ่ไป

ประเดน็ทีม่กีารหารอืในเนือ้หามากทีส่ดุคอื : ระเบยีบ

วิธีการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม กับความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี กฎจารีตประเพณี และระเบียบวิธีการ

ของชุมชน และความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)

ประเดน็เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีาร : ผูแ้ทนสหภาพ

ยุโรป (EU) สนับสนุนโดยผู้แทนประเทศแคนาดาเสนอให้ 

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ให้รายละเอียดและมุมมองที่ชัดเจน

เกีย่วกบัผลลพัธข์องคณะผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาการวา่ดว้ยความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติตาม ผู้แทน

ประเทศมาเลเซียเสนอแนะให้คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) ดำาเนนิการเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีเ่ปน็ฉนัทามต ิเกีย่วกบั 

ประเดน็คำาถามทีม่ตีอ่คณะผูเ้ชีย่วชาญฯ ผูแ้ทนประเทศบราซลิ

กล่าวถึงความต้องการให้มองในมุมอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก

รายงานของผูเ้ชีย่วชาญฯ โดยเนน้ประเดน็สำาคญัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณทีีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการพจิารณาจดัการ

เกีย่วกบักรอบ (chapeau) ของรา่งขอ้เสนอแนะ ผูแ้ทน 

ประเทศแคนาดาอา้งถงึหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายโดยสมชัชาภาคี

อนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่9 ทีใ่หค้ณะทำางานเฉพาะกจิ

วา่ดว้ยมาตรา 8(j) ทำาการทบทวนรายงานของผูเ้ชีย่วชาญวา่ดว้ย 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติตาม 

และร้องขอให้คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ระบุว่ามุมมองดังกล่าว 

“ไดร้บัการจำาแนกระบโุดยภาคอีนสุญัญาฯ เสยีงขา้งมาก” แต่

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากหลายประเทศคดัคา้น โดยผูแ้ทนประเทศ

มาเลเซียตั้งข้อสังเกตว่ามีข้อเสนอจำานวนมากที่ได้รับการ

สนับสนุนจากภาคีอนุสัญญาฯ ทั้งหมด ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) เสนอให้รวมข้อความอ้างถึงระเบียบวิธีการต่างๆ ที่กลุ่ม

ติดต่อประสานงานใช้ และภาคีอนุสัญญาฯ เห็นชอบให้ระบุ 

ในกรอบ (chapeau) วา่ภาคอีนสุญัญาฯ และผูส้งัเกตการณไ์ดร้บั

การเชญิชวนใหส้ง่ขอ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบและแนวความคดิ 

ในรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งตนพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

ความสำาคญัเปน็พเิศษ โดยเนน้ทีอ่งคป์ระกอบและแนวความคดิที ่ 

“ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ”

ในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ผู้แทน

ประเทศมาเลเซยี กลา่วคดัคา้นวรรคทีว่า่ดว้ยการเสนอ “แนว

ความคดิและองคป์ระกอบทีค่วรไดร้บัการพจิารณาในการเจรจา

ตอ่รองและการจดัทำาระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์” ให้แก่คณะทำางานเฉพาะกิจ 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์โดยตัง้ขอ้สงัเกต

วา่ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความตกลงทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน  

และเสนอใหแ้ทนทีภ่าษาดงักลา่วดว้ยขอ้ความวา่ “ขอ้มลูสำาคญั 

ตอ่การดำาเนนิงานของ” คณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบง่ปนัผลประโยชน ์ในการเจรจาตอ่รองและการจดัทำา 

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ ผู้แทนประเทศมาเลเซีย สนับสนุนโดยผู้แทน

กลุม่ประเทศแอฟรกินั และผูแ้ทนประเทศบราซลิ ตัง้ขอ้สงัเกต

ว่าภาษาที่ระบุว่า “ไม่ใช่ทั้งแนวความคิด องค์ประกอบ หรือ

ถ้อยคำาเฉพาะ” ของวรรคที่ระบุว่า “ได้รับการเจรจาต่อรอง” 

นัน้ควรใสไ่วใ้นเชงิอรรถ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบและมกีาร

แก้ไขในส่วนอื่นๆ อีกเล็กน้อย

ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งการเขา้ถงึและ 

การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรมและความรู ้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง: ผู้แทน

ประเทศแคนาดาเสนอแนะวา่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณคีวรเปน็สว่นประกอบทีแ่ยกออกมาตา่งหากในระบอบ

ระหวา่งประเทศ และไมค่วรรวมอยูใ่นองคป์ระกอบวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

หรอืในองคป์ระกอบวา่ดว้ยการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนประเทศ

บราซลิ อนิเดยี และอืน่ๆ กลา่วโตแ้ยง้วา่ระบอบระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ำาเปน็ตอ้งสะทอ้น

ใหเ้หน็ถงึความเชือ่มโยงระหวา่งทรพัยากรพนัธกุรรมกบัความรู ้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั 

เรียกร้องให้ใช้แนวทางแบบสองลำาดับขั้น (two - tiered  

approach) กับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) โดยที่

หนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจจะเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ในระดบัชาต ิโดยเปน็ไปตามความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและท้องถิ่น 

ซึง่จะใหค้วามเหน็ชอบผา่นหนว่ยงานระดบัทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัมอบ

อำานาจ ผูแ้ทนประเทศบราซลิชีใ้หเ้หน็ถงึฉนัทามตทิีไ่มห่า้มการ

แลกเปลีย่นทรพัยากรพนัธกุรรมระหวา่งชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั สนบัสนนุโดยผูแ้ทนของ

ชุมชน กล่าวเน้นว่าความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่ปน็สมบตัขิองสาธารณะควรเปน็สว่นหนึง่ของระบอบระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทน

กลุม่ประเทศแอฟรกินัใหค้วามเหน็วา่ระบอบระหวา่งประเทศ

ควรครอบคลุมถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ที่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้รวม

ขอ้ความอา้งถงึระบบชวีภาพ-วฒันธรรมทีว่วิฒันาการรว่มกนั  
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

(co-evolved and bio-cultural systems) และความ

เชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

กับทรัพยากรพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ซึ่งผู้แทน

ประเทศมาเลเซยีในนามของกลุม่ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิทีไ่ดร้บั

การจดัตัง้ขึน้ใหมใ่หก้ารสนบัสนนุ กลุม่ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ

ยงัไดเ้สนอใหเ้พิม่ขอ้ความอา้งถงึ : มาตรา 8(j) เปน็ขอ้กำาหนด

เฉพาะ (stand-alone provision) ทีคุ่ม้ครองความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณทีัง้หมดของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชน 

ทอ้งถิน่ ความตอ้งการใหร้ะบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ครอบคลุมถึงความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีและการเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณแีละทรพัยากรพนัธกุรรม นอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั  

ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และแคนาดา 

สนับสนุนการอ้างถึงความยืดหยุ่นผ่อนปรนของรัฐ ภายใต้

มาตรา 8(j) และพนัธกรณทีีไ่มม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายเกีย่วกบั 

ความรู้ที่สืบทอดตามประเพณี ผู้แทนประเทศมาเลเซีย 

กล่าวเน้นว่าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

มีผลผูกพันตามกฎหมายทั้งหมด ผู้แทนประกลุ่มประเทศ 

แอฟริกันตั้งข้อสังเกตว่าควรรวมข้อความอ้างถึง “ทรัพยากร

ชีวภาพ” เป็น “คำานิยามรวม” (umbrella term) 

ระเบียบวิธีการในระดับชุมชนและกฎจารีต

ประเพณ ี: ผูเ้ขา้รว่มประชมุหลายคนสนบัสนนุมมุมองทีว่า่ระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ควรใหห้ลกัการพืน้ฐานเพือ่ใหห้ลกัประกนัในการยอมรบันบัถอืตอ่ 

กฎจารีตประเพณีและระเบียบวิธีการของชุมชน ผู้แทนกลุ่ม 

ประเทศแอฟรกินัสนบัสนนุการตระหนกัถงึโครงสรา้งระดบัชมุชน  

และการจัดทำาวิธีการขั้นตอนของชุมชน รวมถึงการจัดตั้ง

คนกลางหรอืผูแ้ทน (ombudsperson) เพือ่ดำาเนนิการในนาม

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนประเทศ

ออสเตรเลยีและแคนาดากลา่วเนน้ถงึความตอ้งการใหร้ะบอบ

ระหวา่งประเทศมคีวามยดืหยุน่ผอ่นปรน เนือ่งจากความแตกตา่ง 

หลากหลายของระเบยีบวธิกีารในระดบัชมุชน และกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัภายในประเทศ โดยเฉพาะแนวทางตอ่การเปน็เจา้ของ

ทรัพยากรพันธุกรรม ผู้แทนจากหลายประเทศร้องขอให้รวม

มาตรฐานของความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ในสว่นทีเ่กีย่วกบั 

กระบวนการตดัสนิใจในระดบัชาต ิผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั 

รว่มกบัผูแ้ทนประเทศกวัเตมาลา เมก็ซโิกและผูแ้ทนจากกลุม่ 

ชนพืน้เมอืง กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการพจิารณาจดัการในประเดน็ 

ความเป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณ ี

ทีไ่ดร้บัการบนัทกึเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และกลา่วเนน้วา่การที ่

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีมีอยู่ในฐานข้อมูล 

ทีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณชน ไมไ่ดห้มายความวา่จะสามารถเขา้ถงึ

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้แทนกลุ่ม

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เสนอแนะให้ระบอบระหว่างประเทศ

รอ้งขอใหก้ฎขอ้บงัคบัภายในประเทศ ตระหนกัถงึสทิธขิองชมุชน

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น “ในการให้ความเห็นชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และการแบ่งปันผลประโยชน์ เมื่อมี

การเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีของตน”

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) : ผูแ้ทนจาก

การหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ (IIFB) สนบัสนนุขอ้สรปุของรายงานคณะผูเ้ชีย่วชาญ

เกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานทีช่ดัเจนสำาหรบัขอ้กำาหนดทีต่อ้งไดร้บั 

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชมุชนทอ้งถิน่ ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ และกลา่วเนน้

วา่ควรไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) โดยสอดคลอ้ง 

กบักฎจารตีประเพณ ีผูแ้ทนประเทศมาเลเซยี ผูแ้ทนกลุม่ประเทศ 

แอฟรกินั และผูแ้ทนกลุม่ชนพืน้เมอืงกลา่ววา่ในกฎหมายระหวา่ง

ประเทศมหีลกัการพืน้ฐานทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่  

ซึ่งควรสะท้อนอยู่ในระบอบระหว่างประเทศด้วย

ผู้แทนประเทศอาร์เจนตินาเสนอแนะให้ระบอบ

ระหวา่งประเทศรวมถงึมาตรการเกีย่วกบัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้

ลว่งหนา้ (PIC) และผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินักลา่วเพิม่เตมิ 

วา่การใหค้วามเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ไมค่วรมลีกัษณะเปน็การ

ออกคำาสัง่หรอืการบงัคบั ผูแ้ทนประเทศมาเลเซยีกลา่ววา่ควรมี 

พนัธกรณทีีม่กีารมอบหมายหนา้ทีใ่นลกัษณะเกยีวกนั เกีย่วกบั 

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งหน้า (PIC) ของชุมชน ดังกำาหนดใน 

ขอ้มตสิมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ และแนวทางบอนน ์ผูแ้ทนกลุม่ 

ประเทศแอฟรกินัและอืน่ๆ พจิารณามาตรา 8(j) วา่เปน็พืน้ฐาน 

สำาหรบัขอ้กำาหนดทีว่า่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้  

(PIC) จากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นเมื่อมีการ

เขา้ถงึความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณขีองตน ผูแ้ทน

ประเทศแคนาดาคัดค้านข้อกำาหนดเกี่ยวกับความเห็นชอบ

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT) ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีภายใต้ระบอบระหว่างประเทศฯ ผู้แทนจากกลุ่ม 

ชนพืน้เมอืงรอ้งขอใหอ้า้งถงึการปฏบิตัติามความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

มากกว่าข้อกำาหนดเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ และกฎหมาย

ภายในประเทศควรใหก้ารยอมรบันบัถอืตอ่กฎจารตีประเพณ ี

และระเบียบวิธีการในระดับชุมชน
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ผู้แทนจากกลุ่มชนพื้นเมืองร้องขอให้ใช้คำานิยามว่า

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) “โดยไม่ต้องเสียต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย” (free) ในเอกสารดังกำาหนดในปฏิญญาแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง (UNDRIP) ผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกัน กล่าวเตือนถึงการนำาแนวความคิดที่ยังไม่มี

การประยุกต์ใช้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชวีภาพมาใช ้โดยจำาเปน็ตอ้งมกีารพจิารณากอ่น ผูแ้ทนประเทศ

เม็กซิโกและมาเลเซียสนับสนุนความต้องการข้อตกลงการ

แบ่งปันผลประโยชน์ สำาหรับการเข้าถึงความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณนีอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั รวมถงึทะเบยีนรายการ

องค์ประกอบสำาหรับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC)  

ซึ่งจัดทำาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นอื่นๆ : ในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 6 

พฤศจิกายน ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกันระบุว่าควรแทนที่

ขอ้ความอา้งถงึ “หนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบอำานาจของชนพืน้เมอืง”  

(indigenous authorities) ด้วยคำาว่า “หน่วยงานที่ได้รับ

มอบอำานาจของชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่” (indigenous 

and local authorities) สว่นผูแ้ทนประเทศบราซลิเสนอแนะ 

ให้ใช้ข้อความว่า “หน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจ ซึ่งแต่งตั้ง

โดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น” และเสนอให้

เพิ่มเนื้อหาว่ามาตรา 8(j) สนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ทีเ่กดิจากการใชค้วามรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณอียา่ง

ยุติธรรมและเท่าเทียม

เกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ขา้มเขตแดน ผูแ้ทนประเทศบรูก์นิาฟาโซระบวุา่อาจเกีย่วขอ้ง

มากกวา่สองประเทศ/รฐั ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศ

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) 

สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศมาเลเซยี และผูแ้ทนกลุม่ประเทศ 

แอฟริกัน เสนอให้ใช้เนื้อหาที่เสนอแนะว่าระบอบระหว่าง

ประเทศฯ ควรมีภาษาเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนพื้นเมือง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ เหนอืความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณีของตนและทรัพยากรพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้ระบุในรายงาน 

ฉบบัสดุทา้ยวา่สหภาพยโุรป (EU) ไมข่อแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 

ขอ้เสนอซึง่เกดิขึน้ในคณะประชมุรวมวนัศกุรท์ี ่6 พฤศจกิายน 

เนื่องจากเอกสารดังกล่าวยังไม่ได้รับการเจรจาต่อรอง

ผลลพัธข์ัน้สดุทา้ย : มมุมองเกีย่วกบัระบอบระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์(UNEP/

CBD/WG8J/6/L.5) ซึง่คณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 8(j) 

จะเสนอใหแ้กค่ณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ ระบุถึงกรอบ (chapeau) ที่กำาหนดว่า

 ✤ โดยสอดคลอ้งกบัหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 คณะทำางาน
เฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) ได้ทำาการทบทวนรายงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 
และการปฏบิตัติาม และไดใ้หม้มุมองทีช่ดัเจนและมรีายละเอยีด 
แก่คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ เพื่อช่วยในการเจรจาต่อรองและจัดทำาระบอบ
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์
ในประเด็นของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ ภาคีอนุสัญญาฯ และผู้สงัเกตการณ์ ได้รบัการ
เชญิชวนใหเ้สนอมมุมองเกีย่วกบัองคป์ระกอบและแนวความคดิ 
ในรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ตนเห็นว่ามีความสำาคัญเป็น
อย่างยิ่ง โดยเน้นที่องค์ประกอบและแนวความคิดที่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างกว้างขวางในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ

 ✤ ในเชงิอรรถระบวุา่ องคป์ระกอบและแนวความคดิ 
หรอืถอ้ยคำาเฉพาะของมมุมองเกีย่วกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 
ผลประโยชน์ ยังไม่ได้รับการเจรจาต่อรอง

