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ทรัพยากรชีวภาพของโลกเปนสิ่งจำเปนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของมนุษย  ดังนั้น
ประชาคมโลก จึงมีความตระหนักมากขึ้นวาความหลากหลายทางชีวภาพเปนขุมทรัพยของโลกที่มี�
คุณคามหาศาลตอชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต ในขณะเดียวกันการคุกคามตอชนิดพันธุและระบบ�
นิเวศไมเคยรุนแรงเทาที่ปรากฏอยูในทุกวันนี้ การสูญพันธุที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย
ยังคงดำเนินตอไปดวยอัตราอันนาตื่นตระหนก

เพื่อสนองตอบเหตุการณดังกลาว โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme – UNEP) ไดจัดต้ังคณะทำงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ วาดวยความ�
หลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity) ใน�
เดือนพฤศจิกายน  ค.ศ. 1988 เพ่ือแสวงหาความจำเปนที่จะตองมีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย�
ความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1989 โครงการสิ่งแวดลอมแหง�
สหประชาชาติ ไดจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกาลผูเชี่ยวชาญทางวิชาการและกฎหมาย เพื่อเตรียม
เครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศ สำหรับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง�
ชีวภาพอยางยั่งยืน คณะผูเชี่ยวชาญตองคำนึงถึง “ความจำเปนที่จะตองแบงปนคาใชจายและ
ผลประโยชนระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกำลังพัฒนา” เชนเดียวกับ “วิถีทางและวิธีการ�
ที่จะสนับสนุนสิ่งประดิษฐคิดคนจากชนทองถิ่น” ดวย

ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1991 คณะทำงานเฉพาะกิจไดกลายเปนคณะกรรมการเจรจาตอรองระหวาง�
ประเทศ (Intergovernmental Negotiating Committee) งานของคณะทำงานไดบรรลุถึงจุดสูง�
สุดในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 ในการประชุม ณ กรุงไนโรบี เพื่อรับรองเนื้อหาที่ไดรับการ�
เห็นชอบแลวของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (the Nairobi Conference for the
Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity)

อนุสัญญาฯ ไดเปดใหมีการลงนามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 ในการประชุมแหงสหประชาชาติ
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and
Development) หรือการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก ณ นครริโอ เดอ จาเนโร (the Rio “Earth
Summit”) อนุสัญญาฯ ไดเปดใหมีการลงนามตอไปจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1993  ซึ่งในที่สุด�
ไดรับการลงนามจาก 168 ประเทศ อนุสัญญาฯ ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993
ซึ่งเปนเวลา 90 วัน หลังจากที่มีภาคีใหสัตยาบันลำดับที่ 30  การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา�
สมัยแรก กำหนดใหมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม ค.ศ. 1994 ในประเทศบาฮามาส

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับแรงสนับสนุนจากคำมั่นสัญญาที่เพิ่มมากข้ึน
เรื่อยๆ ของประชาคมโลกในการที่จะพัฒนาอยางยั่งยืน นับวาอนุสัญญาฯ ไดเสนอกาวที่ตื่นเตนเราใจ
สูการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทาง�
ชีวภาพ และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
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⌫
มีจิตสำนึกถึงคุณคาอันแทจริงของความหลากหลายทางชีวภาพและถึงคุณคาทางนิเวศ, พันธุกรรม,
สังคม, เศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร, การศึกษา, นันทนาการและสุนทรียภาพของความหลากหลายทาง�
ชีวภาพและองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ,

มีจิตสำนึกดวยถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพตอวิวัฒนาการและตอการดำรงรักษา�
ระบบเกื้อหนุนชีวิตในชีวมณฑล,

ยืนยันวาการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เปนความหวงใยสนใจรวมกันของมวลมนุษยชาติ

ยืนยันอีกวารัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของตน,

ยืนยันอีกวารัฐมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและตอการใชทรัพยากร�
ชีวภาพในแบบที่ยั่งยืน,

วิตกหวงใยวาทรัพยากรชีวภาพกำลังลดลงอยางมีนัยสำคัญ โดยกิจกรรมของมนุษยอยางแนชัด

สำนึกถึงการขาดขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและถึงความตองการ�
เรงดวนที่จะพัฒนาสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร, วิชาการและสถาบันเพื่อใหความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินมาตรการที่เหมาะสม

รับทราบวาเปนเรื่องจำเปนอยางมากที่จะคาดการณ, ปองกัน, และขจัดสาเหตุที่ทำใหเกิดการลดลง�
อยางมีนัยสำคัญและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ตนตอแหลงปญหา

รับทราบดวยวาในกรณีที่มีการคุกคามจนเกิดการลดลงอยางมีนัยสำคัญหรือการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไมควรใชการขาดหลักฐานที่สมบูรณทางวิทยาศาสตรเปนเหตุผลในการ
ผัดผอนการดำเนินมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการคุกคามนั้น

นอกจากนั้นรับทราบวาความประสงคพื้นฐานในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การ
อนุรักษระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและการธำรงรักษาและฟนฟู�
ประชากรของชนิดพันธุที่สามารถดำรงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ

นอกจากนั้นรับทราบวาการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ, โดยเฉพาะในประเทศแหลง
กำเนิด, มีบทบาทอยางสำคัญยิ่ง

ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยอยางใกลชิดและตามขนบประเพณีเดิมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่ง�
ใชทรัพยากรชีวภาพในการดำเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิมและถึงความปรารถนาในอันที่จะแบงปน�
อยางเทาเทียมซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนความรู, ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบัติที่�
สืบทอดมาตามประเพณีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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ตระหนักอีกดวยถึงบทบาทสำคัญอยางยิ่งที่สตรีมีตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และยืนยันความตองการเพื่อใหมีการเขารวมอยางเต็มที่โดยสตรีทุกระดับ
ในการวางนโยบายและการดำเนินการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

เนนความสำคัญของและความตองการที่จะสงเสริม ความรวมมือระหวางประเทศ, ภูมิภาคและทั่วโลก
ระหวางรัฐและองคการ ระหวางรัฐบาลระหวางประเทศ และภาคเอกชน ในการอนุรักษความหลาก�
หลายทางชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

ยอมรับวาบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติมและการเขาถึงอยางเหมาะสม
ซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาจจะทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ในสมรรถนะของสังคม�
โลกที่จะบรรเทาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ยอมรับอีกดวยวาบทบญัญตัพิเิศษเปนสิง่ทีต่องการเพือ่ทีจ่ะสนองตอความปรารถนาของประเทศกำลงั�
พัฒนา รวมทั้งบทบัญญัติเก่ียวกับทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติม และการเขาถึงอยาง
เหมาะสมซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

รับทราบในการนี้ เงื่อนไขพิเศษของประเทศพัฒนาลาหลังและรัฐที่เปนเกาะขนาดเล็ก

ยอมรับวาการลงทุนอยางจริงจังเปนที่ตองการสำหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และ�
ยอมรับวามีการคาดหวังตอผลกำไรทางสิ่งแวดลอม, เศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุนเหลานี้

ตระหนักถึงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจและการกำจัดความยากจนวาเปนความสำคัญอันดับแรก
และอยูเหนือสิ่งอื่นใดของประเทศกำลังพัฒนา

สำนึกวาการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนเปนสิ่งสำคัญอยาง�
ยิ่งยวดในอันที่จะสนองความปรารถนาของประชากรโลกที่กำลังทวีจำนวนขึ้นทางดานอาหาร ,
สุขภาพและอื่นๆ ซึ่งโดยเจตนารมณของการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ�
อยางยั่งยืนนั้น การเขาถึง และการแบงปนทั้งทรัพยากรพันธุกรรมและเทคโนโลยีเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง

รับทราบวา, ในที่สุดแลว, การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน�
จะเสริมสรางความสัมพันธฉันทมิตรระหวางรัฐใหเขมแข็งยิ่งขึ้นและมีคุณูปการตอสันติสุขสำหรับ
มวลมนุษยชาติ

ปรารถนาทีจ่ะเสรมิสรางและทำใหการดำเนนิงานระหวางประเทศในการอนรุกัษความหลากหลายทาง�
ชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนสมบูรณ
ขึ้น, และ

ตกลงใจที่จะอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เพื่อผลประโยชนของ�
ชนรุนปจจุบันและอนาคต

ไดตกลงดังตอไปนี้
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มาตรา

1


วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้, ซึ่งดำเนินการโดยสอดคลองกับบทบัญญัติที่เกี่ยวของ, ไดแก การ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและ
เทาเทียม, หมายถงึโดยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมอยางเหมาะสมและโดยการถายทอดเทคโนโลยี�
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม, โดยคำนึงถึงสิทธิทั้งหมดเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยี, และโดยการ
สนับสนุนทุนอยางเหมาะสม

มาตรา

2


ตามเจตนารมณของอนุสัญญานี้

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายถึง การมีความผิดแผกแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตจากทุกแหลง�
รวมถึง, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทางน้ำอื่นๆ และการประกอบ�
รวมทางนิเวศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเปนสวนหนึ่งในนั้นดวยในการนี้รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ,
ระหวางชนิดพันธุและของระบบนิเวศ

“ทรัพยากรชีวภาพ” หมายรวมทั้งทรัพยากรพันธุกรรม, สิ่งมีชีวิตหรือสวนใดๆ ของสิ่งมีชีวิต, ประชา�
กร, หรือองคประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชนหรือคุณคาตามความเปนจริง�
และตามศักยภาพตอมนุษยชาติ

“เทคโนโลยีชีวภาพ” หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีใดๆ ซึ่งใชระบบชีววิทยา, ใชสิ่งมีชีวิตหรือ
สวนที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิต, เพ่ือทำใหหรือเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือกระบวนการสำหรับการใชทาง�
วิทยาศาสตร

“ประเทศแหลงกำเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถงึ ประเทศซึง่เปนเจาของทรพัยากรพนัธกุรรม�
เหลานั้น ในสภาพตามถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