แนวความคิดและองค์ประกอบที่อยู่ในทะเบียน
รายการรวมถึง

 ✤ มาตรา 15 (การแบ่งปันผลประโยชน์) และ
มาตรา 8(j) ตา่งสนบัสนนุซึง่กนัและกนั และการจดัทำาระบอบ
ระหวา่งประเทศฯ ควรสนบัสนนุการใหก้ารยอมรบันบัถอืและ
การคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ✤ มาตรา 8(j) เป็นข้อกำาหนดเฉพาะที่คุ้มครอง
ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีเพือ่การอนรุกัษแ์ละ
การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื  
ภายใตข้อบเขตอำานาจหนา้ทีข่องอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลาก 
หลายทางชีวภาพ รวมถึงความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและ
ทรัพยากรพันธุกรรมนั้น “ไม่สามารถแยกจากกันได้” “เมื่อมี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้ว”

 ✤ ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีน่ำา
ไปสู่คุณสมบัติของทรัพยากรพันธุกรรม ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้
สะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย จะยังคงมีความเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ที่นั้นๆ

 ✤ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่ง
เจา้ของทรพัยากรพนัธกุรรมกบัผูเ้ปน็เจา้ของความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เสมอไป และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์อาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิทธิ

อธิปไตยของรัฐ



200
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

 ✤ ทรพัยากรชวีภาพ เปน็คำานยิามทีบ่างประเทศ

และบางชมุชนใชใ้นการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการเขา้ถงึและการ

แบง่ปนัผลประโยชน ์เพือ่ใหค้รอบคลมุถงึคณุสมบตัทิางชวีเคมี

ของทรัพยากรพันธุกรรม และอื่นๆ ด้วย

 ✤ ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีมี

ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรพันธุกรรมอย่างไม่สามารถแยก

จากกันได้ และระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ ควรครอบคลุมถึงประเด็นความรู้ที่

สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีด้วย

 ✤ จำาเป็นต้องพิจารณาถึงความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณนีอกถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ(ex situ 

traditional knowledge) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม

ดว้ย เชน่ ความรูท้ีเ่กบ็บนัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูหรอืหอ้งสมดุ และ

เพื่อให้หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ ลกัษณะบางประการของความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ีรวมถงึ: ความเชือ่มโยงกบัประชาชนหรอื

วัฒนธรรมเฉพาะ การพัฒนาเป็นระยะเวลายาวนาน ลักษณะ

ที่มีพลวัตและวิวัฒนาการ มีลักษณะที่เป็นท้องถิ่น และมักจะ

จำาแนกระบุผู้คิดค้น ผู้สร้าง หรือผู้เป็นเจ้าของดั้งเดิมได้ยาก

 ✤ ระบอบระหว่างประเทศฯ ไม่ควรจำากัดการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรม และความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีระหว่างชุมชน เพื่อวัตถุประสงค์ตาม

ธรรมเนียมประเพณี

 ✤ มีระเบียบวิธีการในระดับชุมชนที่หลากหลาย 

ซึ่งพิจารณาจัดการในประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

และทรัพยากรชีวภาพ และกฎจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ

ระบอบระหว่างประเทศฯ

 ✤ เมื่อชุมชนมีโครงสร้างที่เข้มแข็งและอำานาจ

หนา้ทีท่ีช่ดัเจนและเหมาะสมแลว้ จะสามารถใชป้ระโยชนแ์ละ

ดำาเนินงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในระดับชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และหากยังไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าว 

ควรพัฒนาหรือจัดทำาขึ้น

 ✤ ระบอบระหวา่งประเทศฯ จำาเปน็ตอ้งกลา่วถงึ

ประเดน็ของความเปน็เจา้ของความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณี ที่ได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแล้ว

 ✤ ระบอบระหวา่งประเทศฯ ควรกำาหนดหลกัการ

พื้นฐาน เพื่อให้หลักประกันในการยอมรับนับถือต่อกฎจารีต

ประเพณีและระเบียบวิธีการในระดับชุมชน

 ✤ หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ และ

หน่วยประสานงานกลาง ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นขอการเข้าถึงทราบ

เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารในการเขา้ถงึ และสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืง 

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

 ✤ จำาเปน็ตอ้งมกีารเสรมิสรา้งสมรรถนะในระดบั

ชุมชน เพื่อจัดทำาระเบียบวิธีการที่ชัดเจนสำาหรับการเข้าถึง

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ✤ ระบอบระหว่างประเทศฯ ควรประกอบด้วย

ภาษาเฉพาะเกีย่วกบัสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่  

ทีม่เีหนอืความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณแีละทรพัยากร

พันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ✤ ระบอบระหวา่งประเทศฯ ควรเรยีกรอ้งใหม้กีฎ

ระเบยีบของรฐั เพือ่ตระหนกัถงึสทิธขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น ในการให้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

(PIC) และการแบ่งปันผลประโยชน์ เมื่อความรู้ของตนได้รับ

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์

 ✤ ระบอบระหว่างประเทศฯ อาจกำาหนดให้จัด

ทำากฎหมายภายในประเทศโดยใช้แนวทางบอนน์ว่าด้วยการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นแนวทางหลักในการ

ยกร่างหรือพัฒนากฎหมายดังกล่าว

 ✤ หนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ สามารถ

ชว่ยสง่เสรมิการปฏบิตัติามและใหห้ลกัประกนัในความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชุมชน

 ✤ ควรเพิม่พนูความชดัเจนทางกฎหมาย โดยเพิม่

ความเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชน ไวใ้นระบอบ

ระหว่างประเทศฯ

 ✤ มาตรการการปฏบิตัติามซึง่สนบัสนนุความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชุมชน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

จากความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรพันธุกรรม สามารถรวมข้อกำาหนดในการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำาเนิดทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ มแีนวโนม้ความกา้วหนา้ในเรือ่งกฎหมายระหวา่ง

ประเทศที่มอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบ

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชุมชน สำาหรับความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

 ✤ องคป์ระกอบทีจ่ำาเปน็ตอ้งมสีำาหรบัความเหน็ชอบ 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) ของชมุชน รวมถงึ: หนว่ยงานระดบัชาติ 

ที่ได้รับมอบอำานาจ หน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจในระดับ

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้มอบหมายอำานาจหน้าที่ 

โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในประเทศ ความเห็นชอบที่ได้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) ทีต่ัง้อยูบ่นเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั  
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(MAT) และกระบวนการปรกึษาหารอืกบัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น

 ✤ ระบอบระหวา่งประเทศฯ ควรกำาหนดถงึแรงจงูใจ 

สำาหรับการจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ

 ✤ เอกสารรับรองที่ได้รับการยอมรับระหว่าง

ประเทศ สามารถใชเ้ปน็หลกัฐานแสดงถงึการไดร้บัความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชุมชน สำาหรับการเข้าถึงและการ

ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม ซึง่จะออกใหโ้ดยหนว่ยงาน 

ระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ

 ✤ รับทราบถึงการดำาเนินงานและข้อสรุปจาก

คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา และ

ทรพัยากรพนัธกุรรม ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

และประเพณีความเชื่อ (IGC) ขององค์การการค้าโลก (WTO) 

ทีร่ะบวุา่อาจจำาเปน็ตอ้งใชร้ะบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis 

system) เพือ่คุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

ซึง่คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลฯ ไดจ้ดัทำารา่งขอ้กำาหนดของ

ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) เพือ่การคุม้ครอง

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี และตระหนักว่า

คู่มือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอในการ

คุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ✤ ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง ความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

พันธุกรรม ซึ่งเป็น “ทรัพย์สินของสาธารณะ” (public do-

main) กับ “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” (publicly available)

 ✤ ไม่สามารถอนุมานได้ว่าความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณทีีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณชน จะไมไ่ดเ้ปน็ของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และยังจำาเป็นต้องได้รับความเห็น

ชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ร่วมกับการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ โดยทั่วไปแล้ว กฎจารีตประเพณีกล่าวถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง

 ✤ การยอมรับนับถือต่อสิทธิของชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น จะเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของความ

เห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลง

ร่วมกัน (MAT)

 ✤ มาตรการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม 

อาจรวมถึง: การจัดตั้งหรือตระหนักถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบ

อำานาจในระดับชุมชนพื้นเมือง เอกสารรับรองการปฏิบัติตาม

ที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ การตระหนักถึงสิทธิของ

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในเงื่อนไขมาตรฐาน

ขั้นตำ่าสำาหรับข้อตกลงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ การ

ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีโดยผ่านจุดตรวจ และการเสริมสร้าง

สมรรถนะเพือ่เอือ้อำานวยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในระเบยีบ

วิธีการของความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไข

ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT)

 × โปรแกรมงานพหุวรรษ
คณะประชมุรวมเริม่หารอืถงึโปรแกรมงานพหวุรรษ 

วา่ดว้ยการดำาเนนิงานตามมาตรา 8(j) และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในวนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน และกลุม่ตดิตอ่ประสานงานซึง่มี

นาง Tone Solhaug ประเทศนอร์เวย์ และนาง Gunn - Britt 

Retter ผู้แทนจากกลุ่มชนพื้นเมืองเป็นประธานร่วม ได้หารือ

ประเดน็นีต้อ่ในชว่งบา่ยวนัองัคารที ่3 และวนัพธุที ่4 พฤศจกิายน 

ร่างข้อเสนอแนะ ((UNEP/CBD/WG8J/6/CRP.5) ได้รับการ

หารือในคณะประชุมรวม วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน และ

ร่างข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/WG8J/6/CRP.5) ได้รับการ

หารือในคณะประชุมรวมวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน และ

ได้รับการรบัรองในวนัศุกรท์ี่ 6 พฤศจกิายน โดยไมม่ีการแกไ้ข

เกีย่วกบังานที ่7 (การแบง่ปนัผลประโยชน)์ งานที ่10 

(การจัดสรรโดยผิดกฎหมาย) และงานที่ 12 12 (กฎระเบียบ

และกลไกการดำาเนินงาน) ที่จะรวมไว้ในโปรแกรมงาน ผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า ข้อมติในประเด็นนี้ควรได้รับการ

แกไ้ขหลงัจากทีก่ารเจรจาตอ่รองเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศ

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์เสร็จสิ้นแล้ว  

แต่ผู้แทนประเทศบราซิลโต้แย้งว่า สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

ไดม้อบหมายใหด้ำาเนนิงานนีไ้มว่า่การเจรจาตอ่รองดงักลา่วจะ

เสรจ็สิน้แลว้หรอืไม ่ในวนัศกุรท์ี ่6 พฤศจกิายน คณะประชมุรวม 

ได้หารือว่า ควรจะเริ่มงานที่มี “ความสำาคัญลำาดับต้น” โดย 

“รอผลจากการเจรจาต่อรองเรื่องระบอบระหว่างประเทศฯ” 

ก่อนหรือไม่ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ตั้งข้อสังเกตว่างานที่มี 

ความสำาคัญลำาดับต้นนั้นได้มีการริเริ่มขึ้นแล้ว และเสนอแนะ

ให้รวม “งานที่มีความสำาคัญลำาดับต้น” เข้ากับงานที่กำาลัง

ดำาเนินอยู่แล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ

เกี่ยวกับการขยายขอบเขตหน้าที่ของคณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ ผูแ้ทนประเทศแคนาดา สนบัสนนุโดยผูแ้ทนสหภาพ

ยโุรป (EU) และอืน่ๆ ตอ้งการใหเ้นน้ทีป่ระเดน็การอนรุกัษแ์ละ

การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมาตรา 10(c) (การใช้ประโยชน์ตามจารีตประเพณี)  

ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารือว่าจะอ้างถึงมาตรา 10(d) ในการ

สนับสนุนประชากรท้องถิ่นให้จัดทำาและดำาเนินการชดเชย 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10

The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ในพื้นที่เสื่อมสภาพ ที่ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  

ผูแ้ทนประเทศบราซลิสนบัสนนุโดยผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกินั 

และผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา เสนอใหต้ดัทิง้ขอ้ความอา้งถงึ 

มาตราดังกล่าว โดยกล่าวเตือนถึงการขยายขอบเขตหน้าที่

ของคณะทำางานเฉพาะกจิฯ แตผู่แ้ทนสหภาพยโุรป (EU) และ 

ผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยค์ดัคา้น ตอ่มาผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบ

ให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงดังกล่าว

เกีย่วกบัการเจรจาเรือ่งประเดน็หวัขอ้หลกัและประเดน็

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายเรือ่ง ผูแ้ทนจากหลายประเทศกลา่ว

เน้นว่ารูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ควรเป็นประเด็นที่มี

ความสำาคัญลำาดับต้นในการประชุมครั้งถัดไป ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) เสนอประเด็นพื้นที่คุ้มครอง และผู้แทนประเทศ

นอรเ์วยแ์ละอืน่ๆ เสนอประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติให้ตัดทิ้งข้อเสนอเรื่องการเจรจาเชิงลึก

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และใหส้มชัชาภาคี

อนสุญัญาฯ เปน็ผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัประเดน็หวัขอ้ทีม่คีวามสำาคญั 

ลำาดับต้นซึ่งจะทำาการเจรจาเชิงลึก 

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ผู้แทนประเทศบราซิล สนับสนุน

โดยผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) กลา่วคดัคา้นขอ้เสนอของผูแ้ทน 

จากองค์กรของชุมชนที่ให้เพิ่มข้อความอ้างถึงความมั่นคง

ของที่ดิน ผู้เข้าร่วมประชุมสนับสนุนข้อเสนอของผู้แทนจาก

องคก์รของชมุชนเรือ่งดชันชีีว้ดัสถานภาพและแนวโนม้ในการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความมั่นคงของที่ดิน

ในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตแดนของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่น ในคณะประชุมรวมวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ผู้แทน

ประเทศบราซิลเสนอและคณะประชุมรวมเห็นชอบให้อ้างถึง 

“ความมั่นคงของที่ดิน” และเพิ่มวรรคใหม่ว่าด้วยการจัดทำา

ดัชนีชี้วัด “สิทธิในการถือครองที่ดิน” 

เกี่ยวกับแนวทางสำาหรับการส่งข้อมูลข่าวสารและ 

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณกีลบัคนื เพือ่เอือ้อำานวย 

การฟืน้ฟคูวามรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ยงัไมไ่ดข้อ้สรปุวา่จะรบัรองรา่งขอ้กำาหนด (ToR) เพือ่จดัทำาแนวทาง  

สว่นผูแ้ทนประเทศแคนาดาตอ้งการใหร้วบรวมมมุมองเกีย่วกบั

วิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด และผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอแนะให้

จดัตัง้กระบวนการปรกึษาหารอืในประเดน็นี ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

เห็นชอบให้ระบุถึงร่างข้อกำาหนด (ToR) เพื่อจัดทำาแนวทาง 

เป็นเอกสารแนบท้ายร่างข้อเสนอแนะ โดยรับทราบว่าสำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ เป็นผู้จัดทำาเนื้อหา และไม่ได้เป็นการ

สะทอ้นถงึจดุยนืและมมุมองของสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ เสมอไป

 ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

โปรแกรมงานพหุวรรษว่าด้วยการดำาเนินงานตามมาตรา 8(j) 

(UNEP/CBD/WG8J/6/L.6) รวมถงึสว่นทีว่า่ดว้ย: รายงานความ

กา้วหนา้ การทบทวนเชงิลกึ และโปรแกรมงานพหวุรรษฉบบัแกไ้ข  

มาตรา (10) วาระการปฏบิตังิานสำาหรบัคณะทำางานเฉพาะกจิ 

ว่าด้วยมาตรา 8(j) ดัชนีชี้วัด การมีส่วนร่วม การเสริมสร้าง

สมรรถนะ แนวทางทางวิชาการสำาหรับการบันทึกและจัดทำา

เอกสารเกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและ 

ขอ้เสนอแนะจากการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยประเดน็ 

ชนพืน้เมอืง สว่นขอ้กำาหนด (ToR) เพือ่จดัทำาแนวทางในการเอือ้อำานวย 

การส่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีกลับคืน รวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ดังเสนอ

ในเอกสาร UNEP/CBD/WG8J/6/2 Add.2 ซึ่งเป็นเอกสาร

แนบท้ายข้อเสนอแนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้สมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ:

 ✤ มมีตใิหแ้กไ้ขโปรแกรมงาน โดยเฉพาะการดำารง

รักษาการดำาเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงงานที่ 1 (การเสริมสร้าง 

สมรรถนะ) งานที่ 2 และ 4 (กลไกการมีส่วนร่วม) งานที่ 7 10 

และ 12 และจำาแนกระบกุจิกรรมทีจ่ำาเปน็ตอ้งมใีนอนาคต โดย

ตั้งอยู่บนผลของการดำาเนินงาน

 ✤ มมีตใิหร้วมองคป์ระกอบสำาคญัของมาตรา 10 

โดยเนน้ที่มาตรา 10 (c) (การใชป้ระโยชน์ตามจารีตประเพณี) 