“ประเทศซึ่งใหทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ประเทศซึ่งสำรองทรัพยากรพันธุกรรมรวบรวมสะสม�
ไดจากแหลงซึ่งอยูในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ, ในที่นี้หมายรวมถึงประชากรของชนิดพันธุทั้งที่�
อยูในธรรมชาติและที่เลี้ยงหรือปลูก, หรือทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดจากแหลงซึ่งอยูนอกถิ่นที่อยูอาศัย�
ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะหรืออาจไมไดถือกำเนิดในประเทศนั้น
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“ชนิดพันธุที่เลี้ยงหรือเพาะปลูก” หมายถงึ ชนดิพนัธซุึง่ไดผานขบวนการววิฒันาการ โดยไดรบัอทิธพิล�
จากมนุษย เพื่อใหตอบสนองความตองการของมนุษย

“ระบบนิเวศ” หมายถึง ระบบรวมอันซับซอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ประกอบดวยชุมนุม
ประชากรพืช, สัตวและจุลินทรียกับสภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิตซึ่งอยูรวมกัน แบบมีความสัมพันธซึ่ง�
กันและกัน รวมกันเปนหนวยที่มีบทบาทหนาที่

“การอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง การอนุรักษองคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

“สารพันธุกรรม” หมายถึง สารใดๆ ของพืช, สัตว, จุลินทรียหรือแหลงกำเนิดอื่นๆ ซึ่งบรรจุหนวย�
ที่มีบทบาทหนาที่ในการสืบทอดพันธุกรรม

“ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง สารพันธุกรรมซึ่งมีคุณคาตามความเปนจริงและตามศักยภาพ

“แหลงที่อยูอาศัย” หมายถึง สถานที่หรือประเภทของสถานที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือประชากรเกิดขึ้นตาม�
ธรรมชาติ

“สภาพในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง สภาพซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมมีอยูในระบบนิเวศ�
และในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและสำหรับกรณีที่เปนชนิดพันธุที่เลี้ยงหรือปลูก, หมายถึง
ในสภาพแวดลอมซึ่งชนิดพันธุเหลานั้นไดถูกพัฒนา จนมีลักษณะ/คุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม

“การอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง การอนุรักษระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัย�
ตามธรรมชาติและการธำรงรักษาและการฟนคืนสภาพของประชากรของชนิดพันธุซึ่งสามารถอยูรอด�
ไดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ และสำหรับกรณีที่เปนชนิดพันธุที่ เลี้ยงหรือปลูก, หมายถึง ใน
สภาพแวดลอมซึ่งชนิดพันธุเหลานั้นไดถูกพัฒนาจนมีลักษณะ/คุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม

“พื้นที่คุมครอง” หมายถึง พื้นที่ซึ่งไดรับการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร ซึ่งถูกระบุใหหรือวาง�
ระเบียบใหและจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคพิเศษเฉพาะการอนุรักษ

“องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องคการที่ประกอบดวยรัฐอธิปไตยใน
ภูมิภาคใดก็ตาม ซึ่งรัฐสมาชิกไดมอบอำนาจที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ที่อนุสัญญาครอบคลุมและซึ่ง�
ไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการ เพื่อลงนาม, ใหสัตยาบัน, ใหความเห็นชอบหรือเขาเปนภาคีเพิ่มเติม
โดยสอดคลองกับระเบียบวิธีการภายใน

“การใชประโยชนอยางยั่งยืน” หมายถึง การใชองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีทาง�
และดวยอัตราที่ไมนำไปสูการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว, ทั้งนี้โดยธำรงรักษา�
ศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนองความตองการและความปรารถนาของคนรุนปจจุบัน�
และในอนาคต

“เทคโนโลยี” หมายรวมถึง เทคโนโลยีชีวภาพ
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มาตรา

3


รัฐมี, โดยสอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหวางประเทศ, สิทธิอธิปไตยที่จะ�
ใชทรัพยากรของตนตามนโยบายสิ่งแวดลอมของตนเอง, และตามความรับผิดชอบเพื่อใหหลักประกันวา
กิจกรรมในความรับผิดชอบหรือในความควบคุมไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมของรัฐอื่น�
หรือของพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาติ

มาตรา

4


ภายใตสิทธิของรัฐอื่นๆ, และยกเวนดังที่ไดเสนอไวในอนุสัญญานี้, บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ มีผลให
แตละภาคีนำไปใชในขอบเขต ดังตอไปนี้

เอ) ภายในพื้นที่ซึ่งอยูในดุลอาณาของชาติภาคีนั้น ในกรณีขององคประกอบของความหลากหลาย�
ทางชีวภาพ

บี) ภายในพื้นที่ของดุลอาณาของชาติ หรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับ
กระบวนการและกิจกรรม ซึ่งดำเนินการภายใตดุลอาณาหรือการควบคุมของตน ทั้งนี้ โดย
ไมคำนึงถึงวาผลจะเกิดข้ึนที่ใด

มาตรา

5


แตละภาคีจักตองดำเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, รวมมือกับภาคีอื่นๆ,
โดยตรงหรือ, ในกรณีที่เหมาะสม, โดยผานองคการระหวางประเทศที่มีสมรรถภาพ, ในประเด็นเกี่ยวกับ
พื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาติ และเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่มีความสนใจรวมกัน, เพื่อการอนุรักษและ�
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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แตละภาคีจักตอง, โดยสอดคลองกับสถานการณและสมรรถนะของตน, ดำเนินการดังตอไปนี้

เอ) จัดทำกลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมระดับชาติ เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนความ�
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน, หรือปรับกลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมใหสอดคลองกับ�
ความมุงหมายดังกลาว ซึ่งจักตองคำนึงถึง, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, มาตรการซึ่งกำหนด�
ในอนุสัญญา ที่เกี่ยวของกับ ภาคีและ

บี) ประสาน, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, การอนรุกัษและการใชประโยชนความ�
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเขากับแผน, โปรแกรมและนโยบายของหนวยงานหรือ�
แผนโปรแกรม, นโยบาย รวมระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ

มาตรา

7


แตละภาคีจักตองดำเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, โดยเฉพาะตามความ�
มุงหมายของมาตรา 8 และ 10, ดังตอไปนี้

เอ) จำแนกระบุองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยพิจารณารายการซึ่งระบุตามประเภท ดังกำหนดในภาคผนวก I

บี) ติดตามตรวจสอบ, ดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ, องคประกอบของความหลากหลาย�
ทางชีวภาพ ซึ่งระบุดังในอนุวรรค เอ) ขางตน, โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกองคประกอบ�
ที่จำเปนจะตองมีมาตรการอนุรักษเรงดวนและที่มีศักยภาพสูงสุดในการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ซี) จำแนกระบุกระบวนการและประเภทของกิจกรรมซึ่งมีหรือมีแนวโนมวาจะมีผลกระทบเสียหาย
อยางสำคัญตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และ�
ติดตามตรวจสอบผลนั้นดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ และ

ดี) ธำรงรกัษาและจดัระบบ, โดยใชกลไกใดๆ กต็าม, ขอมลูซึง่ไดจากการจำแนกระบแุละการตดิตาม�
ตรวจสอบกิจกรรมดังอนุวรรค เอ), บี) และ ซี) ขางตน
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แตละภาคีจักตองดำเนินการดังตอไปนี้ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม

เอ) จัดตั้งระบบพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่ซึ่งตองการมาตรการพิเศษสำหรับอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

บี) จัดทำ, ในกรณีที่จำเปน, แนวทางสำหรับการเลือก, การจัดตั้ง, และการจัดการพ้ืนที่คุมครอง�
หรือพื้นที่ซึ่งตองการมาตรการพิเศษสำหรับอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

ซี) จัดระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพไมวาอยูในหรือนอกพื้นที่คุมครอง เพ่ือเปนหลักประกันในการอนุรักษและใชประโยชน�
อยางยั่งยืน

ดี) สงเสริมการคุมครองระบบนิเวศ, ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และธำรงรักษาประชากรของ
ชนิดพันธุที่สามารถดำรงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ

อี) สงเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแบบยั่งยืนในพื้นที่ติดตอกับ
พื้นที่คุมครอง เพื่อใหการคุมครองแกพื้นที่นั้นตอไป

เอฟ) ฟนฟูและถนอมรักษาระบบนิเวศเสื่อมโทรมและสงเสริมการบำรุงชนิดพันธุที่ถูกคุกคามใกลจะ
สูญพันธุ โดยการวางแผนและดำเนินการตามแผนหรือกลยุทธการจัดการอื่นๆ

จี) จัดตั้งหรือธำรงรักษาวิธีการที่จะจัดระเบียบ, จัดการหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ�
ใชประโยชนและการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยี
ชีวภาพซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม อันมีผลตอการอนุรักษและการ�
ใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพอยางยัง่ยนื ทัง้นีโ้ดยคำนงึถึงความเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายตอสขุภาพ�
ของมนุษยดวย

เอช) ปองกันการนำเขาชนิดพันธุตางถ่ิน, ควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุตางถ่ิน ซึ่งคุกคามระบบนิเวศ,
ถิ่นที่อยูอาศัย, หรือชนิดพันธุอื่น

ไอ) พยายามที่จะจัดวางเง่ือนไขที่จำเปนสำหรับการดำเนินการโดยสอดคลองระหวางการใช
ประโยชนในปจจุบันกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

เจ) ภายใตกฎขอบังคับแหงชาติ, ใหความเคารพ, สงวนรักษาและดำรงไวซึ่งความรู ประดิษฐกรรม
และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นซึ่งปรากฏในการดำเนินชีวิตที่สืบทอดมาตาม�
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ประเพณี ซึ่งเกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง�
ยั่งยืนและสงเสริมการประยุกตใชอยางกวางขวางมากขึ้น ดวยมีความเห็นชอบและการเขารวม�
ของผูทรงความรู, เจาของประดิษฐกรรมและผูถือปฏิบัตินั้นๆ และสนับสนุนการแบงปนอยาง�
เทาเทียมซึ่งผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนความรู, ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบัตินั้นๆ