และร้องขอให้ภาคีอนุสัญญาฯ และชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่น ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานตาม

ข้อกำาหนดนี้

 ✤ มอบหมายให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรา 10 โดยเน้นที่ 

มาตรา 10(c) โดยขึน้อยูก่บัเงนิทนุทีม่ ีเพือ่ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบั 

เนื้อหาและการดำาเนินงานตามองค์ประกอบสำาคัญดังกล่าว

 ✤ รอ้งขอใหค้ณะทำางานเฉพาะกจิฯ ในการประชมุ

ครั้งที่ 7 จัดทำากลยุทธ์ในการผสานมาตรา 10 โดยเน้นที่ 

มาตรา 10(c) เขา้สูโ่ปรแกรมงานและประเดน็หวัขอ้สาระสำาคญั

ของอนุสัญญาฯ โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง  

(cross-cutting issue) และเริ่มจากโปรแกรมงานว่าด้วย

พื้นที่คุ้มครอง

 ✤ รอ้งขอใหส้ำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ รวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากภาคีอนุสัญญาฯ และองค์กร

อื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางในการส่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่

สบืทอดตามธรรมเนยีมประเพณกีลบัคนื ทัง้ในระดบัชาตแิละ

ระดบันานาชาต ิเพือ่สง่ตอ่ใหค้ณะทำางานเฉพาะกจิฯ พจิารณา

และจดัทำาแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ และในเชงิอรรถ คณะทำางาน 

เฉพาะกจิฯ เสนอแนะใหส้มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุ
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สมยัที ่10 พจิารณารา่งขอ้กำาหนด (ToR) ทีเ่ปน็เอกสารแนบทา้ย 

ข้อเสนอแนะ

 ✤ มมีตใิหร้วมวาระหวัขอ้ใหม ่สำาหรบัการประชมุ

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) ในอนาคต คือ “การ

เจรจาเกีย่วกบัประเดน็หวัขอ้สาระสำาคญัและประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับหลายเรื่อง” และในการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ  

ครัง้ที ่7 จะมปีระเดน็หวัขอ้สำาคญัจากหนึง่ในประเดน็ตอ่ไปนี:้  

การแบง่ปนัผลประโยชน ์พืน้ทีคุ่ม้ครอง หรอืความหลากหลาย

ทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ✤ มีมติให้จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญของ 

ผู้แทนชุมชนท้องถิ่น เพื่อจำาแนกระบุลักษณะและคุณสมบัติ

รว่มของชมุชนทอ้งถิน่ และรวบรวมคำาแนะนำาเกีย่วกบัวธิกีารมี

สว่นรว่มอยา่งมปีระสทิธผิลของชมุชนทอ้งถิน่ ในกระบวนการ

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ ชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ให้มุมมองเกี่ยวกับการจัดทำาดัชนี

ชี้วัดสิทธิในการถือครองที่ดิน

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำาเนินงาน

รว่มกบัการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยประเดน็ชนพืน้เมอืง 

(UNPFII) องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่

สหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งโลก (WIPO) ต่อไป เพื่อช่วยสนับสนุนองค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ในการจัดทำาชุดคู่มือสำาหรับการ

บันทึกความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ✾ พิธีปิดการประชุม

ในชว่งบา่ยวนัศกุรท์ี ่6 พฤศจกิายน นาง Chan ผูบ้นัทกึ 

รายงานการประชมุ ไดน้ำาเสนอรา่งรายงานการประชมุ (UNEP/

CBD/WG8J/6/L.1) ผูแ้ทนประเทศควิบารอ้งขอใหใ้นรายงาน

สะท้อนถึงความต้องการให้ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงส่วนที่ว่าด้วย

คำานิยามและคำาจำากัดความ ผู้แทนประเทศญี่ปุ่นร้องขอให้

รายงานระบุว่ากลุ่มติดต่อประสานงานว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์ไดจ้ำาแนกระบปุระเดน็ที ่“ไดร้บัการ

สนับสนุนมากที่สุด” จากคณะผู้เชี่ยวชาญ มากกว่าประเด็น

ที่คณะผู้เชี่ยวชาญ “ให้ความเห็นชอบ” ผู้เข้าร่วมประชุมได้

รับรองรายงานโดยมีข้อแก้ไขดังกล่าว

ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกัน ให้การต้อนรับมุมมอง

เรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่มีขึ้น ว่าเป็นสิ่ง 

ทีม่คีณุคา่และจะชว่ยสนบัสนนุการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ไดเ้ปน็อยา่งด ีและกลา่วแสดงความเปน็กงัวลถงึปญัหาและความ

ยากลำาบากในการขอรับการตรวจลงตรา (visa) เมื่อเดินทาง 

เข้าร่วมการประชุมของอนุสัญญาฯ ในประเทศแคนาดา และ

กล่าวขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อมติเกี่ยวกับที่ตั้งของ

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ในนครมอนทรอีอล  

อีกครั้ง ส่วนผู้แทนประเทศแคนาดา กล่าวยืนยันถึงพันธกรณี

ของตนทีจ่ะสนบัสนนุการดำาเนนิงานของอนสุญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ 

อย่างเต็มที่

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) กล่าวแสดงความยินดีต่อ

ผลการดำาเนินงานของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ โดยเฉพาะใน

ประเดน็ของขอ้ถอืปฏบิตัทิางจรยิธรรม และระบถุงึภยัคกุคาม

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ตอ่ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่น ว่าเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญลำาดับต้น 

ในโปรแกรมงาน ผู้แทนประเทศเฮติ ในนามของกลุ่มประเทศ 

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน เรยีกรอ้งใหท้ำาการรบัรองระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

ภายในปี 2010 ผู้แทนประเทศเวเนซุเอลา กล่าวว่าองค์การ

ทรพัยส์นิทางปญัญาแหง่โลก (WIPO) ไมไ่ดก้ลา่วถงึสทิธมินษุยชน 

ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) กล่าวแสดงความ

พอใจที่มีการตระหนักถึงความสำาคัญของกฎจารีตประเพณี 

ในการจดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะ ตลอดจนการเนน้ทีม่าตรา 

10(c) ในโปรแกรมงานฉบบัแกไ้ข และมมุมองเรือ่งการเขา้ถงึและ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เป็นพื้นฐานสำาหรับภาษาที่ชัดเจน

ในระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิของชนพื้นเมืองที่มีเหนือ

ความรู้ ทรัพยากรและความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

นอกจากนี ้ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืง 

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (IIFB) ยงัแสดงความเปน็

กงัวลในประเดน็: บางทีภ่าคอีนสุญัญาฯ ขาดความตระหนกัถงึ

ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ในฐานะทีเ่ปน็เจา้ของ

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีการขาดความเหน็ชอบ 

ในการอ้างถึง “ชนพื้นเมือง” ในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้แทนบางประเทศคัดค้าน 

การใหป้ฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธชินพืน้เมอืง (UN-

DRIP) เปน็บรรทดัฐานภายใตอ้นสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ผูแ้ทนจากเครอืขา่ยกลุม่สตรพีืน้เมอืงวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชวีภาพ (IWBN) แหง่ลาตนิอเมรกิากลา่วเนน้วา่  
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The Tenth Meeting of the Conference of the Pari to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 10)

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ควรสามารถจำาแนก

ระบุอำานาจหน้าที่ของตนโดยสอดคล้องกับกฎจารีตประเพณี

และธรรมเนยีมปฏบิตั ิชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

มีสิทธิโดยชอบธรรมเหนือเหนือความรู้ วิถีปฏิบัติและการ

ประดษิฐค์ดิคน้ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณซีึง่เกีย่วขอ้ง

กบัทรพัยากรพนัธกุรรม และระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ควรอา้งถงึความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณทีี ่“มกีารเผยแพรต่อ่สาธารณชน” เพือ่

ให้เกิดการประยุกต์ใช้ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) 

และการแบ่งปันผลประโยชน์

ผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชมุชนทอ้งถิน่  

(IFLC) สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศบราซลิ กลา่วเนน้ถงึขอ้มต ิ

“ประวตัศิาสตร”์ ทีใ่หจ้ดัการประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิ 

ว่าด้วยชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนประเทศมาเลเซียอธิบายว่ากลุ่ม

ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ในการประชมุครัง้นี้

เพือ่เปน็เวทกีารหารอืสำาหรบัประเทศกำาลงัพฒันาในภมูภิาคนี ้

ซึง่มผีลประโยชนร์ว่มกนั และสนบัสนนุใหป้ระเทศในภมูภิาคนี ้

เขา้รว่มในการเจรจาตอ่รองเรือ่งระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ย 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมี

ประสทิธภิาพ ผูแ้ทนประเทศคริบิาต กลา่วเนน้ถงึความสำาคญั

ของการประสานงานระหว่างคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย

มาตรา 8(j) กับคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์และผูแ้ทนประเทศบราซลิสนบัสนนุ

การดำาเนินงานต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generis system)

ผูเ้ขา้รว่มประชมุหลายคนกลา่วขอบคณุประธานรว่ม 

ของคณะทำางานเฉพาะกจิฯ ทีเ่ปน็ผูน้ำาและควบคมุดแูลการประชมุ 

ให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ทำาให้

บรรยากาศของการประชมุเปน็ไปดว้ยความรว่มมอืและเปน็มติร  

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ กล่าวยกย่องและไว้อาลัยแด่นาย 

Claude Levi Strauss นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้ล่วงลับ  

และกล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศต่างๆ และผู้แทนจาก

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือ 

เปน็อยา่งด ีและแสดงความหวงัวา่จำานวนภาคอีนสุญัญาฯ จะ

เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประธาน Brier กล่าวขอบคุณ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทีร่ว่มจดัทำาโปรแกรมงานและใหม้มุมองเกีย่วกบั 

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และขอใหภ้าคอีนสุญัญาฯ  

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่คงอยู่ในวงเล็บเกี่ยวกับข้อถือ

ปฏบิตัทิางจรยิธรรมภายในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

สมัยที่ 10 ประธาน Mulenkei กล่าวสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 ควรมีจุดมุ่งหมาย

ทีจ่ะสนบัสนนุการดำาเนนิงานคุม้ครองและพทิกัษพ์ระแมธ่รณี

เพือ่ชนรุน่ถดัไปในอนาคต ประธาน Brier กลา่วปดิการประชมุ

เมื่อเวลา 17.05 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.482 IISD 9 November 2009 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0482e.pdf
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การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะทำางานเฉพาะกิจ 

วา่ดว้ยมาตรา 8(j) และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตอ้นสุญัญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ มขีึน้ระหวา่งวนัที ่15-19 

ตุลาคม ค.ศ. 2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 

ทีป่ระชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 8(j) และ 

ขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้ที ่5 ไดร้บัรองขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั :  

การหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (UN 

Permanent Forum on Indigenous Issues - UNPFII), ดชันี

ชี้วัดความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, รายงานความ

กา้วหนา้ในการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงานวา่ดว้ยมาตรา 8(j), 

รายงานประมวลสถานภาพและแนวโนม้ของความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ,ี แผนปฏบิตักิารสำาหรบัการดำารงรกัษา

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, องค์ประกอบของ

ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพื่อการคุ้มครองความรู้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและกฎความประพฤตทิาง

จริยธรรม แต่ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การนำาข้อมูลจากคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j)  

เขา้สูก่ารเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✾ ความเป็นมา

มาตรา 8(j) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ระบุว่า ภาคีอนุสัญญาฯ จักต้องให้ความเคารพ 

สงวนรักษา และดำารงไว้ซึ่งความรู้, การประดิษฐ์คิดค้น, และ 

วธิปีฏบิตัขิองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ ซึง่ปรากฏ

ในการดำาเนนิชวีติทีส่บืทอดมาตามประเพณ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

อนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

อยา่งยัง่ยนื และสง่เสรมิการประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางมากขึน้ 

ด้วยความเห็นชอบและการเข้าร่วมของผู้ทรงความรู้ เจ้าของ

การประดิษฐ์คิดค้น และผู้ถือปฏิบัตินั้นๆ และสนับสนุนการ

แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ความรู้, การประดิษฐ์

คิดค้น, และวิธีปฏิบัติดังกล่าวอย่างเท่าเทียม ส่วนข้อกำาหนด

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กลา่วถงึการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรชวีภาพ 

ตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคล้องกับการถือปฏิบัติตาม

ขนบประเพณ ีวฒันธรรม (มาตรา 10(c)) การแลกเปลีย่นขอ้มลู

ข่าวสาร (มาตรา 17.2) และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และ

การใช้เทคโนโลยี (มาตรา 18.4)

งานของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

ตามมาตรา 8(j) เริ่มขึ้นเมื่อที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

สมัยที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน) ค.ศ. 1996 ณ กรุงบัวโนส ไอเรส  

ประเทศอาร์เจนตินา ร้องขอให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างสมัยขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำาเนินงานตาม

การประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) 
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5

(The Figth Meeting of the Ad-Hoc Open-ended Working Group on  
Article 8(j) and related provisiions) 

 15-19 ตุลาคม ค.ศ. 2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

มาตรา 8(j) มีความก้าวหน้า การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในเดือน 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งได้

ข้อเสนอแนะให้จัดตั้งคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ขึ้น โดย

เปน็คณะทำางานแบบเปดิ (open-ended) ตอ่มาขอ้เสนอแนะ 

นี้ได้รับรองโดยที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4  

(COP 4) การประชมุครัง้แรกของคณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j)  

มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงเซวิลล์ ประเทศสเปน 

ที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบของโปรแกรมงานว่าด้วย

มาตรา 8(j) และประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของการคุ้มครอง 

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีตอ่มาทีป่ระชมุสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 (COP 5) ได้เพิ่มเติมหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายของคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ให้ครอบคลุมถึงการ

ทบทวนความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงาน ทำาการศกึษาแนวทาง

ในการเริ่มการมีส่วนร่วม และให้การรับรองโปรแกรมงาน 

ว่าด้วยมาตรา 8(j) ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบและงาน

ด้านกลไกการมีส่วนร่วม สถานภาพและแนวโน้มของความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี วิธีปฏิบัติที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติในการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การแบ่งปันผลประโยชน์  

การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การติดตาม

ตรวจสอบ และองค์ประกอบทางกฎหมาย

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) ครั้งที่ 2 : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 ณ นคร

มอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้

พิจารณา : โครงร่างของรายงานประมวลสถานภาพและ 

แนวโน้มของความรู้ที่ได้สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี, 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม, กลไกการมีส่วนร่วม และ

ประสทิธผิลของเครือ่งมอืทีม่อียู ่ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การคุม้ครอง

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6  

(COP 6) : มีขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรอง

แนวทางบอนนว์า่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

และได้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ : แนวทางอื่นๆ รวมถึงการ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ, บทบาทของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา

ในการดำาเนินงานตามข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์, ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความตกลงว่าด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) นอกจากนี ้สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ได้จำาแนกระบุปฏิบัติการที่ต้องดำาเนินงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การผสานมาตรา 8(j) เข้าสู่โปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อ

สาระสำาคัญของอนุสัญญาฯ และให้การรับรองโครงร่างของ

รายงานประมวล

การประชมุสดุยอดวา่ดว้ยการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(WSSD) : ในแผนปฏบิตักิารโจฮนัเนสเบริก์ ทีป่ระชมุสดุยอด

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (เดือนกันยายน 

ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้)  

ไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรพนัธกุรรม ภายใต้ 

กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

โปรแกรมงานพหุวรรษ (MYPOW) : การ

ประชุมระหว่างสมัยว่าด้วยโปรแกรมงานพหุวรรษสำาหรับ 

สมชัชาภาคอีนสุญัญาจนถงึป ีค.ศ. 2010 มขีึน้ในเดอืนมนีาคม 

ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ที่ประชุม 

ได้เสนอแนะให้คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์พิจารณาถึง กระบวนการ ลักษณะ ขอบเขต  

องคป์ระกอบ และรปูแบบของระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 

7 (COP 7) : มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้

ใหก้ารรบัรอง แผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, มอบหมายหน้าที่ 

ใหแ้กค่ณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์

ในการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ และเหน็ชอบ 

ในข้อกำาหนดการดำาเนินงาน (TOR) สำาหรับการเจรจาต่อรอง

ดงักลา่ว สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดใ้หก้ารรบัรองแนวทางอคัเว 

: คู และข้อมติชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับกลไกการมีส่วนร่วม

การประชมุคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) ครั้งที่ 3 : มีขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ณ นคร

มอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได้

พจิารณา : ขอ้เสนอแนะจากการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ย

ประเดน็ชนพืน้เมอืง (UNPFII), ผลกระทบทางเศรษฐกจิ-สงัคม

ที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีที่จำากัดการใช้พันธุกรรม (GURTs), 

องค์ประกอบสำาหรับระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generics 

system) เพื่อการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี, กลไกการมีส่วนร่วม แนวทางอัคเว : คู สำาหรับการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม, 

และรายงานประมวล
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การประชมุคณะทำางานเฉพาะกิจวา่ดว้ย

มาตรา 8(j) ครั้งที่ 4 : มีขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2006 

ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ได ้

พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ : การดำาเนินงานร่วมกับค 

ณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์กลไกการ

มสีว่นรว่ม องคป์ระกอบของกฎความประพฤตทิางจรยิธรรม เพือ่ 

ดแูลใหเ้กดิความเคารพตอ่มรดกทางวฒันธรรม และภมูปิญัญา

ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ เทคโนโลยทีีจ่ำากดั 

การใช้พันธุกรรม (GURTs) และรายงานประมวล

การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่

8 (COP 8) : มขีึน้ในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2006 ณ เมอืงครูติบิา 

สหพนัธส์าธารณรฐับราซลิ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดเ้หน็ชอบ 

ใหน้ำาผลจากการประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ครั้งที่ 4 (WG ABS 4) เสนอต่อที่ประชุม

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 รวมถึงผลจากการประชุม

เฉพาะกิจของคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการว่าด้วยเอกสาร

รับรองที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งต้นกำาเนิด/แหล่ง

ทีม่า/ทีม่าตามกฎหมาย เพือ่การปรบัรายละเอยีดของระบอบ

ระหวา่งประเทศฯ ตอ่ไป สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดร้อ้งขอให้

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ช่วยสนับสนุนหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมายของคณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์และไดร้บัรองขอ้มตเิกีย่วกบักลไกการมสีว่นรว่ม

ของชนพืน้เมอืง และระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพือ่

การคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ✾ รายงานการประชุม

ในวนัจนัทรท์ี ่15 ตลุาคม ค.ศ. 2007 นาย Fernando 

Coimbra ประเทศบราซิล ประธานคณะทำางานเฉพาะกิจ 

วา่ดว้ยมาตรา 8(j) ในนามของนาง Marina da Silva ประธาน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 5 ของ 

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ และกลา่วเรยีกรอ้งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ

คณะทำางานเฉพาะกจิฯ ดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป โดยเฉพาะ

ในประเด็นของกฎความประพฤติทางจริยธรรม เพื่อดูแล 

ใหเ้กดิความเคารพ และความคุม้ครองตอ่มรดกทางวฒันธรรม

และภูมิปัญญาของชนพื้นเมือง นาย Coimbra ได้เชิญชวน 

ให้คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน ์ตอ่มา ผูแ้ทนจากกลุม่ชนเผา่โมฮอค กลา่วตอ้นรบั 

ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ดินแดนซึ่งถือเป็นอาณาเขตของชาว

โมฮอค และไดส้วดขอพรเพือ่ใหผ้ลของการประชมุเปน็ไปในเชงิ 

สรา้งสรรคอ์ยา่งทีไ่ดมุ้ง่หวงัไว ้นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธกิาร

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวยกย่อง

สหพันธ์ Haudenosaunee Confederacy หรือที่รู้จักกัน 

ในนามของ “กลุ่มสันนิบาตแห่งสันติภาพและพลังแห่ง 

ชนพืน้เมอืง” ซึง่ประกอบดว้ยชนพืน้เมอืงในทวปีอเมรกิาเหนอื 

6 เผา่ คอื ชนเผา่โมฮอค, ชนเผา่ Oneida, ชนเผา่ Onondaga, 

ชนเผา่ Cayuga, ชนเผา่ Senaca และชนเผา่ Tuscarora และ

กล่าวถึงความสำาคัญของความร่วมมือในการดำาเนินงานเพื่อ

แกไ้ขปญัหาการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยจิตวิญญาณที่มุ่งแสวงหา

สนัตภิาพและความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั เชน่เดยีวกบัสหพนัธ ์

Haudenosaunee Confederacy ดังกล่าว

ต่อมา ที่ประชุมได้รับรองวาระการประชุม และการ

จดัรปูแบบการประชมุ (UNEP/CBD/WG8J/5/1/Add.1) และ

ได้คดัเลือกใหน้าง Mary Fosi ประเทศแคเมอรูน เปน็ผูบ้ันทึก

รายงานการประชุม และได้มอบหมายให้ Deon Alexander 

Stewart ประเทศบาฮามาส และ Estebancio Castro Diaz 

เปน็ประธานรว่มของคณะทำางานที ่1 (SWGI) และนาง Nicola 

Breier ประเทศเยอรมนี และ Gunn - Britt Retter เป็น

ประธานร่วมของคณะทำางานที่ 2 (SWGII)

ผูแ้ทนประเทศมาลาว ีในนามของกลุม่ทวปีแอฟรกิา 

และผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวเน้นถึงความเชื่อมโยง

ระหวา่งงานของคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์กบังานของคณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j) ผูแ้ทน 

ประเทศโปรตุเกสในนามของสหภาพยุโรป (EU) และกลุ่ม

พันธมิตรป่าไม้ทั่วโลก (Global Forest Coalition) ร้องขอให ้

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) กล่าวถึงประเด็นผลกระทบ

จากการผลิตและการใช้พลังงานชีวมวล (biomass) ที่มีต่อ

ชนพื้นเมือง ผู้แทนประเทศแคนาดา กล่าวว่าคณะทำางาน 

เฉพาะกิจฯ ควรจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กบัวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาฯ ผูแ้ทนประเทศเยเมน ในนาม

ของกลุม่ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ กลา่วเนน้ถงึความตอ้งการ

ให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์กับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

ผู้แทนกลุ่มชนพื้นเมืองหลายคน ร้องขอให้มีการ

เปิดโอกาสให้ชุมชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและสตรี ในประเด็น

เกีย่วกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูแ้ทนจากการ

หารอืระหวา่งประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (IIFB) กล่าวว่าระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ ตอ้งไดร้บั 

ความเหน็ชอบตามปฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิอง
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ชนพื้นเมือง (UNDRIP) และกล่าวเน้นถึงความต้องการให้ม ี

กฎความประพฤตทิางจรยิธรรมทีเ่ขม้งวด สำาหรบัคุม้ครองมรดก

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนพื้นเมือง ผู้แทนประเทศ

แคนาดา กล่าวว่าปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ

ชนพื้นเมือง (UNDRIP) นั้น ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่

ได้เน้นถึงพันธกรณีในการดำาเนินงานตามมาตรา 8(j) ผู้แทน

ประเทศออสเตรเลียกล่าวสรุปถึงประเด็นที่มีความเป็นกังวล 

ทั้งในแง่ของระเบียบวิธีการและเนื้อหา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ตน

ไม่สามารถสนับสนุนปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ

ของชนพื้นเมือง (UNDRIP) ส่วนผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายสตรี

พื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวยืนยันว่า

ความรู้พื้นบ้านไม่ถือเป็นทรัพย์สมบัติของสาธารณะ (public 

domain) และควรได้รับการควบคุมดูแลโดยระบบกฎหมาย

ของชนพืน้เมอืง และผูแ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศของ

ชมุชนทอ้งถิน่ กลา่วสนบัสนนุการจดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis) เพือ่การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณี

ผูแ้ทนองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาแหง่โลก (WIPO) 

กลา่วถงึกจิกรรมตา่งๆ ภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจระหวา่งองคก์าร

ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) กับอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพ และอธบิายขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

ขององคก์ารฯ ซึง่เปน็กองทนุตามความสมคัรใจเพือ่สนบัสนนุ

การมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง นาย Tim Hodges ประเทศ

แคนาดา ซึง่เปน็ประธานรว่มของคณะทำางานเฉพาะกจิวา่ดว้ย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ กล่าวรายงานผลการ

ประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 

8 ถึง 12 ตุลาคม ค.ศ. 2007

ที่ประชุมรวม (plenary) ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะ

จากการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง 

(UNPFII) และความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานตามโปรแกรมงาน

ว่าด้วยมาตรา 8(j) คณะทำางานที่ 1 (SWGI) พิจารณาประเด็น

เกี่ยวกับรายงานประมวลสถานภาพและแนวโน้มของความรู้, 

การประดิษฐ์คิดค้นและวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี, แผนปฏิบัติการว่าด้วยการดำารงรักษาความรู้, การ

ประดษิฐค์ดิคน้และวธิปีฏบิตัทิีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

ส่วนคณะทำางานที่ 2 (SWG II) ได้ดูประเด็นของกลไกการม ี

สว่นรว่ม, ระบบกฎหมายเฉพาะ, กฎความประพฤตทิางจรยิธรรม 

และดัชนีชี้วัดความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 × ข้อเสนอแนะจากการหารือแห่งสหประชาชาติ 

ว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII)
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดก้ลา่วถงึประเดน็เกีย่วกบัขอ้เสนอแนะ 

จากการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง 

(UNPFII) (UNEP/CBD/WG8J/5/9) ในวันจันทร์และวันพุธ 

โดยได้หารือในประเด็นการอ้างอิงถึงการเงินเพื่อสนับสนุน

การดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ, การเสริมสร้างสมรรถนะ

สำาหรับการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง, ดัชนีชี้วัดสำาหรับวัด

ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายปี 2010 ในประเด็นของ

การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ,ี วธิปีฏบิตั ิ

ที่ดีที่สุดในการจัดการทรัพยากรพื้นเมือง, และความร่วมมือ

กับการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง 

(UNPFII) ในอนาคต

ในวนัพฤหสับด ีทีป่ระชมุรวมไดพ้จิารณารา่งขอ้เสนอแนะ  

ผู้แทนประเทศออสเตรเลียเสนอให้ย้าย : ข้อความอ้างถึง 

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ 

ชนพืน้เมอืง ในการมสีว่นรว่มการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน”์ 

ไปอยู่ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบอบว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบง่ปนัผลประโยชน ์ขอ้ความอา้งถงึ “การเผยแพรข่อ้มลู

ข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสและแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ

ข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณี (TK Information Portal) ไปอยู่

ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง

ในประเดน็เกีย่วกบับทบาทของชนพืน้เมอืงในปสีากล 

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU)  

เสนอแนะวา่ประเดน็ดงักลา่วเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกบัการแลกเปลีย่น 

และการเสรมิสรา้งความตระหนกัระหวา่งประเทศ ขณะทีผู่แ้ทน 

ประเทศแคนาดากล่าวเพิ่มเติมว่า บทบาทของชนพื้นเมือง

ควรอยูภ่ายใตค้ำาแนะแนวทางของสภาสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

(CBD COP Bureau) 

ในวันศุกร์ ที่ประชุมรวมได้รับรองข้อเสนอแนะโดย

ไม่มีการแก้ไข

ข้อเสนอแนะ : ในข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8j/5/L.3) คณะทำางานเฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้สมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 (COP 9) : ให้การ

ต้อนรับความร่วมมือระหว่างการหารือแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII) กับกระบวนการต่างๆ 

ของอนุสัญญาฯ ; รับทราบด้วยความชื่นชมถึงการดำาเนินงาน

ของการหารือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง  
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(UNPFII) ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานของอนุสัญญาฯ ; และ

ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้ความสำาคัญกับบทบาท

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในปีสากลแห่ง

ความหลากหลายทางชวีภาพ (ค.ศ. 2010) และรว่มมอืกบัการ

หารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยประเดน็ชนพืน้เมอืง (UNPFII) 

ทำาการศึกษาถึงโอกาสและแนวทางในการจัดทำาและดำาเนิน

กิจกรรมร่วมกันต่อไป

 × ความก้าวหน้าในโปรแกรมงานว่าด้วย

มาตรา 8(j)
ที่ประชุมรวมได้กล่าวถึงประเด็นนี้ในวันจันทร์ และ

วันพุธ และคณะทำางานที่ 1 (SWGI) กล่าวถึงประเด็นนี้ในวัน

พฤหัสบดี โดยในวันจันทร์ ประธาน Coimbra ได้เชิญชวน

ให้ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าใน

โปรแกรมงานว่าด้วยมาตรา 8(j) (UNEP/CBD/WG8J/5/2/

and Add.1) ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดใ้หข้อ้เสนอแนะตา่งๆ สำาหรบั

การดำาเนินงานในอนาคต รวมถึงประเด็นต่อไปนี้ : การบรรลุ

เป้าหมายปี 2010, การจัดทำาระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ภายในปี 2010, การ

แบ่งปันผลประโยชน์, และการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ผู้แทนประเทศ

โคลอมเบีย, นิวซีแลนด์ และอาร์เจนตินา กว่าวสนับสนุนให ้

มุง่เนน้การดำาเนนิงานในหวัขอ้ที ่7 (แนวทางเพือ่ใหห้ลกัประกนั 

ในการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้เป็นเจ้าของความรู้ที่สืบทอด

ตามธรรมเนียมประเพณีอย่างเท่าเทียม) ; หัวข้อที่ 10 (การ

ป้องกันการจัดสรรความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

โดยผิดกฎหมาย) และหัวข้อที่ 12 (แนวทางในการดำาเนินงาน 

ตามมาตรา 8(j)) โดยดำาเนินงานต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบ

กฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพื่อการคุ้มครองความรู้ที่

สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจำาเป็นต้องมีการหารือ

เพิ่มเติมต่อไป ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ร้องขอให้แนวทางดัง

กลา่วสอดคลอ้งกบัปฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิอง 

ชนพื้นเมือง (UNDRIP) ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศ

ว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมืองกล่าวแสดงความเป็นกังวลว่า 

ภาคอีนสุญัญาฯ บางประเทศไมไ่ดต้ระหนกัถงึการดำารงอยูข่อง 

ชนพื้นเมืองในประเทศของตน

ระหวา่งการหารอืเกีย่วกบัรา่งขอ้เสนอแนะในวนัพธุ 

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU), ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย, และ

แคนาดา รอ้งขอใหใ้สว่งเลบ็ขอ้ความทีอ่า้งถงึงานในหวัขอ้ที ่7 

และ 15 เกีย่วกบัการจดัทำาแนวทางเพือ่เอือ้อำานวยการสง่ขอ้มลู 

เกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีคืนกลับ

ประเทศตน้กำาเนดิ, การดำาเนนิงานรว่มกบัคณะทำางานวา่ดว้ย

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และการใหข้อ้คดิเหน็

และมมุมองเกีย่วกบังานในหวัขอ้ที ่10 และ 12 โดยทีร่บัทราบ

วา่การดำาเนนิงานใดๆ ควรเปน็ไปตามผลลพัธจ์ากการหารอืเกีย่ว

กับระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ รวมถึงร่างกฎความประพฤติทางจริยธรรม และ

องค์ประกอบของระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis)

ในวนัศกุร ์ทีป่ระชมุรวมไดร้บัรองขอ้เสนอแนะ รวม

ถึงเนื้อหาที่อยู่ในวงเล็บโดยไม่มีการแก้ไข

ข้อเสนอแนะ : ในข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8J/5/L.5) คณะทำางานเฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้สมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9 (COP 9) ร้องขอให้ : 

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ รายงานความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงาน  

โดยเปน็ไปตามขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัในรายงานแหง่ชาตฯิ และ

ทำาการรวบรวมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป ; วิเคราะห์และ

รายงานการดำาเนินงานตามมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นที่ 

มาตรา 10(c) (การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ตาม

จารีตประเพณี) ; และเชิญชวนให้คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 

8(j) ดำาเนินงานร่วมกับคณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ต่อไป

สว่นขอ้ความในวงเลบ็ อา้งถงึการเสนอแนะใหส้มชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ มมีตใิหจ้ดัการประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 

8(j) ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 (COP 

10) และควรจดัตอ่เนือ่งกบัการประชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

 ✤ มีมติให้เริ่มการดำาเนินงานในหัวข้อที่ 7, 10 

และ 12 โดยคำานึงถึงการเกื้อกูลจากระบบกฎหมายเฉพาะ 

(sui generis) และกฎความประพฤตทิางจรยิธรรม และรอ้งขอ

ให้ที่ประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 6 ริเริ่มดำาเนินงาน 

ดังกล่าว ในขณะที่เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และหน่วยงาน 