เค) จัดทำหรือธำรงรักษากฎขอบังคับที่จำเปนและหรือบทบัญญัติระเบียบบังคับตางๆ เพื่อการ
คุมครองชนิดพันธุและประชากรที่ถูกคุกคาม

แอล) ในกรณีที่พิจารณาแลววามีผลเสียหายที่สำคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพตามการ
ดำเนินงานตามมาตรา 7, ควบคุมหรือจัดการกระบวนการและกิจกรรมประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของ

เอ็ม) รวมมือในการจัดหาความสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ สำหรับการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัย�
ตามธรรมชาติ ดังไดกลาวในอนุวรรค เอ) ถึง แอล) ขางตน, โดยเฉพาะอยางยิ่งแกประเทศ�
กำลังพัฒนา

มาตรา

9
⌫

แตละภาคีจักตองดำเนินการดังตอไปนี้ ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, และที่สำคัญ
โดยสอดคลองกับมาตรการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

เอ) ยอมรับนำมาตรการสำหรับอนุรักษองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนอกถิ่น
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติมาใช, โดยเฉพาะประเทศซึ่งเปนถิ่นกำเนิดขององคประกอบนั้น

บี) จัดตั้งและธำรงรักษาสิ่งเอื้ออำนวยในการอนุรักษและการวิจัยนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
เกี่ยวกับพืช สัตว และจุลินทรีย, โดยเฉพาะในประเทศซึ่งเปนถิ่นกำเนิดทรัพยากรพันธุกรรม

ซี) ยอมรับนำมาตรการสำหรับบำรุงและฟนฟูชนิดพันธุที่ใกลจะสูญพันธุและมาตรการสำหรับ
นำกลับเขาสูถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเดิมของชนิดพันธุนั้นๆ มาใชภายใตสภาพที่เหมาะสม

ดี) จัดระเบียบและจัดการเก่ียวกับการรวบรวมสะสมทรัพยากรชีวภาพจากถิ่นที่อยูอาศัยตาม�
ธรรมชาติ เพื่อจุดมุงหมายในการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยไมคุกคามระบบนิเวศ
และเพื่อจุดมุงหมายในการอนุรักษประชากรของชนิดพันธุในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ยก�
เวนในกรณทีีม่คีวามตองการมาตรการอนรุกัษนอกถิน่ทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาตแิบบชัว่คราวเปน�
พิเศษ ภายใตอนุวรรค ซี) ขางตนและ
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อี) รวมมือในการใหความสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ เพื่อการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตาม�
ธรรมชาติ ดังไดกลาวในอนุวรรค เอ) – ดี) และในการจัดตั้งและธำรงรักษาสิ่งเอื้ออำนวยใน�
การอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในประเทศกำลังพัฒนา

มาตรา

10


⌫
แตละภาคีจักตองดำเนินการดังตอไปนี้, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม

เอ) ผสานการพิจารณาการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเขากับการตัดสินใจ
ระดับชาติ

บี) ยอมรับนำมาตรการที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรชีวภาพมาใช เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบ
เสียหายที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ

ซี) คุมครองและสงเสริมการใชทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคลองกับการ
ถือปฏิบัติตามขนบประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมตามเงื่อนไขที่จำเปนในการอนุรักษหรือการ�
ใชประโยชนอยางยั่งยืน

ดี) สนบัสนนุประชากรทองถิน่ในการจดัทำและดำเนนิกจิกรรมเพือ่แกไขในพืน้ทีเ่สือ่มโทรม ซึง่ความ�
หลากหลายทางชีวภาพถูกทำลายจนลดนอยลง

อี) สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาวิธีการเพื่อการ
ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

มาตรา
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แตละภาคีจักตองดำเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, นำเอามาตรการ ที่
เหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคมมาใช ซึ่งมาตรการเหลานี้เปนเสมือนแรงจูงใจเพ่ือการอนุรักษ�
และการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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มาตรา
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ภาคี โดยคำนึงถึงความตองการพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา, จักตอง

เอ) จัดวางและธำรงรักษาโปรแกรมเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตรและทางวิชาการ และการ
ฝกอบรมไวในมาตรการเพื่อการจำแนกระบุ การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย�
ทางชีวภาพ และองคประกอบอยางยั่งยืน และใหความสนับสนุนแกการศึกษาและการวิจัยนั้นๆ
สำหรับความตองการ โดยเฉพาะของประเทศกำลังพัฒนา

บี) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่อุทิศใหแกการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน, โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา, ใหสอดคลองกับมติของ�
สมัชชาภาคี ซึ่งดำเนินสืบเนื่องจากขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร, วิชาการ�
และเทคโนโลยี

ซี) เพื่อดำเนินการสืบเนื่องตามบทบัญญัติของมาตรา 16, 18 และ 20, สงเสริมและรวมมือใน�
การใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาวิธี�
การเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

มาตรา

13
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ภาคีจักตอง

เอ) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจในความสำคัญของ, และมาตรการที่ตองการเพื่อ,
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, เชนเดียวกับการถายทอดเผยแพรผานสื่อ, และการ�
สอดแทรกหัวขอเหลานี้ไวในโปรแกรมการใหศึกษา และ

บี) รวมมือ, เทาที่เหมาะสม, กับรัฐอื่นๆ และองคการระหวางประเทศในการพัฒนาโปรแกรมการ�
ศกึษาและการเสรมิสรางความตระหนกัแกสาธารณชนเกีย่วกบัการอนรุกัษและการใชประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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1. แตละภาคี จักตองดำเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, ดังตอไปนี้

เอ) นำระเบียบวิธีการที่เหมาะสมเขาไปใช ซึ่งตองการใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ�
ตางๆ ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีผลเสียหายที่สำคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ โดยคำนึง�
ถึงการหลีกเลี่ยงหรือการลดผลนั้นๆ และ, ในกรณีที่เหมาะสม, ยอมใหสาธารณชนมสีวนรวม�
ในวิธีการดังกลาว

บี) นำการจัดการที่เหมาะสมเขาไปใชเพื่อใหหลักประกันวา ผลลัพธทางสิ่งแวดลอมสืบเนื่องจาก�
โปรแกรมและนโยบายของภาคีนั้นๆ ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีผลกระทบเสียหายที่สำคัญตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดรับการพิจารณาทันการณ

ซี) สงเสรมิ, บนพืน้ฐานการเอือ้อำนวยผลประโยชนซึง่กันและกนั, การแจงใหทราบ, การแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสารและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายใตดุลอาณาหรือการควบคุม ซึ่งมี
แนวโนมที่จะมีผลเสียหายอยางสำคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐอื่น หรือในพื้นที่�
นอกเหนือดุลอาณาของชาติตน, โดยการสนับสนุนใหมีขอตกลงการดำเนินงานรวมแบบ
ทวิภาคี, ภูมิภาคหรือพหุภาคี, เทาที่เหมาะสม

ดี) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีอันตรายหรือความเสียหายรายแรง, เกิดขึ้นภายใตดุลอาณาหรือ�
การควบคุมของประเทศนั้นๆ, ซึ่งมีผลตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภายใตดุลอาณา�
ของรัฐอื่นหรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้นๆ, แจงรัฐที่มีแนวโนมจะไดรับผลของ�
อันตรายหรือความเสียหายนั้นโดยทันที, เชนเดียวกับริเริ่มการปฏิบัติงานที่จะปองกันหรือลด�
อันตรายหรือความเสียหายนั้น และ

อี) สงเสรมิการดำเนนิงานระดบัชาตเิกีย่วกบัการสนองตอบโดยเรงดวนตอกจิกรรมหรอืเหตกุารณ, ไม
วาจะเกดิขึน้โดยธรรมชาตหิรอือืน่ๆ, ซึง่มีอนัตรายอยางรายแรงหรอืฉกุเฉนิตอความหลากหลาย�
ทางชีวภาพ และสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหสงกำลังสำรองชวยเหลือความ�
พยายามระดับชาตินั้นๆ และเพื่อวางแผนฉุกเฉินรวมกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสมและไดรับ�
การตกลงจากรัฐตางๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ

2. สมัชชาภาคีจักตองตรวจสอบ, โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับรับผิดชอบและการแกไขปญหา,
ซึ่งรวมทั้งการฟนฟูใหคืนสภาพเดิมและการชดเชยความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ,
ยกเวนในกรณีซึ่งความรับผิดชอบนั้นเปนเรื่องภายในอยางแทจริง
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1. โดยตระหนักถึงสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน อำนาจในการพิจารณา�
กำหนดการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมขึ้นอยูกับรัฐบาลแหงชาติและอยูภายใตกฎระเบียบของชาตินั้นๆ

2. แตละภาคจีกัตองพยายามสรางเงือ่นไขเพือ่เอือ้อำนวยในการเขาถงึทรพัยากรพนัธกุรรม สำหรบั�
การใชประโยชนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมโดยภาคีอื่นๆ และไมวางขอจำกัดซึ่งขัดแยงตอวัตถุ�
ประสงคของอนุสัญญา

3. ตามเจตนารมณของอนุสัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งถูกจัดหาใหโดยภาคี, ดังไดอางถึงใน
มาตรานี้ และมาตรา 16 และ 19, เปนเฉพาะทรัพยากรซึ่งถูกจัดหาใหโดยภาคี ซึ่งเปนประเทศถิ่น�
กำเนิดของทรัพยากรนั้น หรือโดยภาคีซึ่งไดรับทรัพยากรพันธุกรรมนั้นมาโดยสอดคลองกับอนุสัญญา�
ฉบับนี้

4. การเขาถึง, ในกรณีที่ไดรับอนุญาต, จักตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกันและอยู�
ภายใต บทบัญญัติของมาตรานี้

5. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจักตองอยูภายใตการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาของภาคีซึ่ง
ใหทรัพยากรนั้น นอกเสียจากในกรณีที่ภาคีนั้นพิจารณาเปนประการอื่น