อื่นๆ ให้ส่งมุมมองและข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว

 ✤ มีมติให้เริ่มการดำาเนินงานในหัวข้อที่ 15 ของ

โปรแกรมงานว่าด้วยมาตรา 8(j) เพื่อจัดทำาแนวทางในการ

เอื้ออำานวยการส่งคืนข้อมูลกลับสู่ประเทศต้นกำาเนิด เพื่อ 

เอือ้อำานวยการฟืน้ฟคูวามรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

 ✤ ร้องขอให้คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j)  

ดำาเนนิงานรว่มกบัคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ต่อไป โดยการให้มุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเจรจาตอ่รอง และการปรบัรายละเอยีดของระบอบระหวา่ง
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

รายงานประมวล

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารายงานประมวลสถานภาพและ

แนวโน้มของความรู้, การประดิษฐ์คิดค้นและวิธีปฏิบัติของ

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน (UNEP/CBD/WG8J/5/3 Add.2, INF/3, 

4, 5, 6, 7 and 8) ซึ่งเป็นช่วงที่ 2 (phase II) ของรายงาน 

ในวันอังคาร, พฤหัสบดี และศุกร์ และได้รับรองข้อเสนอแนะ

ในที่ประชุมรวมวันศุกร์

ในวรรคอารัมภบท ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือใน

ประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในวรรคที่เกี่ยวกับการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผูเ้ขา้รว่มประชมุหลายคนเนน้ถงึ 

ประเดน็ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทีม่ตีอ่ 

ชุมชนพื้นเมืองและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 

รวมถงึผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นรฐักำาลงัพฒันาทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็ และ 

ในเขตพืน้ทีส่งู ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) รบัทราบถงึการดำาเนนิงาน 

ของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีม่สีว่นเกือ้กลูตอ่ 

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้เข้า

ร่วมประชุมหลายคนกล่าวสนับสนุนกิจกรรมการปรับตัวให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้แทนประเทศ

บังกลาเทศและปากีสถานกล่าวเน้นถึงแนวทางเชิงท้องถิ่น 

(local approach) ผู้แทนประเทศนอร์เวย์กล่าวเรียกร้องให้

มีการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ

ระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (IPCC)  

ในวรรคที่เกี่ยวกับการแยกตัวเป็นอิสระตามความสมัครใจ  

ผู้แทนประเทศแคนาดาและบราซิลตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงาน 

อื่นๆ ดำาเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มชนดังกล่าวอยู่แล้ว ในขณะที่

สมาคมระหว่างชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาป่าฝนแห่งเปรู (The 

Interethnic Association of Development of the  

Peruvian Rainforest) กล่าวกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆ 

ดำาเนินปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองชุมชนที่แยกตัวเป็นอิสระ และ

สนบัสนนุการจดัตัง้เขตพืน้ทีซ่ึง่ละเวน้การใชป้ระโยชน ์(exclu-

sive – use area) ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ตั้งข้อสังเกตว่า

พื้นที่คุ้มครองนั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ แนวทางที่จะสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนดังกล่าวได้

ในที่ประชุมรวมวันศุกร์ ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย

ร้องขอให้ข้อความที่อ้างถึงประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมดอยู่ในวงเล็บ และร่วม

กับผู้แทนประเทศแคนาดา ร้องขอให้อ้างถึงความเห็นชอบ 

ทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ (PIC) เกีย่วกบัขอ้มตใินการบนัทกึและจดัทำา

เอกสารเกี่ยวกับความรู้ที่ได้สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

มีการเสนอให้มีวรรคเฉพาะที่ระบุถึงการติดต่อสื่อสารกับ

สมชัชาภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

โดยเรียกร้องให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาดังกล่าวรับทราบถึง 

ผลสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพ สว่นในการพจิารณาแนวทางในการบนัทกึ

และจดัทำาเอกสารเกีย่วกบัความรูท้ีไ่ดส้บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณนีัน้ ขอ้ความอา้งถงึ “มรดกทางทางวฒันธรรม” คงอยู ่

ในวงเลบ็ และทางเลอืกตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นเนือ้หายงัคงอยู ่ตอ่มา

ข้อเสนอแนะได้รับการรับรอง โดยมีข้อความที่คงอยู่ในวงเล็บ

และทางเลือกดังกล่าว

ขอ้เสนอแนะ : ขอ้เสนอแนะ (UNEP/CBD/WG8J/5/L.6/

Rev.1) รวมถงึสว่นทีก่ลา่วถงึรายงานประมวล และสว่นทีก่ลา่วถงึ 

แนวทางในการบันทึกและจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับความรู้ที่

สบืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีคณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j)  

เสนอแนะให้ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 : 

 ✤ รับทราบถึงความเปราะบางเป็นพิเศษ และ

ความเสี่ยงของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภัยคุกคาม

ตอ่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณขีองชมุชนดงักลา่ว

 ✤ สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ, รัฐบาล และ 

หนว่ยงานอืน่ๆ ทำาการบนัทกึ วเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชค้วามรู้

ดงักลา่ว โดยชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล

 ✤ สนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญาฯ ดำาเนนิมาตรการ 

ที่จำาเป็น เพื่อดูแลให้ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น 

ไดม้สีว่นรว่มในการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธผิล

 ✤ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำาแนวทาง

เชงิวชิาการสำาหรบัการบนัทกึและจดัทำาเอกสารเกีย่วกบัความรู ้ 

การประดิษฐ์คิดค้นและวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีเพือ่วเิคราะหถ์งึภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้จากการบนัทกึ 

และจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณีต่อผู้ที่เป็นของความรู้ดังกล่าว
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 ✤ สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม

และชุมชนท้องถิ่น ในการควบคุมและเป็นเจ้าของความรู้ที่

สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีของตน

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำาเนินงาน

รว่มกบัการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยประเดน็ชนพืน้เมอืง 

(UNPFII) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งโลก (WIPO) ในการกล่าวถึงผลประโยชน์และภัยคุกคาม

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการบนัทกึและจดัทำาเอกสารเกีย่วกบัความรู ้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ส่วนในข้อความอ้างอิงที่อยู่ในวงเล็บ คณะทำางาน 

เฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ เผยแพรร่ายงาน

ประมวลฉบับสุดท้าย ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

 ✤ สนบัสนนุใหภ้าคอีนสุญัญาฯ รฐับาลอืน่ๆ และ

หนว่ยงานอืน่ๆ ทำาการบนัทกึ วเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชค้วามรู ้

ดังกล่าว และ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ กำาหนดนโยบาย 

ทีเ่หมาะสม เพือ่ใหห้ลกัประกนัในสทิธขิองประชาชนทีแ่ยกตวั

ออกเป็นอิสระตามความสมัครใจ

 × แผนปฏบิตักิารสำาหรบัการสงวนรกัษาความรู ้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
คณะทำางานที่ 1 ได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแผน

ปฏบิตักิารสำาหรบัการสงวนรกัษาความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีม

ประเพณ ี: มาตรการและกลไกในการจดัการกบัสาเหตขุองการ

ลดลงซึง่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี(UNEP/CBD/

WG8J/5/3/Add.1 and INF/9) ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี 

และวนัศกุร ์และทีป่ระชมุรวมไดร้บัรองขอ้เสนอแนะในวนัศกุร์

การหารือได้เน้นที่ประเด็นของ : ฐานข้อมูลความรู้ 

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี; ชดุคูม่อืมาตรการและกลไก

ในการจดัการกบัสาเหตขุองการลดลงซึง่ความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนยีมประเพณ ี; ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการอนรุกัษแ์ละการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีและการรายงานเกีย่วกบัมาตรการในการสงวนรกัษา

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณผีูแ้ทนประเทศแคนาดา

เสนอว่า ควรจัดทำาดัชนีชี้วัดที่กล่าวถึงเป้าหมายปี 2010 และ

ควรทำาการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละพืน้ทีคุ่ม้ครอง

ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการสักการะบูชา

ในวันพฤหัสบดี นาย Stewart ประธานร่วมของ 

คณะทำางานที ่1 ไดน้ำาเสนอขอ้เสนอแนะ ซึง่รวบรวมจากมมุมอง 

และขอ้คดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ ตอ่มามกีารหารอืในประเดน็

ของเอกสารแนบทา้ยซึง่ระบถุงึประเดน็ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

อนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และผู้แทนบางคน

เสนอให้ตัดทิ้งเอกสารแนบท้ายดังกล่าว และเน้นที่มาตรการ

เชิงบวกแทน ส่วนผู้แทนจากกลุ่มชนพื้นเมืองแห่งแปซิฟิก  

ผู้แทนประเทศคิวบาและกลุ่มทวีปแอฟริกา ต้องการให้คง 

องค์ประกอบเฉพาะด้านต่างๆ ในแผนปฏิบัติการไว้

ในวันศุกร์ ร่างข้อเสนอแนะได้ถูกนำาเสนอ และมี 

การหารอืในประเดน็ของการเชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ และ

รฐับาลอืน่ๆ รายงานเกีย่วกบัการดำาเนนิมาตรการเชงิบวกเพือ่

สงวนรกัษาความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีในประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ 

ใหน้ำาวงเลบ็ออกจากทะเบยีนทีเ่ปน็เอกสารแนบทา้ย แตย่งัไม่

สามารถหาขอ้ยตุใินการรวมประเดน็การมสีว่นรว่มอยา่งเตม็ที่

และมปีระสทิธผิลของชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่

ไวใ้นการรายงาน และเนือ้หาบางสว่นในประเดน็ดงักลา่วยงัคง

อยู่ในวงเล็บ ต่อมาในที่ประชุมรวม ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ

ใหน้ำาวงเลบ็ออกจากเนือ้หาทัง้หมด หลงัจากทีผู่แ้ทนประเทศ

แคนาดาและออสเตรเลียเสนอว่า รายงานควรรวมถึงข้อมูล

จากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ข้อเสนอแนะ 

ได้รับการรับรองตามที่ได้แก้ไข

ข้อเสนอแนะ : ในข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8J/5/L.7/Rev.1) คณะทำางานเฉพาะกิจฯ เสนอแนะให้

ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9

 ✤ รบัทราบถงึความคบืหนา้ในการจดัทำาองคป์ระกอบ 

ของแผนปฏบิตักิาร และมมีตใิหง้านในอนาคตมุง่เนน้ทีป่ระเดน็

การเสริมสร้างสมรรถนะ

 ✤ กระตุ้นให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ  

จดัทำาชดุคูม่อืของมาตรการและกลไกในการจดัการกบัสาเหตุ

ของการลดลงซึง่ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีโดย

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที ่

และมีประสิทธิผล และรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ 

โดยเนน้ทีม่าตรการเชงิบวก ผา่นกระบวนการรายงานแหง่ชาต,ิ 

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี (TK information 

portal)

 ✤ เชิญชวนให้กลไกการเงินของอนุสัญญาฯ และ

หน่วยงานผู้บริจาคอื่นๆ สนับสนุนการจัดทำาแผนปฏิบัติการ

แห่งชาติ และ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ 

รายงานเกี่ยวกับการดำาเนินมาตรการเชิงบวกเพื่อสงวนรักษา

ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน ดังเช่นตัวอย่างที่ระบุในเอกสารแนบท้าย

ระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ

การแบ่งปันผลประโยชน์

คณะทำางานที่ 1 ได้พิจารณาประเด็นการจัดทำา

ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ โดยดำาเนินงานร่วมกับคณะทำางานว่าด้วยการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์และชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ

และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (UNEP/CBD/WG8J/5/4 and/

INF/10 and 13) ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ โดยในวันพุธ  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืในประเดน็การรวบรวมขอ้เสนอเกีย่วกบั 

ระบอบวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจาก

ภาคีอนุสัญญาฯ และในช่วงบ่ายวันพุธ ได้มีการแก้ไขข้อเสนอ 

ที่ได้รวบรวมไว้ดังกล่าว ต่อมาในวันพฤหัสบดีและในช่วงเช้า

วนัศกุรไ์ดม้กีารประชมุกลุม่ตดิตอ่ประสานงาน และกลุม่จดัทำา 

ร่างข้อเสนอแนะเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8J/5/L.8) ซึง่ไดน้ำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุรวมในชว่งบา่ยวนัศกุร์

ในวนัองัคาร การหารอืไดเ้นน้ในประเดน็ของทะเบยีน

รายการประเด็นหัวข้อต่างๆ (tentative list of issues) ดัง

ที่ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอ ซึ่งข้อมูลจากคณะทำางาน 

วา่ดว้ยมาตรา 8(j) จะเปน็ประโยชนต์อ่คณะทำางานวา่ดว้ยการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ตวัอยา่งเชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบั

เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามทีเ่ปน็ทีย่อมรบัระหวา่งประเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนกล่าวเน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี กับการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์ และความเชื่อมโยงระหว่างความ

รู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีกับทรัพยากรพันธุกรรม  

ผู้แทนประเทศบราซิลและกลุ่มทวีปแอฟริกาตั้งข้อสังเกตว่า 

การใชป้ระโยชนจ์ากความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณี

ควรเป็นไปตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และ

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) และภาคีอนุสัญญาฯ 

ควรจดัทำาระบอบกฎหมายเฉพาะ (sui generis regime) เพือ่

ช่วยเสริมและสนับสนุนระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการ 

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ผูเ้ขา้รว่มประชมุหลายคน

กลา่วเนน้ถงึความสำาคญัของระบอบทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

ผู้แทนประเทศเคนยา, จีน, บราซิล, อินเดีย, แคเมอรูน, 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และมาเลเซีย ตั้งข้อสังเกตว่าระบอบ

ระหว่างประเทศ ควรรวมประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

: ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) แหล่งกำาเนิด, สิทธิ

ของชนพื้นเมือง และระบบกฎหมายเฉพาะ ผู้แทนประเทศ

ฟลิปิปนิส ์และผูแ้ทนสภาชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยอาณานคิมชวีภาพ 

(the Indigenous Peoples Council on Biocolonialism) 

เสนอแนะให้คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

เนือ้หาทีเ่ปน็ภาษาเฉพาะ (specific language) แกค่ณะทำางาน 

วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับมาตรา 8(j) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007

ในวันพุธ สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้ทำาการ

รวบรวมขอ้เสนออยา่งไมเ่ปน็ทางการในประเดน็เกีย่วกบัระบอบ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์

โดยเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากภาคีอนุสัญญาฯ และข้อมูล 

ทีไ่ดจ้ากการหารอืในวนัองัคาร ผูเ้ขา้รว่มประชมุกลา่วแสดงความ

เปน็กงัวลวา่เอกสารรวบรวมขอ้เสนอดงักลา่วไมไ่ดค้รอบคลมุ

ขอ้เสนอทัง้หมดทีม่ขีึน้ในการประชมุวนัองัคาร และรอ้งขอให้

ทำาการแก้ไขเอกสารดังกล่าว การหารือได้ดำาเนินต่อไป โดย 

ผู้แทนประเทศแคนาดา เสนอให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้น 

เพือ่ทำาการพจิารณากฎความประพฤตทิางจรยิธรรม และการ

ผสานความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีเข้าสู่เอกสา

รบัรองระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม ในชว่งบา่ยวนัพธุ  

ทีป่ระชมุไดท้บทวนเอกสารรวบรวมขอ้เสนอทีไ่ดท้ำาการแกไ้ขแลว้ 

และหารอืในประเดน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของแนวทางบอนน,์ 

การมีส่วนช่วยสนับสนุนในการขจัดความยากจน, คุณค่าของ

การประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัอนภุมูภิาค และการเสรมิสรา้ง 

สมรรถนะ ต่อมามีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการขึ้น 

รวมถึงในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ

ในวนัพฤหสับด ีผูเ้ข้าร่วมประชมุได้หารอืในประเดน็ที่

ว่าสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ควรจดัเตรยีมร่างข้อเสนอแนะ  

โดยเป็นไปตามข้อเสนอทีไ่ด้รวบรวมไว้หรอืไม่ และเหน็ชอบว่า 

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไม่ควรจัดทำาเอกสารประกอบ

การประชุม (conference room paper - CRP) เนื่องจาก

มีการนำาเสนอมุมมองที่แตกต่างหลากหลายมาก และมีเวลา

จำากัด ต่อมามีการจัดตั้งกลุ่มติดต่อประสานงานขึ้น มีนาย 

Carlos Novella (ประเทศเยอรมน)ี และนาง Juanita Chaves 

(ประเทศโคลอมเบีย) เป็นประธานร่วม เพื่อปรับรายละเอียด

ของข้อตกลงเบือ้งต้นว่าภายใต้วาระนีค้วรดำาเนนิงานใดต่อไป

บ้าง กลุม่ตดิต่อประสานงานได้ประชมุในช่วงคำ่า และพจิารณา

องค์ประกอบจำานวนหนึ่ง ซึ่งคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) 