6. แตละภาคี จักตองพยายามที่จะจัดทำและดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร ซึ่งใชทรัพยากร
พันธุกรรม ที่ภาคีอื่นๆ จัดหาให โดยการมีสวนรวมอยางเต็มที่, หากเปนไปไดทำการวิจัยภายในภาคีนั้นๆ

7. แตละภาคีจักตองดำเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบริหาร หรือนโยบาย, เทาที่เหมาะสม,
และโดยสอดคลองกับมาตรา 16 และ 19 และ, ในกรณีที่จำเปน, โดยผานกลไกการเงิน ซึ่งกำหนด�
โดยมาตรา 20 และ 21 ทั้งนี้ดวยเจตนารมณเพ่ือแบงปนในวิถีทางที่ยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งผล�
ของการวิจัยและการพัฒนา และซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมทาง�
การพาณิชยและอื่นๆ กับภาคี ที่ไดใหทรัพยากรนั้น  การแบงปนนั้นๆ จักตองอยูภายใตเงื่อนไข
ที่ไดรับการตกลงรวมกัน
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1. แตละภาคี, โดยตระหนักวาเทคโนโลยีหมายรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและทั้งการเขาถึงและการ�
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางภาคีเปนสิ่งจำเปนขาดเสียมิได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้,
ดำเนินการภายใตบทบัญญัติของมาตรานี้เพ่ือจัดหาใหและ/หรือ เอื้ออำนวยแกการเขาถึงเพื่อและ
ถายทอดไปยังภาคีอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน หรือเทคโนโลยีที่ใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมและไมเปนตนเหตุใหเกิด�
ความเสียหายอยางสำคัญตอสิ่งแวดลอม

2. การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยีที่อางถึงในวรรค 1 ขางตน ใหแกประเทศกำลังพัฒนา�
จักตองถูกจัดใหและเอื้ออำนวยภายใตเง่ือนไขที่ยุติธรรมและเปนที่พึงพอใจที่สุด หมายรวมถึงภาย�
ใตเงื่อนไขแบบผอนปรนหรือแบบสิทธิพิเศษ, ในกรณีที่ไดตกลงรวมกัน, และในกรณีที่จำเปน, โดย
สอดคลองกับกลไกทางการเงิน ซึ่งกำหนดโดยมาตรา 20 และ 21 สำหรับกรณีที่เทคโนโลยีอยูภายใต
การคุมครองของสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ การเขาถึงและการถายทอดนั้นจักตอง�
ถูกจัดใหอยูภายใตเงื่อนไข ซึ่งเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับการคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญา�
อยางพอเพียงและอยางมีประสิทธิผล การประยุกตใชยอหนานี้จักตองสอดคลองกับวรรค 3, 4 และ
5 ขางลางนี้

3. แตละภาคีจักตองดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ดานการบริหาร หรือนโยบาย, เทาที่เหมาะสม,
ดวยความมุงหมายวาภาคี, โดยเฉพาะซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนา, ที่จัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรม�
ไดรับการจัดใหเขาถึงและรับการถายทอดเทคโนโลยีซึ่งใชประโยชนทรัพยากรเหลานั้น ภายใตเงื่อนไข�
ที่ไดรับการตกลงรวมกันทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งถูกคุมครองโดยสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสิน�
ทางปญญาอื่นๆ, ในกรณีที่จำเปน, โดยบทบัญญัติของมาตรา 20 และ 21 และโดยสอดคลองกับ�
กฎหมายระหวางประเทศและสอดคลองกับวรรค 4 และ 5 ขางลางนี้

4. แตละภาคีจักตองดำเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบริหาร หรือ นโยบาย, เทาที่เหมาะสม,
ดวยจุดมุงหมายวาภาคเอกชนจักตองเอื้ออำนวยในการเขาถึง, แกการพัฒนารวมกัน และการถาย�
ทอดเทคโนโลยี ซึ่งอางถึงในวรรค 1 ขางตน เพื่อผลประโยชนสำหรับทั้งสถาบันภาครัฐและภาคเอกชน
และในการนี้จักตองปฏิบัติตามพันธกรณี ซึ่งรวมอยูในวรรค 1, 2 และ 3 ขางตน

5. ภาคี , โดยตระหนักวาสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ อาจมีอิทธิพลตอการ
ดำเนนิการตามอนสุญัญาฉบบันี,้ จกัตองใหความรวมมือในการนีภ้ายใตกฎระเบยีบแหงชาติและกฎหมาย�
ระหวางประเทศ เพือ่ทีจ่ะเปนหลกัประกนัวาสทิธนิัน้ๆ ไดรบัการสนบัสนนุและไมขดัแยงตอวตัถปุระสงค�
ของอนุสัญญา
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มาตรา
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1. ภาคีจักตองเอื้ออำนวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากทุกแหลงของรัฐที่สามารถจัดหา
ขอมูลใหได ซึ่งเก่ียวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน,
ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความตองการเปนพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา

2. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดังกลาว จักตองรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยทางวิชาการ,
วิทยาศาสตรและสังคมเศรษฐกิจ, เชนเดียวกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรมและการ
สำรวจ, ความรูพิเศษเฉพาะ, ความรูพื้นบานและความรูที่สืบทอดมาตามประเพณี และประกอบ
รวมกับเทคโนโลยีดังอางถึงในมาตรา 16, วรรค 1 ในการนี้ จักตอง, ในกรณีที่เปนไปได, รวมถงึ�
การสงขอมูลขาวสารกลับสูประเทศเดิมดวย

มาตรา

18


1. ภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและวิทยาศาสตรในสาขาการ�
อนุรักษ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ, ในกรณีที่มีความจำเปน, โดยผานสถาบนั�
ระหวางประเทศและระดับชาติที่เหมาะสม

2. แตละภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตรกับภาคีอื่นๆ, โดยเฉพาะ�
ประเทศกำลังพัฒนา, ในการอนุวัติอนุสัญญา, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, โดยผานการจัดทำและการ�
ดำเนินการตามนโยบายแหงชาติในการสงเสริมความรวมมือนั้น ควรใหความสนใจเปนพิเศษแกการ�
พัฒนา และการเสริมสรางสมรรถนะของชาติ, โดยวิถีทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริม�
สรางในระดับสถาบันองคการ

3. สมัชชาภาคี, ในการประชุมครั้งแรก, จักตองกำหนดวาจะจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และเทคนิคอยางไร เพื่อสงเสริมและเอื้ออำนวยแกความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร

4. ภาคีจักตอง, โดยสอดคลองกฎหมายและนโยบายของชาติ, สนับสนุนและจัดทำวิธีการสำหรับ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี, รวมทั้ง เทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีที่สืบทอด
มาตามประเพณี, ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ สำหรับเจตนารมณประการนี้,
ภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมบุคลากรและในการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดวย
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5. ภาคี จักตอง, ภายใตความตกลงรวมกัน, สงเสริมการจัดตั้งโปรแกรมการวิจัยรวมและการ
ดำเนินกิจการรวมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้

มาตรา

19
⌫⌫


1. แตละภาคีจักตองดำเนินมาตรการทางกฎหมาย,การบริหาร หรือนโยบาย, เทาที่เหมาะสมใน�
อนัทีจ่ะทำใหภาคเีขามสีวนรวมอยางมปีระสทิธผิลในกจิกรรมการวจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ, โดยเฉพาะ�
อยางยิ่งประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งไดจัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรมสำหรับการวิจัยนั้น, และหาก
เปนไปไดทำการวิจัยภายในภาคีนั้นๆ

2. แตละภาคีจักตองดำเนินมาตรการที่เปนไปไดในทางปฏิบัติทั้งปวง เพื่อสงเสริมและกระตุนใหภาคี
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกำลังพัฒนา, ไดเขาถึงตามลำดับกอนหลัง, ซึ่งผลลัพธและผลประโยชน�
ที่ ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งใชทรัพยากรชีวภาพที่ภาคีเหลานั้นไดจัดหาให ทั้งนี้บนพื้นฐาน
แหงความยุติธรรมและความเสมอภาค การเขาถึงนั้นๆ จักตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน

3. ภาคีจักตองพิจารณาถึงความจำเปนที่จะตองมีพิธีสารและรูปแบบของพิธีสาร โดยจัดวางระเบียบ
วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมทั้ง, โดยเฉพาะอยางยิ่ง, การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาในเรื่องเกี่ยวกับ�
การถายทอดอยางปลอดภัย การดูแล และการใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปน�
ผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพอันอาจมีผลเสียหายตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

4. แตละภาคีจักตองดำเนินงานโดยตรงหรือโดยมอบหมายใหบุคคลใดๆ ทางดานกฎหมายหรือทาง�
ดานธรรมชาติ ดำเนินงานภายใตดุลอาณาของตนเกี่ยวกับจัดหาใหสิ่งมีชีวิตดังไดอางถึงในวรรค 3
ขางตน, จัดใหมีขอมูลซึ่งพอหาไดเกี่ยวกับการใชประโยชนและกฎระเบียบความปลอดภัย ซึ่งประเทศ�
ภาคีเปนผูกำหนด เพื่อการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตนั้นๆ, เชนเดียวกับจัดใหมีขอมูลที่หาไดเกี่ยวกับ
ผลกระทบเสียหายที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะชนิดซึ่งเปนที่กังวลวิตกแกภาคี
ซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นๆ จะถูกนำเขาไป
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1. แตละภาคีดำเนินการเพื่อให, โดยสอดคลองกับสมรรถภาพของตน, การสนบัสนนุทางการเงนิ�
และแรงจูงใจสำหรับกิจกรรมในชาติซึ่งมีเจตนาที่จะบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้โดย�
สอดคลองกับแผนการ, ลำดับความสำคัญและโปรแกรมของชาตินั้นๆ

2. ภาคีประเทศที่พัฒนาแลว จักจัดหาทรัพยากรการเงิน ทั้งที่ใหมและเพิ่มเติมเพ่ืออำนวยใหภาคี�
ประเทศที่กำลังพัฒนาไดชำระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นครบเต็มจำนวนตามที่ไดตกลงไว เพื่อการดำเนิน�
มาตรการใหบรรลุผลสำเร็จตามขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้   และเพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก�
บทบัญญัติของอนุสัญญา ซึ่งมีคาใชจายที่ไดตกลงกันระหวางภาคีประเทศกำลังพัฒนา กับสถาบัน�
ตามที่ไดอางถึงในมาตรา 21, ทั้งนี้โดยสอดคลองกับนโยบาย, กลยุทธ, ลำดับความสำคัญของ
โปรแกรม, และกฎเกณฑความเหมาะสม และรายการระบุคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสมัชชาภาคีไดจัดทำ�
ขึ้น ภาคีอื่น, รวมทั้งประเทศซึ่งไดผานเขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการตลาดอาจสมัครใจ
รับภาระตามขอผูกพันของภาคีประเทศพัฒนาแลว ตามความมุงหมายของมาตรานี้,สมัชชาภาคี
จักจัดทำรายการนามภาคีประเทศพัฒนาแลว และภาคีอื่นซึ่งสมัครใจรับภาระตามพันธกรณีของภาคี�
ประเทศพัฒนาแลวในการประชุมครั้งแรก สมัชชาภาคีจักพิจารณาทบทวนเปนระยะและหากจำเปน�
จักแกไขรายการนั้น การบริจาคจากประเทศอื่นและแหลงอื่นบนพื้นฐานแหงความสมัครใจจะไดรับ�
การสงเสริมดวยการดำเนินการตามพันธะสัญญานี้จักตองคำนึงถึงความตองการเกี่ยวกับกองทุนที่
พอเพียง, คาดหวังได, และหมุนเวียนทันเวลา และความสำคัญของการแบงปนรับภาระระหวางภาคี�
ซึ่งเปนผูบริจาคดังระบุนามในรายการ

3. ภาคีประเทศพัฒนาแลวอาจให, และภาคีประเทศกำลังพัฒนาจักใชใหเปนประโยชน,ทรัพยากร�
การเงิน ซึ่งเก่ียวของกับการดำเนินการตามอนุสัญญาฉบับนี้ โดยผานชองทางแบบทวิภาคี, ภูมิภาค�
หรือพหุภาคีอื่นๆ ดวย

4. ขอบเขตที่ภาคีประเทศกำลังพัฒนาจะดำเนินการอยางมีประสิทธิผลตามพันธสัญญาภายใต�
อนุสัญญาฉบับนี้ จะขึ้นอยูกับการดำเนินงานอยางมีประสิทธิผลของภาคีประเทศพัฒนาแลวตาม
พันธสัญญาของตนภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ ที่เก่ียวของกับทรัพยากรการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี
และจะคำนึงอยางเต็มที่ถึงความจริงที่วาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการกำจัดความ
ยากจนเปนความสำคัญอันดับแรกและเหนืออื่นใด สำหรับภาคีประเทศกำลังพัฒนา

5. ภาคีจักตองคำนึงอยางเต็มที่ถึงความตองการโดยเฉพาะเจาะจงและสถานการณพิเศษของ�
ประเทศที่พัฒนาลาหลังในการดำเนินกิจกรรมของประเทศนั้นซึ่งเกี่ยวของกับการสนับสนุนทุน
และการถายทอดเทคโนโลยี
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6. ภาคีจักพิจารณาสถานภาพพิเศษอันเปนผลจากการที่ความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
เปนอิสระทั้งในดานการกระจายตัวและทำเลที่ตั้ง ซึ่งเกิดในภาคีประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐ�
ที่เปนเกาะเล็กๆ

7. ควรพิจารณาดวยถึงสถานการณพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศที่มีสภาพ
แวดลอมเปราะบางที่สุด ดังเชน ประเทศในเขตทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย, พื้นที่ชายฝงและภูเขา

มาตรา

21


1. จักตองมีกลไกสำหรับบทบัญญัติของทรัพยากรการเงินแกภาคีประเทศกำลังพัฒนา, ตามความ�
มุงหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ บนพื้นฐานของการใหเปลาหรือใหแบบผอนปรน ซึ่งสิ่งที่จำเปน
ดังบรรยายในมาตรานี้กลไกจักมีบทบาทหนาที่ภายใตขอบเขตอำนาจและการแนะนำของสมัชชาภาคี�
และจักมีภาระที่ตองชี้แจงการดำเนินงานตอสมัชชาภาคี  ทั้งนี้ตามความมุงหมายของอนุสัญญา
ฉบับนี้ การดำเนินการของกลไกจักกระทำโดยสถาบัน ดังที่สมัชชาไดมีมติแตงตั้งในการประชุมครั้งแรก
ตามความมุงหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ สมัชชาภาคีจักกำหนดนโยบาย, กลยุทธ, ลำดับความสำคัญ�
ของโปรแกรมและกฎเกณฑสำหรับความเหมาะสม ที่เก่ียวของกับการเขาถึงและการใชประโยชน�
ทรัพยากรนั้น ในการบริจาคควรพิจารณาถึงความตองการในเรื่องความคาดหวังได, ความพอเพียง
และการหมุนเวียนทันเวลา ของเงินทุนดังไดอางถึงในมาตรา 20 ทั้งนี้ โดยสอดคลองกับปริมาณ�
ทรัพยากรที่ตองการ ซึ่งสมัชชาภาคีจะกำหนดเปนระยะ และความสำคัญของการแบงปนรับภาระ
ระหวางประเทศผูบริจาค ดังระบุนามในรายการที่อางถึงในมาตรา 20, วรรค 2 การบริจาคโดยสมัครใจ
อาจกระทำได โดยภาคีประเทศพัฒนาแลว และโดยประเทศอื่นและแหลงอื่น กลไกจักดำเนินการภายใน
ระบบการปกครองที่เปนประชาธิปไตยและโปรงใส

2. สืบเนื่องจากวัตถุประสงคของอนุสัญญา สมัชชาภาคีจักตองกำหนดนโยบาย, กลยุทธและลำดบั�
ความสำคัญของโปรแกรม เชนเดียวกับกฎเกณฑโดยละเอียดและแนวทางสำหรับความเหมาะสม
ในการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรการเงิน รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณ�
คาการใชประโยชนนั้น ดวยความสม่ำเสมอ สมัชชาภาคีจักตองตัดสินใจในการจัดการใหมีผลการ
ดำเนนิงานในวรรค 1 ขางตน หลงัจากไดมกีารปรกึษาหารอืกบัสถาบนัซึง่ไดรบัมอบหมายในการดำเนนิ�
กลไกทางการเงินแลว

3. สมัชชาภาคี จักตองพิจารณาทบทวนประสิทธิผลของกลไก ที่ไดจัดตั้งขึ้นภายในมาตรานี้ ซึ่ง�
รวมถึงกฎเกณฑและแนวทางดังไดอางถึงในวรรค 2 ขางตน ภายในระยะเวลาไมต่ำกวา 2 ป
หลงัจากอนสุญัญา มผีลบงัคบัใชและตอจากนัน้ดวยความสม่ำเสมอ บนพืน้ฐานของการพจิารณาทบทวน�
นั้นจักตองดำเนินการอยางเหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกลไกหากจำเปน
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4. ภาคีจักตองพิจารณาเสริมสรางระบบการเงินที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อสนับสนุนใหทรัพยากร
การเงินสำหรับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

มาตรา

22


1. บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ จักไมมีผลตอสิทธิและขอผูกพันของภาคีใด อันเกิดจากความ�
ตกลงระหวางประเทศใดๆ ที่มีอยูแลว ยกเวนในกรณีที่การใชสิทธิและขอผูกพันเหลานั้น เปนผลให�
เกิดความเสียหายรายแรงหรือการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ภาคีจักตองดำเนินการตามอนุสัญญาฉบับนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเล โดย�
สอดคลองกับสิทธิและขอผูกพันของรัฐ ที่อยูภายใตกฎหมายทางทะเล

มาตรา

23
⌫

1. โดยนัยนี้สมัชชาภาคีจึงไดรับการจัดตั้งขึ้น การประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคีจักตองถูกเรียก�
ระดม โดยผูอำนวยการบริหารโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ภายในไมเกินหนึ่งป
หลังจากอนุสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช ตอจากนั้นการประชุมสามัญของสมัชชาภาคีจักตองมีขึ้นใน�
ชวงระยะเวลาที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะไดรับการพิจารณาลงมติจากสมัชชาภาคีในการประชุมครั้งแรก

2. การประชุมพิเศษของสมัชชาภาคีจักตองมีขึ้นในเวลาอื่นๆ ที่สมัชชาภาคีเล็งเห็นวามีความ
จำเปน หรือตามคำขอรองเปนลายลักษณอักษรจากภาคีใดๆ ทั้งนี้ กำหนดใหดำเนินการภายในหก�
เดือนหลังจากที่ภาคีไดรับทราบจากสำนักเลขาธิการ และจักตองไดรับความเห็นชอบอยางนอยจาก�
หนึ่งในสามของภาคีกอน

3. สมัชชาภาคีจักตองไดรับมติเห็นชอบและยอมรับกฎเกณฑของขั้นตอนวิธีการสำหรับสมัชชา
ภาคีเองและสำหรับคณะกรรมการซึ่งสมัชชาภาคีอาจตั้งขึ้นเชนเดียวกับกฎเกณฑทางการเงินซึ่ง
ครอบคลุมการใหทุนสนับสนุนสำนักเลขาธิการ  ในการประชุมสามัญจักตองมีการรับรองงบประมาณ�
เพื่อนำไปใชตามชวงระยะหนึ่ง จนกวาการประชุมสามัญครั้งตอไปจะมาถึง

4. สมัชชาภาคีจักตองควบคุมการพิจารณาทบทวนการดำเนินการตามอนุสัญญา และเพื่อความ�
มุงหมายดังนี้ จักตอง
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เอ) กำหนดรูปแบบ และชวงระยะในการถายทอดขอมูลที่ภาคีจะตองเสนอตามมาตรา 26 และ�
พิจารณาขอมูลนั้นเชนเดียวกับรายงานซึ่งคณะกรรมการใดๆ เปนผูเสนอ