สามารถให้ข้อมลูต่อการจดัทำาระบอบระหว่างประเทศว่าด้วย

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการ 
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แบ่งปันผลประโยชน์อย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีม ความเหน็ชอบ 

ทีไ่ด้แจ้งล่วงหน้า (PIC) เงือ่นไขทีไ่ด้รบัการตกลงรวมกนั (MAT) 

และการปฏบิตัติามในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี

กลุม่ตดิตอ่ประสานงานไดห้ารอืกนัอกีครัง้ในชว่งเชา้

วันศุกร์ และหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน สมาชิก

บางคนในกลุ่มได้ประชุมในกลุ่มจัดทำาร่าง (drafting group) 

เพื่อจัดทำาร่างข้อเสนอแนะ ต่อมาในที่ประชุมรวมช่วงบ่าย 

ประธาน Coimbra ได้นำาเสนอร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดำาเนนิงานรว่มกบัคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ (UNEP/CBD/WG8J/5/L.8) ซึ่งจัดทำาโดยกลุ่ม

จัดทำาร่างข้อเสนอแนะ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดถ้กกนัในประเดน็ทีว่า่ กลุม่จดัทำารา่ง 

ควรสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่ีป่ระชมุรวมเพือ่พจิารณา หรอืควร

ใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานสำาหรบัการหารอืในทีป่ระชมุรวม หรอืควร

สง่ตอ่ใหท้ีป่ระชมุคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ครั้งที่ 6 ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน

กล่าวแสดงความชื่นชมต่อบรรยากาศในการประชุมที่เป็นไป 

อยา่งสรา้งสรรค ์และความกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานของกลุม่

ติดต่อประสานงาน แต่ก็ได้กล่าวว่าประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ 

การลักลอบใช้ประโยชน์และการเปิดเผยแหล่งกำาเนิดนั้น 

ไม่สามารถทำาการตกลงได้ ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ บราซิล 

กลุ่มทวีปแอฟริกาและอื่นๆ ต้องการให้ส่งเอกสารรวบรวม

ข้อเสนอ ซึ่งกลุ่มติดต่อประสานงานเป็นผู้เริ่มจัดทำาให้แก่ 

คณะทำางานว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

เนื่องจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้มอบหมายหน้าที่ของ

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ให้ข้อมูลแก่คณะทำางาน 

ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ แต่ผู้แทน

ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาคัดค้าน ต่อมา

ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนเอกสารดังกล่าวออก และไม่ต้อง 

สง่เอกสารขอ้เสนอแนะใดๆ ใหแ้กท่ีป่ระชมุคณะทำางานวา่ดว้ย

การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนค์รัง้ที ่6 แตเ่หน็ชอบวา่

ในรายงานการประชุมควรมีบันทึกที่สะท้อนถึงการหารือในที่

ประชุมรวม และการดำาเนินงานในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ยังไม่มีการรับรองข้อเสนอแนะใดๆ ในประเด็นนี้

 × กลไกสำาหรับการมีส่วนร่วม
คณะทำางานที ่2 (SWG II) พจิารณาประเดน็เกีย่วกบั 

กลไกสำาหรับการมีส่วนร่วม (UNEP/CBD/WG8J/5/6) ในวัน

จันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี และที่ประชุมรวมได้รับรอง

ข้อเสนอแนะในวันศุกร์

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืในประเดน็การตดิตอ่สือ่สาร

ผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็ การตดิตอ่ผา่นชมุชน และทางเลอืก 

สำาหรับการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ผู้แทนสหภาพยุโรป 

(EU) เสนอแนะใหท้ำาการตดิตามตรวจสอบการใชว้ธิกีารตดิตอ่

สือ่สารโดยชมุชนพืน้เมอืง เพือ่จดัทำากลยทุธก์ารตดิตอ่สือ่สาร

ทีม่ปีระสทิธผิล ผูแ้ทนจากประเทศกำาลงัพฒันาหลายประเทศ

เสนอแนะใหส้นบัสนนุชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

ในการจดัทำาคูม่อืการตดิตอ่สือ่สารของตนเอง และจดัการประชมุ

เชงิปฏบิตัเิกีย่วกบัความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณขีึน้

ในชมุชน ผูแ้ทนประเทศบราซลิรอ้งขอใหก้ารจดัทำาฐานขอ้มลู 

เกีย่วกับความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีควรเปน็ไป 

ตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) ของชนพื้นเมือง  

ผู้แทนประเทศกินีบิสเซา กล่าวเน้นถึงกลยุทธ์การจัดการ

ทรพัยากรแบบมสีว่นรว่ม ผูแ้ทนมลูนธิเิทบเทบบา (Tebtebba) 

เสนอดัชนีชี้วัดเพื่อใช้วัดระดับการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง 

ในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิผูแ้ทนประเทศ

นอรเ์วยก์ลา่วสนบัสนนุใหร้วมผูแ้ทนชนพืน้เมอืงเขา้ในคณะผูแ้ทน 

ของประเทศ และผู้แทนจากลุ่มชนพื้นเมืองหลายคนกล่าว

เรียกร้องให้เพิ่มทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง 

โดยเนน้เปน็พเิศษทีก่ารมสีว่นรว่มของเยาวชนและสตร ีผูแ้ทน

ประเทศอาร์เจนตินา ร้องขอให้มีกองทุนตามความสมัครใจ

สำาหรับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง โดยให้ความ

สำาคัญเป็นลำาดับต้นกับชนพื้นเมืองจากประเทศกำาลังพัฒนา 

ผู้แทนจากการหารือระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองว่าด้วย

ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งข้อสังเกตถึงความ

ตอ้งการกรอบระยะเวลา และการจดัลำาดบัความสำาคญัของงาน 

ในการจดัการกบัสาเหตขุองการลดลงซึง่ความรูท้ีส่บืทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในประเด็นเกี่ยวกับความ

ตอ้งการใหม้กีารแปลเอกสารการประชมุเปน็ภาษาทางการของ

องค์การสหประชาชาติให้ทันภายในระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อ

เอื้ออำานวยการแปลเป็นภาษาพื้นเมือง/ภาษาถิ่นต่อไป ส่วน

ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ นอร์เวย์ และแคนาดา กล่าวเตือน 

เกี่ยวกับประเด็นผลสะท้อนทางการเงิน

ในประเด็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอแนะ ผู้แทนสหภาพ

ยุโรป (EU) และผู้แทนประเทศแคนาดา กล่าวคัดค้านเอกสาร

แนบทา้ย ทีร่ะบถุงึขอ้เสนอแนะจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะในภูมิภาคลาตินอเมริกาและ

แครบิเบยีน และทีป่ระชมุเหน็ชอบใหร้ะบเุพยีงขอ้ความใหก้าร

ต้อนรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้แทนประเทศ
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The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

นอร์เวย์และสหภาพยุโรป (EU) ขอให้คงวรรคดังกล่าวไว้  

เพือ่การพจิารณาของคณะทำางานงบประมาณของสมชัชาภาคี

อนสุญัญาฯ และประธาน Breier เสนอแนะใหม้ขีอ้ความอา้งองิ

ถึงความต้องการในการแปล ซึ่งยังคงอยู่ในวงเล็บ

ในที่ประชุมรวมวันศุกร์ ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ 

เหน็ชอบใหม้ขีอ้ความอา้งถงึความตอ้งการในการแปลหนงัสอืแจง้  

(notification) และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ โดยประเด็นดังกล่าว 

จะมกีารหารอืโดยคณะทำางานงบประมาณในการประชมุสมชัชา

ภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่9 ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดร้บัรองขอ้เสนอแนะ 

ตามที่ได้แก้ไข

ข้อเสนอแนะ : ในข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8J/5/L.2) คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ : 

 ✤ ให้การต้อนรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะในภูมิภาคลาตินอเมริกาและ

แคริบเบียน

 ✤ รบัทราบถงึงานของการหารอืระหวา่งประเทศ

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) และองค์กรอื่นๆ ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานของอนุสัญญาฯ และการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง

 ✤ รบัทราบถงึความตอ้งการในการแปลหนงัสอืแจง้  

(notification) และทรัพยากรข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เป็นภาษา

ทางการขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภาษา

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ และหนว่ยงานอืน่ๆ 

ดำาเนนิงานรว่มกบัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ในการจดัทำาแนวทาง

การตดิตอ่สือ่สารทีเ่ปน็ทางเลอืก เพือ่ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีแก่สาธารณชน  

ในรปูแบบทีช่มุชนสามารถเขา้ถงึและเขา้ใจไดง้า่ย และสนบัสนนุ

การจัดทำาสื่อโดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ และหนว่ยงานอืน่ๆ 

บริจาคเงินให้แก่กองทุน trust fund ตามความสมัครใจ เพื่อ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ : จดัการประชมุ

เชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค; จัดทำากลไกการติดต่อสื่อสาร

ผา่นทางระบบอเิลก็โทรนคิส ์; ตดิตามตรวจสอบการใชเ้วบ็ไซต์

ของอนุสัญญาฯ และจำาแนกระบุช่องว่างและข้อบกพร่อง ;  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนสำาหรับการเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี; จดัทำา

เอกสารการประชมุในภาษาทางการขององคก์ารสหประชาชาติ

ทัง้ 6 ภาษา เพือ่เอือ้อำานวยกระบวนการปรกึษาหารอืกบัชมุชน

พืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และเพิม่ความพยายามในการ

ส่งเสริมกองทุน trust สำาหรับการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ พยายาม 

ดำาเนินการเพื่อจัดทำาเอกสารการประชุมคณะทำางานว่าด้วย

มาตรา 8(j) และคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์ให้เสร็จ และเผยแพร่ก่อนการประชุมอย่างน้อย 

3 เดือน

 × ระบบกฎหมายเฉพาะเพือ่คุม้ครองความรู ้

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
คณะทำางานที ่2 (WG II) ไดพ้จิารณาประเดน็เกีย่วกบั

ระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพือ่คุม้ครองความรูท้ีส่บืทอด

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีตัง้แตว่นัองัคารถงึวนัศกุร ์โดยยดึตาม

รา่งแนวทางสำาหรบัระบบกฎหมายเฉพาะเพือ่คุม้ครองความรู้

ทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี(UNEP/CBD/WG8J/5/6) 

ในวนัองัคาร กลุม่เพือ่นประธานไดห้ารอืเกีย่วกบัระเบยีบวธิกีาร 

ในการจัดทำาแนวทางสำาหรับระบบกฎหมายเฉพาะ และที่

ประชุมรวมในวันศุกร์ได้ให้การรับรองข้อเสนอแนะ

การหารอืไดเ้นน้ทีป่ระเดน็เกีย่วกบั : รปูแบบของงาน 

ในอนาคต ; งานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 

(WIPO) ที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับความตกลง 

ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) 

ขององค์การการค้าโลก (WTO) ; และการใช้ถ้อยคำาในร่าง 

ข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นชอบที่ได้แจ้ง 

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

ความเชื่อมโยงระหว่างระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) 

และงานด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และ 

การลักลอบใช้ประโยชน์

ในวนัองัคาร ผูเ้ขา้รว่มประชมุบางคนกลา่วเรยีกรอ้ง 

ใหท้ำาการพฒันาระบอบระหวา่งประเทศเกีย่วกบักฎหมายเฉพาะ

เพือ่การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีโดย

ผูแ้ทนประเทศโคลอมเบยีเสนอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ จดัทำา

ร่างแนวทาง โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นหลัก ผู้แทน

ประเทศอินเดีย แทนซาเนีย เคนยา และชาว Kuna ระบุว่า

ปจัจบุนัยงัขาดแคลนสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่พยีงพอตอ่

การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีรวมถงึ

การขาดมาตรการในการจัดการกับการลักลอบใช้ประโยชน ์

ในประเทศผูใ้ชท้รพัยากร และสนบัสนนุการกำาหนดมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ แต่ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย แคนาดา 

นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป (EU) กล่าวคัดค้าน โดยผู้แทน

สหภาพยุโรป (EU) ต้องการให้จัดทำาทะเบียนรายการของ 
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องคป์ระกอบทีม่คีวามสำาคญัในลำาดบัตน้ๆ ผูแ้ทนประเทศแคนาดา

กล่าวว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ควร 

จดัทำาองคป์ระกอบของระบบกฎหมายเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา แตผู่แ้ทนจากการหารอืระหวา่ง

ประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยประเดน็ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ คดัคา้น โดยยนืยนัวา่คณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j) เปน็

หนว่ยงานหลกัในการดำาเนนิงานเกีย่วกบัระบอบกฎหมายเฉพาะ  

ส่วนผู้แทนประเทศอาร์เจนตินากล่าวเตือนว่าระบบกฎหมาย

เฉพาะต้องสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ขององค์การการค้าโลก  

(WTO) ผูแ้ทนประเทศมาเลเซยีกลา่วสนบัสนนุใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ 

ดำาเนนิการเพือ่ทำาใหข้อ้กำาหนดขององคก์ารการคา้โลก (WTO) 

มคีวามสอดคลอ้งกบัอนสุญัญาฯ แทนทีจ่ะโตแ้ยง้กนัวา่สทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญาเปน็อปุสรรคขดัขวางการดำาเนนิงานตาม 

อนุสัญญาฯ

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์

และแทนซาเนีย ตั้งข้อสังเกตว่าระบบกฎหมายเฉพาะควรให้

ความเคารพต่อปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ 

ชนพืน้เมอืง (UNDRIP) แตผู่แ้ทนประเทศออสเตรเลยี แคนาดา 

และนวิซแีลนด ์กลา่วคดัคา้นในหลกัการ ผูแ้ทนประเทศบราซลิ

เสนอใหร้ะบวุา่ระบบกฎหมายเฉพาะควรเปน็ไปตามกฎจารตี

ประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง และใหห้ลกัประกนัในความเหน็ชอบทีไ่ด้

แจง้ลว่งหนา้ (PIC) และเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั (MAT) 

ผู้แทนประเทศออสเตรเลียต้องการให้อ้างถึง “การมีส่วนร่วม

ล่วงหน้าของชุมชนพื้นเมือง” แทน “ความเห็นชอบที่ได้แจ้ง 

ลว่งหนา้ของชนพืน้เมอืง” แตผู่แ้ทนจากการหารอืระหวา่งประเทศ 

ของชนพื้นเมืองว่าด้วยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IIFB) และกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพของ

สตรชีนพืน้เมอืงคดัคา้น และผูแ้ทนประเทศออสเตรเลยีรว่มกบั 

ผูแ้ทนประเทศเมก็ซโิก รอ้งขอใหร้ะบวุา่ ระบบกฎหมายเฉพาะ 

ควรเปน็ไปตามกฎจารตีประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณทีีไ่มข่ดัแยง้ 

กบักฎหมายของประเทศ หรอืกฎหมายระหวา่งประเทศ ผูแ้ทน 

ประเทศนวิซแีลนดก์ลา่วแสดงความเปน็กงัวลเกีย่วกบัการอา้ง

ถึงความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าของชนพื้นเมือง และกฎ

จารีตประเพณี และเสนอแนะให้กลับไปใช้ถ้อยคำาจากข้อมติ 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่ VIII/5 (ความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณี) ซึ่งกระตุ้นให้มีการพัฒนา การรับรอง 

และ/หรือ การตระหนักถึงรูปแบบของระบบกฎหมายเฉพาะ 

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อการคุ้มครองความรู้ที่

สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ในวันพุธ ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่าง

ข้อเสนอแนะ และวิธีการอ้างถึงร่างองค์ประกอบของระบบ

กฎหมายเฉพาะ และเหน็ชอบให ้“คำานงึถงึ” รา่งองคป์ระกอบ

ฉบับปัจจุบัน โดยผู้แทนประเทศออสเตรเลียเสนอให้ระบุว่า 

การคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีต้อง 

ไดร้บัการตคีวามโดยสอดคลอ้งตามขอ้กำาหนดของมาตรา 8(j) 

ในช่วงบ่าย หลังจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการ  

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอให้เพิ่มวรรคที่ระบุถึงความ 

เชือ่มโยงระหวา่งระบบกฎหมายเฉพาะ กบัการดำาเนนิงานตาม

ขอ้กำาหนดการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์สว่นขอ้ความ

ที่เสนอโดยกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

(LMMC) เกีย่วกบัการปอ้งกนัการลกัลอบใชป้ระโยชนจ์ากความรู้ 

ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

พันธุกรรมยังคงอยู่ในวงเล็บ

ในวนัพฤหสับด ีผูเ้ขา้รว่มประชมุไดห้ารอืถงึขอ้เสนอ

จากกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ที่ให้

รอ้งขอเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เชญิชวน, รวบรวมและวเิคราะห์

ขอ้มลูเกีย่วกบัการดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิลตามความเหน็ชอบ 

ที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 

(MAT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณ ีผูแ้ทนประเทศอารเ์จนตนิา, กลุม่ทวปีแอฟรกิา และ

กลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพของชนพื้นเมือง

แคนาดา กล่าวสนับสนุน แต่ผู้แทนประเทศออสเตรเลียและ

แคนาดากล่าวคัดค้านการอ้างถึงประเด็นดังกล่าว ในขณะที ่

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ตั้งข้อสังเกตว่า ภายใต้วาระหัวข้อนี้ 

ข้อเสนอดังกล่าวมีความไม่สอดคล้องและไม่เพียงพอ

ในวนัศกุร ์ผูเ้ขา้รว่มประชมุเหน็ชอบกบัคำารอ้งขอของ

ผู้แทนประเทศบราซิล ที่ให้คงข้อความที่ร้องขอให้เลขาธิการ

อนสุญัญาฯ ทำาการปรบัปรงุรา่งแนวทางสำาหรบัระบบกฎหมาย

เฉพาะเพือ่การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ี

(UNEP/CBD/WG8J/5/6) ไวส้ำาหรบัการพจิารณาในทีป่ระชมุ

คณะทำางานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 6 เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำาหรับ

การดำาเนินงานในอนาคต

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู 

และกลุ่มทวีปแอฟริกา กล่าวเรียกร้องให้ที่ประชุมดำารงรักษา 

ถอ้ยคำาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบในทีป่ระชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ  

สมัยที่ 7 (COP 7) ที่อ้างถึง “ความต้องการในการหยุดยั้งการ

ใชป้ระโยชนผ์ดิพลาด และการลกัลอบใชป้ระโยชนจ์ากความรู,้  

การประดิษฐ์คิดค้นและวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียม 

ประเพณ ีดงัระบใุนขอ้มตทิี ่VII/16” แตผู่แ้ทนประเทศออสเตรเลยี

คัดค้าน และที่ประชุมเห็นชอบให้คงข้อความไว้ในวงเล็บ
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

ผู้แทนประเทศบราซิลร้องขอให้คงข้อความอ้างถึง

การรวมประเด็นการดำาเนินงานตามความเห็นชอบที่ได้แจ้ง

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

อยา่งมปีระสทิธผิล แตผู่แ้ทนประเทศออสเตรเลยีคดัคา้น และ

ที่ประชุมเห็นชอบให้คงข้อความดังกล่าวไว้ในวงเล็บ

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู  

อธบิายถงึการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเกีย่วกบัระบบกฎหมายเฉพาะ 

และระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน ์และรอ้งขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ “รบัทราบถงึความ

เชือ่มโยงทีช่ดัเจนระหวา่งระบบกฎหมายเฉพาะทีม่ปีระสทิธผิล 

(หากไดร้บัการพฒันา, รบัรอง หรอืตระหนกัถงึ) กบัการดำาเนนิงาน 

ตามข้อตกลงว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์” 

แต่ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียคัดค้าน และ 

ที่ประชุมเห็นชอบให้คงข้อความดังกล่าวไว้ในวงเล็บ ต่อมา

คณะทำางานที่ 2 ได้ส่งร่างข้อเสนอแนะที่มีข้อความในวงเล็บ

ไปให้ที่ประชุมรวมให้การรับรอง

ข้อเสนอแนะ : ในข้อเสนอแนะ (UNEP/CBD/

WG8J/5/L.9) คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) เสนอแนะให้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

 ✤ คำานงึถงึองคป์ระกอบของระบบกฎหมายเฉพาะ 

เพือ่การคุม้ครองความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและ

ตระหนักว่าองค์ประกอบดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำา

ระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีของภาคีอนุสัญญาฯ

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ 

พจิารณาถงึการจดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะทีม่ลีกัษณะพืน้ฐาน 

ในระดับท้องถิ่น, ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยคำานึงถึง

กฎจารตีประเพณขีองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่

ที่เกี่ยวข้อง และให้หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์

อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

 ✤ เชิญชวนให้ภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ 

แบง่ปนัประสบการณเ์กีย่วกบัการจดัทำาระบบกฎหมายเฉพาะ 

และส่งกรณีศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทำาองค์ประกอบ

ของระบบกฎหมายเฉพาะให้แก่เลขาธิการอนุสัญญาฯ ส่วน

ข้อความอ้างถึงการดำาเนินงานตามความเห็นชอบที่ได้แจ้ง 

ล่วงหน้า (PIC) และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (MAT) 

อย่างมีประสิทธิผลนั้นคงอยู่ในวงเล็บ

 ✤ รอ้งขอใหเ้ลขาธกิารอนสุญัญาฯ เผยแพรก่รณี

ศกึษาดงักลา่ว และปรบัปรงุรา่งแนวทางสำาหรบัระบบการคุม้ครอง 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี (UNEP/CBD/

WG8J/5/6) เพื่อการพิจารณาในที่ประชุมคณะทำางานว่าด้วย

มาตรา 8(j) ครั้งที่ 6

 ✤ รบัทราบถงึความเชือ่มโยงทีช่ดัเจนระหวา่งระบบ

กฎหมายเฉพาะ กบัการดำาเนนิงานตามขอ้กำาหนดวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบง่ปนัผลประโยชน ์และความตอ้งการในการหยดุยัง้ 

การใช้ประโยชน์ผิดพลาด และการลักลอบใช้ประโยชน์จาก

ความรู้ การประดิษฐ์คิดค้น และวิธีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น ดังระบุในข้อมติที่ VII/16 ข้อความ

ในวรรคนี้ทั้งหมดคงอยู่ในวงเล็บ

 × กฎความประพฤติทางจริยธรรม
คณะทำางานที ่2 (WGII) ไดพ้จิารณารา่งองคป์ระกอบ

ของกฎความประพฤติทางจริยธรรม เพื่อดูแลให้เกิดความ

เคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน 

พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น (UNEP/CBD/WG8J/5/7) 

ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ และในกลุ่มติดต่อประสานงานเมื่อ

วันพฤหัสบดี ซึ่งมีนาย Tone Solhaug ประเทศนอร์เวย์ เป็น

ประธาน ในเช้าวันศุกร์ คณะทำางานได้เสนอร่างข้อเสนอแนะ 

และเอกสารแนบทา้ย ซึง่ระบถุงึรา่งองคป์ระกอบของกฎความ

ประพฤตทิางจรยิธรรม ประกอบดว้ย ลกัษณะและขอบเขต, หลกั

การและเหตุผล, หลักจริยธรรม และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

หลงัจากทีท่ำาการปรบัรายละเอยีดของหลกัการ และเหน็ชอบ

ต่อร่างข้อเสนอแนะจากผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) หัวข้อนี ้

ได้รับการรับรอง และส่งต่อไปยังที่ประชุมรวม ซึ่งให้การ

รับรองในวันศุกร์

ลกัษณะและขอบเขต : การหารอืเริม่จากประเดน็

เกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของกฎความประพฤติทาง 

จริยธรรม ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์เสนอแนะให้ระบุว่า ร่าง 

องคป์ระกอบนีเ้ปน็ไปตามความสมคัรใจ และมจีดุมุง่หมายเพือ่

เปน็แนวทางในการจดัทำากฎความประพฤตทิางจรยิธรรม สำาหรบั

การค้นคว้าวิจัย การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยน  

และการจัดการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองและการ

ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) สนบัสนนุโดยผูแ้ทนประเทศบราซลิ, 

นอรเ์วย,์ เลโซโท และกลุม่เครอืขา่ยความหลากหลายทางชวีภาพ

ของชนพืน้เมอืงแคนาดา (CIBN) เสนอวา่ องคป์ระกอบของกฎ

ความประพฤตฯิ ควรใหค้ำาแนะแนวทางในการมปีฏสิมัพนัธก์บั

ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และการจดัทำากฎความ

ประพฤติในระดับท้องถิ่น, ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดย

สอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาฯ สว่นเนือ้หาทีอ่า้งถงึ

กจิกรรม/ปฏสิมัพนัธก์บัชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 
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ยงัคงอยูใ่นวงเลบ็ ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดเ์สนอใหจ้ำากดัการ

ประยกุตใ์ชก้ฎความประพฤตติอ่ประชาคมนกัวจิยั, อตุสาหกรรม

การสกัดทรัพยากรชีวภาพ และผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้แทน

จากกลุม่เครอืขา่ยความหลากหลายทางชวีภาพของชนพืน้เมอืง

แคนาดา (CIBN) คัดค้าน ผู้แทนประเทศบราซิล, แทนซาเนีย, 

โคลอมเบยี และกลุม่เครอืขา่ยความหลากหลายทางชวีภาพของ

ชนพื้นเมืองแคนาดา (CIBN) กล่าวว่า ควรประยุกต์ใช้เอกสาร

รับรองกับรัฐบาล, หน่วยงานให้ทุนสนบัสนุนการวจิัย, องค์กร

วจิยัสาธารณะและเอกชน และหนว่ยงานอืน่ๆ ผูแ้ทนประเทศ

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดเ์สนอใหเ้พิม่ขอ้ความอา้งถงึความรู,้  

การประดิษฐ์คิดค้น และวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียม

ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

หลักการทั่วไป : ผู้แทนประเทศบราซิลร้องขอให ้

อ้างถงึหลกั “จรยิธรรม” (ethical principles) ตลอดทัง้เนือ้หา 

ในข้อเสนอแนะ ผูแ้ทนประเทศแคนาดาร้องขอให้เปลีย่นถ้อยคำา 

หรือตัดทิ้งข้อความที่อ้างถึง : สิทธิของชนพื้นเมืองเหนือที่ดิน

และทรัพยากร, การชดเชยสิทธิ และกฎจารีตประเพณีของ 

ชนพืน้เมอืง เนือ่งจากโดยพืน้ฐานแล้ว ประเดน็เหล่านีไ้ม่ได้อยู่

ภายใต้อนสุญัญาฯ ต่อมา ข้อความอ้างองิถงึ “พืน้ดนิและแหล่งนำา้ 

ทั้งหมด” จึงคงอยู่ในวงเล็บ ผู้แทนประเทศเม็กซิโกเสนอแนะ 

ให้รวมข้อความอ้างถึง การเข้าถึงที่ดินของชนพื้นเมืองและ 

ชนท้องถิ่นซึ่งตนเคยอาศัย ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์และ

แคนาดาร้องขอให้ตัดทิ้งข้อความอ้างถึงการคุ้มครองความ

สมัพนัธ์เชือ่มโยงระหว่างชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนท้องถิน่  

กบัสิง่แวดล้อม และแนวทางการป้องกนัล่วงหน้า โดยตัง้ข้อสงัเกต

ว่า ประเด็นดังกล่าวไม่มีความชัดเจน และที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้คงข้อความดังกล่าวไว้ในวงเล็บ

ผูแ้ทนประเทศแคนาดากลา่วใหท้รพัยส์นิทางปญัญา

เปน็ประเดน็ทีอ่ยูใ่นความเปน็กงัวลของชมุชนเกีย่วกบัความรูท้ี่

สบืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีและมกีารกลา่วถงึประเดน็นี้ 

ในการเจรจาต่อรองกับผู้เป็นเจ้าของความรู้ดังกล่าว และ

คัดค้านการระบุว่าผู้เป็นเจ้าของความรู้ยังคงสิทธิที่มีอยู่เหนือ

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ข้อความอ้างถึง

ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ในวงเล็บ ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์

เสนอถอ้ยคำาทีร่ะบวุา่ ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

มีสิทธิที่จะปฏิเสธการอ้างถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม ขณะที่ผู้แทนประเทศบราซิล

กลา่วแสดงความเปน็กงัวลเกีย่วกบัถอ้ยคำาทีร่ะบถุงึการปฏเิสธ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ 

จึงถอนข้อเสนอดังกล่าวออก

ผู้แทนประเทศโปรตุเกส ในนามของกลุ่มสหภาพ

ยุโรป (EU) เสนอว่า “จริยธรรมและแนวทางสำาหรับกิจกรรม

ทั้งหมด ควรมีลักษณะที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และคำานึงถึง 

ปฏิบัติการที่ยืนยันถึงสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิของกลุ่มชนผู้ด้อย

โอกาสในสังคม” ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ในประเด็นของสิทธิใน

ทรพัยากรทีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณ ีผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ย 

ความหลากหลายทางชวีภาพของชนพืน้เมอืงแคนาดา (CIBN) 

เสนอใหอ้า้งถงึ : ลกัษณะทีเ่ปน็กรรมสทิธริว่มของสทิธดิงักลา่ว ;  

กฎจารีตประเพณี และการตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมือง 

เหนือที่ดินและทรัพยากร ข้อกำาหนดนี้ยังคงอยู่ในวงเล็บ

ข้อพจิารณาเฉพาะ : ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์

เสนอให้แยกข้อความเกี่ยวกับการตระหนักถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 

และพื้นที่ซึ่งมีความสำาคัญทางวัฒนธรรม ออกจากข้อความ

เกี่ยวกับการตระหนักถึงพื้นดินและแหล่งนำา้ที่ชุมชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นครอบครองและอาศัยอยู่เดิม ผู้แทน

ประเทศบราซิลร้องขอให้อ้างถึงอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศที ่169 (ILO Convention 169) หรอือนสุญัญา

ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าดั้งเดิม ในวรรคที่เกี่ยวกับการ 

ส่งข้อมลูกลบัคนืประเทศต้นกำาเนดิ และการมส่ีวนร่วม แต่ผูแ้ทน 

ประเทศแคนาดาคดัค้านและข้อความในส่วนนีย้งัคงอยูใ่นวงเลบ็

วิธีการ : ผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์ตั้งคำาถามถึง

จดุมุง่หมายของเนือ้หาในสว่นนี ้และตัง้ขอ้สงัเกตวา่มลีกัษณะ

เปน็หลกัการมากกวา่ทีจ่ะเปน็วธิกีาร ผูแ้ทนสหภาพยโุรป (EU) 

เสนอให้เพิ่มประเด็นของความรู้ที่เป็นความลับ และความรู้ 

ทีถ่อืวา่มคีวามศกัดิส์ทิธิไ์วใ้นขอ้ความอา้งถงึการใหค้วามเคารพ

ระหวา่งวฒันธรรม ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ ผูแ้ทนประเทศบราซลิ

เสนอแนะให้ลบข้อความอ้างถึงการค้นคว้าวิจัย และความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงของการวิจัย

ขอ้เสนอแนะ : ในขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัองคป์ระกอบ

ของกฎความประพฤติทางจริยธรรม (UNEP/CBD/WG8J/5/ 

L.10) คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) เสนอแนะให้ที่ประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 :

 ✤ รับทราบถึงร่างองค์ประกอบของกฎความ

ประพฤตทิางจรยิธรรมทีไ่ดร้บัการแกไ้ขซึง่เปน็เอกสารแนบทา้ย 

ข้อเสนอแนะ

 ✤ ร้องขอให้ภาคีอนุสัญญาฯ, ชุมชนพื้นเมือง

ดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ และหนว่ยงานอืน่ๆ สง่ขอ้คดิเหน็หรอื 

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัรา่งองคป์ระกอบทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร 

ใหแ้กเ่ลขาธกิารอนสุญัญาฯ อยา่งนอ้ย 6 เดอืนกอ่นการประชมุ

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 6
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10

The	Tenth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Pari	to	the	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD	COP	10)

 ✤ ร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ส่งข้อมติ 

ฉบบัปจัจบุนัไปยงัการหารอืแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยประเดน็

ชนพืน้เมอืง (UNPFll) และแสวงหาแนวทางในการดำาเนนิงาน 

ร่วมกันเพื่อจัดทำาองค์ประกอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

มุมมองและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเผยแพร่ก่อนการประชุม 

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) ครั้งที่ 6 อย่างน้อย 3 เดือน
 ✤ รอ้งขอใหค้ณะทำางานวา่ดว้ยมาตรา 8(j) จดัทำา 

ร่างองค์ประกอบของกฎความประพฤติทางจริยธรรมต่อไป 
และส่งร่างองค์ประกอบให้ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
สมัยที่ 10 พิจารณาและรับรองต่อไป

ข้อเสนอแนะยงัมเีอกสารแนบท้าย ซึง่ประกอบด้วย
วรรคอารัมภบท และเนื้อหา 4 ส่วนเกี่ยวกับ : ลักษณะและ
ขอบเขต, หลักการและเหตุผล, หลักจริยธรรม และวิธีการ 
โดยในส่วนของหลักจริยธรรมนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อยคือ  
หลกัจรยิธรรมทัว่ไป และข้อพจิารณาเฉพาะ ซึง่หลกัจรยิธรรม
ทัว่ไปกล่าวถงึ : การให้ความเคารพต่อผูต้ัง้ถิน่ฐานเดมิ : ทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ; ความโปร่งใส ; การยนิยอมหรอืความเหน็ชอบทีไ่ด้ 
แจ้งล่วงหน้าของผูเ้ป็นเจ้าของความรู ้การให้ความเคารพ สทิธิ
ในการเป็นเจ้าของ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยตุธิรรมและ
เท่าเทยีม การคุม้ครอง และแนวทางการป้องกนัล่วงหน้า ส่วน
ข้อพิจารณาเฉพาะกล่าวถึง : การตระหนักถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 
และพืน้ทีซ่ึง่มคีวามสำาคญัทางวฒันธรรม การตระหนกัถงึพืน้ดนิ 
และแหล่งนำา้ทีช่มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนท้องถิน่อาศยัหรอื
ใช้ประโยชน์อยูเ่ดมิ สทิธใินทรพัยากรทีส่บืทอดตามธรรมเนยีม
ประเพณี การชดเชยสิทธิ และ/หรือ การชดใช้ความเสียหาย 
และการส่งข้อมลูกลบัคนืประเทศต้นกำาเนดิ ส่วนข้อความอ้างถงึ 
ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC) พื้นดินและแหล่งนำา้ 
ทีช่มุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนท้องถิน่อาศยัหรอืใช้ประโยชน์
อยูเ่ดมิ และแนวทางการป้องกนัล่วงหน้ายงัคงอยูใ่นวงเลบ็ ร่วมกบั 
ทางเลือกจำานวนหนึ่งที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้าย

 × ดัชนีชี้วัด
คณะทำางานที ่2 (WG II) ไดพ้จิารณาประเดน็ของดชันี 

ชี้วัดความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีสำาหรับใช้ 
ในการวเิคราะหป์ระเมนิความกา้วหนา้ในการบรรลเุปา้หมายป ี
ค.ศ. 2010 (UNEP/CBD/WG8J/5/8 and INF/1, INF/1/Add.1  
and INF/2) ในวันพุธและวันพฤหัสบดี และข้อเสนอแนะ 
ได้รับการรับรองในวันศุกร์

การหารอืไดมุ้ง่เนน้ในประเดน็ทีว่า่ จะรบัรองทะเบยีน
รายการดชันชีีว้ดัเปน็พืน้ฐานสำาหรบังานในอนาคต หรอืจะจำากดั
การใชด้ชันชีีว้ดัดงักลา่ว ผูแ้ทนประเทศฟลิปิปนิส ์อารเ์จนตนิา
และโคลอมเบีย สนับสนุนการรับรองทะเบียนดัชนีชี้วัดเป็น 

พืน้ฐานสำาหรบังานในอนาคต สว่นผูแ้ทนประเทศนอรเ์วยส์นบัสนนุ 
โดยผู้แทนประเทศนิวซีแลนด์และรวันดา เสนอแนะให้เพิ่ม
ดัชนีชี้วัดเพียงหนึ่งหรือสองตัวเข้าในชุดดัชนีชี้วัดหลักที่มีอยู่ 
ผูแ้ทนประเทศนวิซแีลนดเ์สนอใหอ้อกแบบดชันชีีว้ดัโดยดจูาก
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการนำาไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง

ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ร้องขอให้รวมข้อความ 

อา้งถงึขอ้มตทิี ่VIII/15 (กรอบการดำาเนนิงานสำาหรบัการบรรลุ 

เป้าหมายปี ค.ศ. 2010 และการผสานเป้าหมายเข้าสู่ 

โปรแกรมงานในหัวข้อสาระสำาคัญ) และคัดค้านการรวมดัชนี 

ชีว้ดัทีย่งัไมไ่ดอ้ยูใ่นทะเบยีนรายการในขอ้มตนิี ้ผูแ้ทนประเทศ 

แคนาดาและออสเตรเลียปฏิเสธทะเบียนรายการดัชนีชี้วัด  

แต่ให้ความสนใจในการจัดทำาดัชนีชี้วัดโดยสอดคล้องกับ 

ข้อมติที่ VIII/15 ผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ผู้แทนประเทศ 

บราซิลและผู้แทนประเทศไทยกล่าวเรียกร้องให้มุ่งเน้นที่ 

ดชันชีีว้ดัในเชงิปฏบิตัจิำานวนหนึง่ และคดัคา้นการรวมดชันชีีว้ดั 

ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของคณะทำางาน 

ว่าด้วยมาตรา 8(j) 

ผู้แทนประเทศแทนซาเนียเสนอดัชนีชี้วัดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการคุ้มครองทางกฎหมายต่อความรู้ที่สืบทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีในระดับภาคส่วน ผู้แทนกลุ่มชนพื้นเมือง

แหง่แปซฟิกิ ใหค้วามสำาคญักบัดชันชีีว้ดัในประเดน็ของ : สทิธิ

ของชนพื้นเมือง เช่นความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า (PIC), 

อัตราส่วนร้อยละของอาณาเขตชนพื้นเมืองที่มีอยู่สำาหรับการ

ดำารงชวีิตอยา่งยั่งยืน, ความกินดีอยู่ดขีองชมุชนพื้นเมือง และ

การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ขอ้เสนอแนะไดร้บัการรบัรองในทีป่ระชมุรวมวนัศกุร์

ขอ้เสนอแนะ : ในเอกสาร (UNEP/CBD/WG8J/5/L.4) 

คณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) เสนอแนะให้ที่ประชุมสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 :

 ✤ รบัทราบถงึความสำาคญัของดชันชีีว้ดัทัง้ในเชงิ

คณุภาพและเชงิปรมิาณ ในการใหภ้าพรวมของสถานภาพและ

แนวโน้มของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

 ✤ เสนอแนะใหเ้พิม่ดชันชีีว้ดัอยา่งมากทีส่ดุไมเ่กนิ  

2 ตัว เข้าในกรอบการดำาเนินงาน โดยที่ประชุมคณะทำางาน 

เฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 6 และรับทราบถึงดัชนีชี้วัดที่ระบุอยู่ใน 

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมระหว่างประเทศของ 

ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยดัชนีชี้วัดสำาหรับชนพื้นเมือง

 ✤ เชญิชวนใหภ้าคอีนสุญัญาฯ รฐับาล และองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง ทำาการออกแบบและทดสอบดัชนีชี้วัดสำาหรับ

สถานภาพ และแนวโน้มของความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม
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ประเพณี เพื่อวิเคราะห์ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุ 

เป้าหมายปี ค.ศ. 2010 โดยทำาการปรึกษาหารือและให้ชุมชน 

พืน้เมอืงและชมุทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม ตามความเหมาะสม

 ✤ ร้องขอให้ที่ประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ 

ครั้งที่ 6 ดำาเนินงานเกี่ยวกับการจำาแนกระบุดัชนีชี้วัดจำานวน

หนึ่ง ซึ่งมีความหมายชัดเจน, ปฏิบัติได้จริง และสามารถวัดได้

 × พิธีปิดการประชุม
ในชว่งบา่ยวนัศกุร ์หลงัจากคณะจดัทำารา่งขอ้เสนอแนะ 

เสรจ็สิน้ การดำาเนนิงานรว่มกบัคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและ 

การแบง่ปนัผลประโยชน ์ประธาน Coimbra เริม่พธิปีดิการประชมุ 

เมื่อเวลา 16.30 น. นาย Stewart ประธานคณะทำางานที่ 1 

ไดน้ำาเสนอรายงานการประชมุคณะทำางานที ่1 (UNEP/CBD/

WG8J/5/L.1/Add.1) วา่ไดม้กีารรา่งวรรคทีร่ะบถุงึกระบวนการ

ในการดำาเนนิงานรว่มกบัคณะทำางานวา่ดว้ยการเขา้ถงึและการ

แบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมือง 

และชมุชนทอ้งถิน่ และไดจ้ดัสง่ใหท้ีป่ระชมุรวม และอาจบรรจุ

เพิม่เตมิในรายงานการประชมุตอ่ไป ทีป่ระชมุไดใ้หก้ารรบัรอง

รายงานการประชุม

นาง Breier ประธานคณะทำางานที่ 2 ได้นำาเสนอ

รายงานการประชมุคณะทำางานที ่2 (UNEP/CBD/WG8J/L.1/

Add.2) ซึ่งที่ประชุมให้การรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข

ตอ่มา นาง Mary Fosi ผูร้ายงานการประชมุ ไดน้ำาเสนอ 

รายงานการประชมุ (UNEP/CBD/WG8J/5/L.1) ซึง่ทีป่ระชมุ

ไดใ้หก้ารรบัรอง โดยมขีอ้แกไ้ขถงึคำากลา่วของผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ที่มีขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนกล่าวแสดง

ความขอบคณุตอ่ชนเผา่โมฮอกทีเ่ปน็เจา้บา้นสำาหรบัการประชมุ

ครั้งนี้ในดินแดนของชาวโมฮอก และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ 

ที่ให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุม

ผู้แทนประเทศมาลาวี ในนามกลุ่มทวีปแอฟริกา  

กลา่วเนน้ถงึพนัธกรณขีองตนในการดำาเนนิงานตามวตัถปุระสงค์

ขอ้ที ่3 ของอนสุญัญาฯ ผูแ้ทนกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางชวีภาพสงู กลา่วถงึขอ้เรยีกรอ้งทีใ่หม้มีาตรการระหวา่งประเทศ 

ทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย เพือ่ปอ้งกนัการลกัลอบใชป้ระโยชน ์

ผู้แทนประเทศภูฐานในนามกลุ่มภูมิภาคเอเชียและแผซิฟิก  

ตัง้ขอ้สังเกตถงึการมีสว่นรว่มจากภมูภิาคของตนทีล่ดลง และ

รอ้งขอใหม้กีารประชมุเตรยีมการระดบัภมูภิาคเพือ่เอือ้อำานวย

การดำาเนินตามอนุสัญญาฯ 

ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสตรพีืน้เมอืง กลา่วแสดงความเปน็กงัวลวา่ภาคอีนสุญัญาฯ 

บางประเทศไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมืองในดินแดน

ของตน และเรียกร้องให้มีระบบกฎหมายเฉพาะที่เข้มงวด

เพื่อคุ้มครองความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ผู้แทน 

กลุ่มเยาวชนพื้นเมืองกล่าวเรียกร้องการเสริมสร้างสมรรถนะ

และการฝกึอบรมสำาหรบัการมสีว่นรว่มของชนพืน้เมอืงในการ

เจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ ผู้แทนจากการหารือระหว่าง

ประเทศของชนพืน้เมอืงวา่ดว้ยประเดน็ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (IIFB) กล่าวว่าในปัจจุบันประเทศที่ไม่ได้ลงคะแนน 

สนบัสนนุปฏญิญาแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยประเดน็สทิธขิอง

ชนพืน้เมอืง (UNDRIP) พยายามทีจ่ะทำาลายขอ้มตขิองสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ที่ผ่านมาและได้กล่าวแสดงความเสียใจที่ที่

ประชมุไมป่ระสบผลสำาเรจ็ในการรบัรองขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั

ขอ้มลูและการมสีว่นชว่ยสนบัสนนุสำาหรบัคณะทำางานวา่ดว้ย

การเขา้ถงึ และการแบง่ปนัผลประโยชน ์โดยเนน้ถงึความสำาคญั

ของคณะทำางานว่าด้วยมาตรา 8(j) สำาหรับการมีส่วนร่วมของ

ชนพืน้เมอืงในการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศ

นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธกิารอนสุญัญาฯ กลา่วถงึ 

การมสีว่นรว่มของกลุม่ชนพืน้เมอืงซึง่เพิม่มากขึน้อยา่งทีไ่มเ่คย 

ปรากฏมาก่อน และเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมดำาเนินการ

เจรจาตอ่รองเกีย่วกบัระบอบระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเขา้ถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ และดำาเนินงานตามมาตรา 8(j) 

ต่อไป

ประธาน Coimbra กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วม และดำาเนินงานร่วมกัน ในการประชุม

ตลอดทั้งสัปดาห์ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 20.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: ENB Vol.9 No.482 IISD 9 November 2009 

: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0482e.pdf
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ABNJ Areas beyond national jurisdiction   

พื้นที่นอกเขตอำานาจแห่งชาติ

ABS Access and benefit-sharing 

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

AHTEG Ad hoc Technical Expert Group 

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจทางวิชาการ

CBD Convention on Biological Diversity 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

CEPA Communication, education and public 

awareness 

การริเริ่มว่าด้วยการติดต่อสื่อสาร, การให้การ

ศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักของ

สาธารณชน

CHM Clearing House Mechanism 

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

COP      Conference of the Parties 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

CPF Collaborative Partnership on Forests 

พันธมิตรความร่วมมือว่าด้วยป่าไม้

EBSA Ecologically and biologically significant 

area 

พื้นที่ที่มีความสำาคัญทางชีววิทยาและทางนิเวศ

GBO Global Biodiversity Outlook 

เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

อภิธานศัพท์

GEF Global Environment Facility 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

GSPC Global Strategy for Plant Conservation 

กลยุทธ์ทั่วโลกสำาหรับการอนุรักษ์พืช

GTI Global Taxonomy Initiative 

การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

IAS Invasive alien species 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

ICG Intergovernmental Committee 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล

IIFB International Indigenous Forum on  

Biodiversity 

เวทีระหว่างประเทศของชนพื้นเมืองดั้งเดิม 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ILC Indigenous and local community 

ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น

IPBES Intergovernmental  Platform on  

Biodiversity and Ecosystem Services 

เวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาล  

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ 

บริการจากระบบนิเวศ

IPR Intellectual property rights 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

LDCs Least developed countries 

ประเทศที่พัฒนาล้าหลัง
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MAT Mutually agreed terms 

เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

MEA Multilateral environmental agreement 

ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

MPA Marine protected area 

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล

MYPOW Multi-year programme of work 

โปรแกรมงานพหุวรรษ

NBSAP  National biodiversity strategy and  

action plan 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งชาติ

NFP National focal point 

หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ

PA Protected Area 

พื้นที่คุ้มครอง

PIC  Prior informed consent 

ความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า

REDD+  Reducing emissions from deforestation 

and forest degradation in developing  

countries, and forest conservation, 

sustainable forest management and 

enhancement of forest carbon stocks 

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากการตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรม

ของป่าไม้ ในประเทศกำาลังพัฒนา รวมถึงการ

อนุรักษ์และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และ

การเพิ่มปริมาณคาร์บอนในป่าไม้ (REDD+)

SBSTTA Subsidiary Body on Scientific Technical 

and Technological Advice 

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและ

เทคโนโลยี

SIDS  Small island developing states 

รัฐกำาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

TEEB study The Economics of Ecosystems and  

Biodiversity study 

การศึกษาภายใต้การริเริ่มว่าด้วยเศรษฐกิจของ

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

TK  Traditional Knowledge 

ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

UNCCD  UN Convention to Combat  

Desertification 

อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย

UNDRIP UN Declaration on the Rights of  

Indigenous Peoples 

ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ 

ชนพื้นเมือง

UNFCCC UN Framework Convention on Climate 

Change 

อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

WG Working Group 

คณะทำางาน

WGRI Working Group on Review of  

Implementation of the Convention 

คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวน 

การดำาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ

WIPO  World Intellectual Property  

Organization 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
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จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำานักความหลากหลายทางชีวภาพ

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2265 6640 
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สงวนลิขสิทธิ ์ 2554 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

การอ้างอิง สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554.
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พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2554

บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ์

แปลและเรียบเรียง ไพราณี สุขสุเมฆ  ปัทมา ดำารงผล

ภานุวัฒน์ กมุทชาติ  ภัทรินทร์ แสงให้สุข

ประสานงาน สิริวรรณ สงวนทรัพย์ ภูริภัทร หุวะนันท์

ดาลัด เส้นทอง

ออกแบบและจัดพิมพ ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำากัด

โทรศัพท์ 0 2158 1312-6

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10
(The Tenth Meeting of the Conference of the Parties  

to the Convention on Biological Diversity - CBD COP 10)
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