บี) พจิารณาทบทวนขอเสนอแนะทางวทิยาศาสตร, วชิาการและเทคโนโลยเีกีย่วกบัความหลากหลาย�
ทางชีวภาพ ซึ่งเสนอโดยสอดคลองกับมาตรา 25

ซี) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, พิธีสารมาใชโดยสอดคลองกับมาตรา 28

ดี) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, ขอแกไขปรับปรุงอนุสัญญาฉบับนี้ และภาคผนวก�
มาใช, โดยสอดคลองกับมาตรา 29 และ 30

อี) พิจารณาขอแกไขปรับปรุงในพิธีสารใดๆ เชนเดียวกันกับในภาคผนวกใดๆ นอกจากนั้น, และ,
หากตัดสินใจดังนั้น, เสนอแนะการยอมรับ ตอภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของ

เอฟ) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, ภาคผนวกเพิ่มเติมแกอนุสัญญาฉบับนี้มาใช, โดย�
สอดคลองกับมาตรา 30

จี) จัดตั้งคณะกรรมการดังกลาว,โดยเฉพาะเพื่อใหขอเสนอแนะทางวิทยาศาสตรและวิชาการ
หากดูเสมือนวามีความจำเปนเพื่อการดำเนินการตามอนุสัญญาฉบับนี้

เอช) ติดตอประสานงาน, ผานสำนักเลขาธิการ, กับองคกรบริหารสำหรับอนุสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ ที่ครอบคลุมในอนุสัญญาฉบับนี้ โดยพิจารณาถึงการวางรูปแบบความรวมมือ�
ระหวางองคกรดังกลาว, และ

ไอ) พิจารณาและดำเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมใดๆ ที่อาจจำเปนเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของอนุสัญญา
ฉบับนี้ ตามประสบการณที่ไดรับจากการดำเนินงานของอนุสัญญา

5. สหประชาชาติ, หนวยงานพิเศษของสหประชาชาติและหนวยงานการพลังงานปรมาณูระหวาง�
ประเทศ เชนเดียวกับรัฐใดๆ ซึ่งมิใชภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ อาจสงผูแทนเขาสังเกตการณในการ
ประชมุสมัชชาภาคีได องคกรหรือหนวยงานอื่นๆ ไมวาจะเปนของราชการหรือไมซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในสาขาซึ่งเกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดแจงให
สำนักเลขาธิการทราบความปรารถนาในการเขาสังเกตการณในการประชุมสมัชชาภาคี อาจไดรับ�
อนุญาตใหเขาประชุมได หากอยางนอยหนึ่งในสามของภาคีมิไดคัดคาน การอนุญาตใหเขาประชุม�
และการมีสวนรวมในการประชุม จักตองอยูภายใตกฎเกณฑตามระเบียบวิธีการซึ่งไดรับการรับรอง�
จากสมัชชาภาคีแลว
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มาตรา

24


1. โดยนัยนี้สำนักเลขาธิการจึงไดรับการจัดตั้งขึ้น บทบาทหนาที่ของสำนักเลขาธิการจักตอง

เอ) เพื่อจัดและใหบริการสำหรับการประชุมของสมัชชาภาคีดังกำหนดในมาตรา 23

บี) เพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากพิธีสารใดๆ

ซี) เพื่อเตรียมรายงาน เก่ียวกับการบริหารตามภาระหนาที่ของตนภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ และ�
เสนอรายงานนั้นตอสมัชชาภาคี

ดี) เพื่อประสานงานกับองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของและ, โดยเฉพาะเขาดำเนินการเกี่ยว�
กับการบริหารและการทำสัญญา ซึ่งอาจจำเปนในการแบงเบาภาระหนาที่ของตนอยางมี�
ประสิทธิผล, และ

อี) เพื่อปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ซึ่งอาจไดรับมอบหมายจากสมัชชาภาคี

2. ในการประชุมสามัญครั้งแรก, สมัชชาภาคีจักตองแตงต้ังสำนักเลขาธิการจากองคการระหวาง�
ประเทศ ซึ่งมีสมรรถนะที่จะดำเนินงานได ซึ่งไดแสดงความจำนงที่จะทำหนาที่สำนักเลขาธิการภายใต
อนุสัญญาฉบับนี้

มาตรา

25
⌫⌦ ⌫
1. คณะกรรมการตามบทบัญญัติเพ่ือใหคำปรึกษาทางวิทยาศาสตร,วิชาการและเทคโนโลยี,
โดยนัยนี้ จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยสมัชชาภาคี, และเทาที่เหมาะสม, คณะกรรมการอืน่ในการ�
ใหคำปรึกษาอยางทันเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการตามอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมการนี้จักเปดให�
ภาคีทั้งปวงมีสวนรวมและจักดำเนินการแบบสหวิชา คณะกรรมการนี้จักประกอบดวยผูแทนรัฐบาล�
ที่มีสมรรถนะในสาขาที่เกี่ยวของกับวิชาการเฉพาะดาน คณะกรรมการนี้จักรายงานตอสมัชชาเปน�
ระยะเกี่ยวกับทุกแงมุมในการดำเนินงานของตน
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2. ภายใตอำนาจและโดยสอดคลองกับแนวทางที่ไดวางไวโดยสมัชชาภาคีและตามคำรองขอ
คณะนี้จักตอง

เอ) เสนอการศึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการเก่ียวกับสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

บี) เตรียมการศึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการเกี่ยวกับผลของมาตรการประเภทตางๆ ที่ดำเนิน�
การโดยสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญา

ซี) จำแนกระบุเทคโนโลยีซึ่งริเริ่มสรางสรรค, เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสุดยอดและ�
เคล็ดลับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง�
ยั่งยืนและแนะนำเกี่ยวกับวิถีทางและรูปแบบการสงเสริมการพัฒนาและ/หรือการถายทอด�
เทคโนโลยีดังกลาว

ดี) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมทางวิทยาศาสตรและความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัย
และการพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน, และ

อี) ตอบสนองตอคำถามทางวิทยาศาสตร, วิชาการ, เทคโนโลยีและวิธีการ ซึ่งสมัชชาภาคี และ�
คณะกรรมการของสมัชชาภาคีอาจจะเสนอตอหนวย

3. บทบาทหนาที,่ขอบเขตในการรบัมอบอำนาจ, การจดัระบบและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ�
นี้อาจจะไดรับการเพิ่มเติมในรายละเอียดโดยสมัชชาภาคี

มาตรา

26


แตละภาคจีกัตองเสนอตอสมชัชาภาค,ี เปนระยะตามทีส่มชัชาภาคกีำหนด, รายงานเกีย่วกบัมาตรการ�
ซึ่งไดดำเนินไปเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา และประสิทธิผลของมาตรการนั้นในอันที่จะ�
บรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้
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มาตรา

27


1. ในกรณีที่มีขอพิพาทระหวางภาคีเกี่ยวกับการตีความและการใชอนุสัญญาฉบับนี้ ภาคีที่
เกี่ยวของจักตองหาขอยุติโดยการเจรจา

2. หากภาคีที่เกี่ยวของไมสามารถตกลงกันไดโดยการเจรจา ภาคีนั้นอาจรวมกันหาความชวยเหลือ
จากหรือเรียกรองใหมีการไกลเกลี่ยจากบุคคลที่สาม

3. เมื่อใหสัตยาบัน, ยอมรับ, เห็นชอบ, หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้, หรือในเวลาใดภาย�
หลังจากนั้น, รัฐหนึ่งๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อาจแถลงการณเปนลายลักษณ�
อักษรกับผูรับมอบเกี่ยวกับขอพิพาทที่มิไดรับการแกไข, โดยสอดคลองกับวรรค 1 หรือวรรค 2 ขางตน,
วา ยอมรับรูปแบบการยุติขอพิพาทประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการดังตอไปนี้, อันเปน�
การบีบบังคับ,

เอ) การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ โดยสอดคลองกับขั้นตอนวิธีการที่ไดวางไวในสวน 1 ของภาค�
ผนวก II

บี) เสนอขอพิพาทตอศาลโลกใหตัดสิน

4. หากภาคีที่มีขอพิพาทมิได, โดยสอดคลองกับวรรค 3 ขางตน, ยอมรับขั้นตอนวิธีการเดียวกัน�
หรือขั้นตอนวิธีการใดๆ ภาคีนั้นจักตองเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมาธิการไกลเกลี่ยขอพิพาทให
ตัดสิน โดยสอดคลองกับสวน 2 ภาคผนวก II เวนเสียแตวาภาคีนั้นจะตกลงเปนประการอื่น

5. บทบัญญัติของมาตรานี้จักนำไปใชกับพิธีสารใดๆ ก็ได ยกเวนแตวาไดกำหนดไวในพิธีสารที่�
เกี่ยวของแลว

มาตรา

28
⌫

1. ภาคีจักตองรวมมือในการจัดทำและรับรองพิธีสารของอนุสัญญาฉบับนี้

2. พิธีสารจักตองไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคี

3. สำนักเลขาธิการจักตองจัดสงเนื้อหาของพิธีสารใดๆ ที่ไดรับการเสนอขึ้นมา ใหแกภาคีภายใน
หกเดือนกอนการประชุมนั้น
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มาตรา

29
 ⌫

1. ภาคีใดๆ อาจเสนอขอแกไขสำหรับอนุสัญญาฉบับนี้  ภาคีใดๆ ของพิธีสารอาจเสนอขอแกไข
สำหรับพิธีสารนั้นๆ

2. ขอแกไขในอนสุญัญาฉบบันีจ้กัตองไดรบัการรบัรองในทีป่ระชมุของสมชัชาภาค ีการแกไขในพธิสีาร
ใดๆ จักตองไดรับการรับรองในการประชุมภาคีของพิธีสารที่เปนปญหานั้น เนื้อหาของขอแกไขใดๆ
ที่เสนอขึ้นมาในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือในพิธีสารใดๆ, ยกเวนซึ่งไดถูกกำหนดโดยพิธีสารนั้นๆ จักตอง�
ถูกสงใหแกภาคีของสัญญาที่เปนปญหานั้นๆ โดยสำนักเลขาธิการอยางนอยหกเดือนกอนการประชุม
เพื่อรับรองขอแกไขดังกลาว สำนักเลขาธิการจักตองสงขอแกไขที่เสนอขึ้นมานั้นใหแกผูลงนามใน�
อนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อทราบดวย

3. ภาคีจักตองใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะใหมีการตกลงเกี่ยวกับขอแกไขที่เสนอขึ้นมาใน�
อนุสัญญาฉบับนี้หรือในพิธีสารใดๆ โดยการขอความเห็นชอบจากทุกฝาย หากความพยายามทั้งหมด�
ในการขอความเห็นชอบไดถูกใชหมดสิ้นแลวหรือไมไดมีการตกลงขอแกไขนั้นจักตองไดรับการรับรอง�
โดยเสียงสวนใหญ ตั้งแตสองในสามเสียงขึ้นไปจากภาคีที่เปนปญหานั้น ที่มาประชุมและลงคะแนนเสียง
และผูรับมอบจักตองเสนอขอแกไขนั้นแกภาคีทั้งหลายเพื่อการใหสัตยาบัน, การยอมรับ หรือการ�
เห็นชอบ

4. การใหสัตยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบแกขอแกไขจักตองแจงแกผูรับมอบหมายใหดูแล�
รักษาเปนลายลักษณอักษร ขอแกไขซึ่งไดรับการรับรองโดยสอดคลองกับวรรค 3 ขางตน จักมีผล�
บังคับใชระหวางภาคีซึ่งไดยอมรับขอแกไขนั้น ทั้งนี้ในวันที่เกาสิบหลังจากที่ไดสงมอบสัตยาบันสาร,
สารยอมรับ หรือสารเห็นชอบโดยอยางนอยสองในสามของภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือภาคีของ�
พิธีสารที่เกี่ยวของตามหลักการเชนนี้ ขอแกไขดังกลาวจักมีผลบังคับใชสำหรับภาคีอื่นในวันที่
เกาสิบหลังจากที่ภาคีนั้นไดสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับหรือสารเห็นชอบตอขอแกไขนั้นแลว

5. ตามความมงุหมายของมาตรานี ้“ภาคทีีม่าประชมุและลงคะแนนเสยีง” หมายถงึภาคทีีม่าประชมุ�
และลงคะแนนออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคาน
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มาตรา

30


1. ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือพิธีสารใดๆ จักเปนสวนประกอบของอนุสัญญา หรือของ�
พิธีสารนั้น, ตามแตกรณี, และ, หากมิไดกำหนดไวเปนประการอื่น, การรับรองอนุสัญญา หรือพิธีสาร�
ทำใหเปนการรับรองภาคผนวกใดๆ ดวย ในเวลาเดียวกันนั้นภาคผนวกนั้นจักตองกำหนดในเรื่องเกี่ยว�
กับวิธีการ, วิทยาศาสตร, วิชาการ, และการบริหาร

2. ยกเวนที่อาจไดกำหนดไวในพิธีสารใดๆ ที่เกี่ยวกับภาคผนวกของพิธีสารนั้น, จักตองประยุกต�
ใชวิธีการดังตอไปนี้ในการนำเสนอ,การรับรอง, และการมีผลบังคับใช ของภาคผนวกที่เพิ่มเติม�
ของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือภาคผนวกของพิธีสารใดๆ

เอ) ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดจักตองถูกเสนอและไดรับการยอมรับโดย
สอดคลองกับวิธีการที่ไดวางไวในมาตรา 29

บี) ภาคีใด ซึ่งไมสามารถจะเห็นชอบกับภาคผนวกเพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือภาคผนวก�
ของพิธีสารใดๆ จักตองแจงผูรับมอบ, โดยลายลักษณอักษร, ภายในหนึ่งปจากวันที่ไดรับการ�
ติดตอเพื่อขอการรับรองจากผูรับมอบ ผูรับมอบจักแจงภาคีทั้งปวง โดยปราศจากการลาชา
เกี่ยวกับหนังสือแสดงความเห็นซึ่งไดรับมา  ภาคีหนึ่งๆ อาจถอนเรื่องที่ไดแสดงการคัดคาน�
ไปแลวในเวลาใดก็ตาม และภาคผนวกจัก, ทันทีทันใดนั้น, มีผลบังคับใชสำหรับภาคีนั้น
ตามเง่ือนไขภายใตอนุวรรค ดี) ขางลางนี้

ดี) เมื่อครบกำหนดหมดอายุภายในหนึ่งปจากวันที่ไดรับการติดตอเพื่อขอการรับรองจากผูรับมอบ
ภาคผนวกจักมีผลบังคับใชสำหรับทุกภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของ ซึ่ง�
มิไดเสนอหนังสือแจงความเห็น ทั้งนี้โดยสอดคลองกับบทบัญญัติตามอนุวรรค บี) ขางตน

3. การเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใชของขอแกไขภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือ�
ของพิธีสารใดๆ จักอยูภายใตวิธีการเดียวกันกับการเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใชของภาค�
ผนวกของอนุสัญญา และภาคผนวกของพิธีสารใดๆ

4. หากภาคผนวกเพิ่มเติมหรือขอแกไขของภาคผนวกเกี่ยวของกับขอแกไขของอนุสัญญาฉบับนี้
หรือของพิธีสารใดๆ ภาคผนวกหรือขอแกไขเพ่ิมเติมจักไมมีผลบังคับใชจนกวาจะถึงเวลาที่ขอแกไข�
ของอนุสัญญา หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของมีผลบังคับใช
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1. ยกเวนดังไดกำหนดในวรรค 2 ขางลางนี้, แตละภาคีของอนุสัญญา หรือของพิธีสารใดๆ
จักมีหนึ่งเสียง

2. องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค, ในเรื่องที่อยูในอำนาจซึ่งไดรับมอบหมาย, จักตอง
ใชสิทธิของตนที่จะออกเสียงดวยจำนวนเสียงเทากับจำนวนรัฐสมาชิกของตนซึ่งเปนภาคีของ
อนุสัญญานี้ หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของ องคการนั้นๆ จักตองไมใชสิทธิออกเสียงหากรัฐสมาชิก
ของตนไดใชสิทธิแลว และในทำนองกลับกันรัฐสมาชิกจักตองไมใชสิทธิออกเสียง หากองคการนั้นๆ
ไดใชสิทธิแลว

มาตรา
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1. รัฐหนึ่งๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจไมกลายเปนภาคีของพิธีสาร
หากมิไดเปนหรือ, ในเวลาเดียวกันกลายมาเปน, ภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้

2. มติภายในพิธีสารใด จักตองไดรับการดำเนินงานโดยภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของเทานั้น ภาคีใดๆ
ซึ่งมิไดใหสัตยาบัน, ยอมรับ, หรือเห็นชอบ กับพิธีสารหนึ่งๆ อาจเขารวมเปนผูสังเกตการณในการ�
ประชุมใดๆ ของภาคีพิธีสาร นั้นๆ ได

มาตรา

33


อนุสัญญาฉบับนี้ จักตองเปดใหมีการลงนาม ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร โดยทุกประเทศและองคการ�
ผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ในระหวางวันที่ 5 มิถุนายน 2535 จนถึง 14 มิถุนายน 2536
และ ณ สำนักงานใหญสหประชาชาติ ในกรุงนิวยอรค ในระหวาง วันที่ 15 มิถุนายน 2535 จนถึง
4 มิถุนายน 2536
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1. อนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ จักอยูภายใตการใหสัตยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบ�
โดยรัฐตางๆ และโดยองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สัตยาบันสาร, สารยอมรับ, หรือ
สารเห็นชอบจักถูกเก็บสะสมไวที่ผูรับมอบ

2. องคการใดๆ ที่อางถึงในวรรค 1 ขางตน ซึ่งกลายมาเปนภาคีของอนุสัญญา หรือของพิธีสาร�
ใดๆ โดยที่รัฐสมาชิกของตนมิไดเปนภาคี จักตองถูกผูกมัดโดยขอผูกพันทั้งหมดภายใตอนุสัญญา หรือ�
พิธีสารที่เกี่ยวขององคการและรัฐสมาชิกขององคการนั้นจักตัดสินใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการ�
ดำเนินการตามขอผูกพันภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสาร, ตามแตกรณี  ในกรณีเชนนั้นองคการและ�
รัฐสมาชิกจักไมไดรับโอกาสใหใชสิทธิภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกัน

3. ในสตัยาบนัสาร, สารยอมรบัหรอืสารเหน็ชอบ องคการดงัไดอางถงึในวรรค 1 ขางตน จกัประกาศ�
ขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา หรือพิธีสาร�
ที่เกี่ยวของ องคการเหลานี้ จักตองแจงใหผูรับมอบทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของ�
สมรรถภาพของตนที่เกี่ยวของ

มาตรา

35


1. อนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ จักเปดใหรัฐและองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค�
ภาคยานุวัติ ตั้งแตวันที่อนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของไดปดการลงนามแลว ภาคยานุวัติสาร
จักถูกเก็บรวบรวมไวที่ผูรับมอบหมายใหดูแลรักษา

2. ภาคยานุวัติสาร, องคการดังไดอางถึงในวรรค 1 ขางตน จักแถลงขอบเขตของสมรรถภาพของตน
ในการรับภาระ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ องคการนี้
จักแจงใหผูรับมอบทราบดวย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับขอบเขตของสมรรถภาพของตน�
ในการรับภาระ

3. บทบัญญัติของมาตรา 34, วรรค 2 จักสามารถนำไปใชกับองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับ�
ภูมิภาค ซึ่งเขารวมเปนภาคีใหมของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดๆ ได
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1. อนุสัญญาฉบับนี้ จักมีผลบังคับใชในวันที่ เกาสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร ,
สารยอมรับ, สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร

2. พิธีสารใดๆ จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ การมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ,
สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร จำนวนหนึ่งดังไดระบุในพิธีสารนั้น ไดรับการเก็บรวบรวมไวแลว

3. สำหรับแตละภาคีซึ่งใหสัตยาบัน , ยอมรับ หรือใหความเห็นชอบกับอนุสัญญาฉบับนี้
หรือภาคยานุวัติ นอกจากนั้นหลังจากการสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สารเห็นชอบหรือ�
ภาคยานุวัติสารลำดับที่สามสิบแลว อนุสัญญาจักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ภาคีนั้น�
สงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สารเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร

4. พิธีสารใดๆ, ยกเวนดังไดกำหนดเปนประการอื่นในพิธีสารนั้น, จักมีผลบังคับใชสำหรับภาคีที่�
ไดใหสัตยาบัน, ยอมรับหรือเห็นชอบกับพิธีสารนั้น หรือภาคยานุวัติ หลังจากอนุสัญญา ไดมีผลบังคับ�
ใชสืบเนื่องตามวรรค 2 ขางตน ในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ภาคีสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ,
สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารแลว หรือในวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช สำหรับภาคีนั้น,
ตามแตประการใดจะมาภายหลัง

5. ตามเจตนารมณของวรรค 1 และ 2 ขางตน สารใดๆ ที่องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับ�
ภูมิภาคไดสงมอบ จักไมนับเปนสารเพิ่มเติมจากที่ไดสงมอบโดยสมาชิกภาคีขององคการนั้น

มาตรา
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ไมอาจทำขอสงวนในอนุสัญญาฉบับนี้
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1. ในเวลาใดก็ตามหลังจากวันที่อนุสัญญา ไดมีผลบังคับใชสำหรับภาคีแลวสองป ภาคีนั้นอาจจะ�
ถอนตัวจากอนุสัญญา โดยแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรแกผูรับมอบ

2. การเพิกถอนใดๆ จักตองมีผลสิ้นสุดในหนึ่งปหลังจากวันที่ผูรับมอบไดรับเรื่องเพิกถอน หรือ�
ในวันที่หลังจากนั้น ซึ่งอาจกำหนดไวในหนังสือเพิกถอน

3. ภาคีใดๆ ซึ่งถอนตัวออกจากอนุสัญญาฉบับนี้จักตองไดรับการพิจารณาวาไดถอนตัวจากพิธีสาร�
ใดๆ ซึ่งเปนภาคีอยูดวย

มาตรา
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โดยถือวาไดรับการปรับปรุงโครงสรางเต็มที่ โดยสอดคลองกับความตองการตามมาตรา 21 กองทุน
สิ่งแวดลอมโลกของโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ, โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
และธนาคารระหวางประเทศเพื่อการเสริมสรางและการพัฒนา จักตองเปนสถาบันดังอางถึงใน
มาตรา 21 บนพื้นฐานเฉพาะกาล สำหรับในระยะระหวางการมีผลบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้ จนถึงการ�
ประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี หรือจนกระทั่งสมัชชาภาคี ตัดสินใจกำหนดสถาบัน โดยสอดคลอง�
กับมาตรา 21

มาตรา
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สำนักเลขาธิการ ซึ่งจะตองจัดหาโดยผูอำนวยการบริหารของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
จักเปนสำนักเลขาธิการ ดังไดอางถึงในมาตรา 24, วรรค 2 บนพื้นฐานเฉพาะกาล สำหรับในระยะ�
ระหวางการมีผลบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้ จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี



อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

30

มาตรา

41


เลขาธิการองคการสหประชาชาติจักรับหนาที่เปนผูรับมอบอนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ

มาตรา
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ตนฉบับของอนุสัญญาฉบับนี้ ในเนื้อหาภาษาอาราบิก, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, และสเปน
ซึ่งไดพิสูจนถูกตองเทาเทียมกันแลว จักถูกเก็บรักษาโดยเลขาธิการองคการสหประชาชาติ

เพือ่เปนหลกัฐาน ผมูอีำนาจเตม็ในการลงนาม ซึง่ไดรบัมอบอำนาจโดยถกูตอง จงึไดลงนามในอนสุญัญา�
ฉบับนี้

การลงนามไดกระทำ ณ กรงุรโิอ เดอ จาเนโร ในวนัที ่หา แหงเดอืนมถินุายน หนึง่พนัเการอยเกาสบิสอง



อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

31

 


1. ระบบนิเวศ และแหลงที่อยูอาศัย : ที่ประกอบดวย, ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุที่ถูก
คุกคามจำนวนมาก และหลากหลายมาก, หรือพงไพรธรรมชาติ ; ซึ่งเปนที่ตองการของชนิดพันธุที่�
อพยพยายถิ่น ;  เปนที่มีความสำคัญทางสังคม, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม หรือวิทยาศาสตร ;  หรือ�
ซึ่งเปนตัวแทน มีลักษณะพิเศษเฉพาะ หรือเกี่ยวของกับวิวัฒนาการหลัก หรือกระบวนการทางชีววิทยา

2. ชนิดพันธุ และชุมนุมประชากรซึ่ง : ถูกคุกคาม ;  เปนสายพันธุปาของชนิดพันธุที่เพาะปลูก�
หรือเพาะเลี้ยง ; มีคุณคาทางยารักษาโรค, ทางการเกษตรหรือทางเศรษฐกิจอื่นๆ ; หรือมีความสำคัญ�
ทางสงัคม วทิยาศาสตร หรอืวฒันธรรม, หรอืมคีวามสำคญัตอการวจิยัเพือ่การอนรุกัษและใชประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน, ตัวอยางเชน ชนิดพันธุดัชนี ;  และ

3. จีโนม และยีนที่มีความสำคัญทางสังคม, วิทยาศาสตร หรือเศรษฐกิจ

 
     


มาตรา 1

ภาคผีเูรยีกรองสทิธจิกัแจงสำนกัเลขาธกิารวา ภาคกีำลงัเสนอขอพพิาทใหมกีารตัดสนิโดยศาลอนญุาโต�
ตุลาการ โดยสอดคลองตาม มาตรา 27   หนังสือแจงใหทราบจักระบุหัวขอเรื่องของการตัดสิน�
โดยอนุญาโตตุลาการ และรวมถึง, โดยเฉพาะ, มาตราของอนุสัญญาหรือพิธีสาร, การตีความหมาย
หรือการประยุกตใชมาตราที่อยูในประเด็น หากภาคีไมตกลงเห็นชอบกับหัวขอเรื่องของขอพิพาทกอน�
ที่จะมีการแตงตั้งประธานศาล  ศาลอนุญาโตตุลาการจักกำหนดหัวขอเรื่องสำนักเลขาธิการจักสง�
ขอมูลขาวสารที่ไดรับไปยังทุกภาคีอนุสัญญา หรือภาคีพิธีสารที่เกี่ยวของ

มาตรา 2
1. ในการพิพาทระหวางสองภาคี ศาลอนุญาโตตุลาการจักประกอบดวยตุลาการ 3 คน แตละภาคี�
ทีม่ขีอพพิาทจกัมอบหมายตลุาการหนึง่คน และตลุาการสองคนทีไ่ดรบัการมอบหมายนี ้จกัเลอืกตลุาการ�
คนที่สามซึ่งจะเปนประธานศาล โดยความตกลงรวมกัน, คนหลังนี้จักไมมีสัญชาติเดียวกับหนึ่งใน
ภาคีที่มีขอพิพาท, หรือไมมีที่อยูอาศัยประจำในอาณาเขตของหนึ่งในภาคีเหลานี้, หรือมิไดถูกจาง�
โดยหนึ่งในภาคีเหลานี้, หรือมิไดกระทำการในกรณีนี้ โดยเปนตัวแทนของผูอื่น

2. ในการพิพาทระหวางมากกวาสองภาคี, ภาคีที่มีความเห็นเดียวกันจักมอบหมายตุลาการคนหนึ่ง�
รวมกันโดยความตกลง
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3. ตำแหนงใดที่วางจักไดรับการบรรจุในรูปแบบดังบรรยายแลวสำหรับการแตงตั้งตอนแรก

มาตรา 3
1. หากประธานศาลอนุญาโตตุลาการไมไดรับการแตงตั้งภายใน สอง เดือนหลังจากการมอบหมาย
ตุลาการคนที่สอง   เลขาธิการองคการสหประชาชาติ, จักโดยการรองขอของภาคี, แตงตั้งประธาน�
ภายในระยะเวลาสองเดือนถัดไป

2. ถาหนึ่งในภาคีที่มีขอพิพาทไมไดมอบหมายตุลาการคนหนึ่งภายในสองเดือนที่ ไดรับการ
รองขอ, ภาคีอื่นอาจแจงเลขาธิการผูซึ่งจักทำการแตงต้ังภายในระยะเวลาสองเดือนถัดไป

มาตรา 4
ศาลอนุญาโตตุลาการจักทำการตัดสินคดี โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญา พิธีสารใดๆ
ที่เกี่ยวของ, และกฎหมายระหวางประเทศ

มาตรา 5
เวนเสียแตวาภาคีที่มีขอพิพาท ตกลงเปนอยางอื่น, ศาลอนุญาโตตุลาการจักพิจารณากำหนดกฎ
วาดวยระเบียบวิธีการข้ึนมาเอง

มาตรา 6
ศาลอนุญาโตตุลาการอาจ, หากไดรับการรองขอจากหนึ่งในภาคี, เสนอแนะ มาตรการคุมครอง
เฉพาะกาลที่จำเปนของตน

มาตรา 7
ภาคีที่มีขอพิพาทจักเอื้ออำนวยงานของศาลอนุญาโตตุลาการ และ, โดยเฉพาะ, โดยใชทุกวิธีการ�
ในการดำเนินงาน จัก

เอ) ใหเอกสารขอมูลขาวสารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวของทั้งหมดแกศาล และ

บี) ทำใหศาล, หากจำเปน, สามารถเรียก และรับหลักฐานจากพยานหรือผูเชี่ยวชาญ

มาตรา 8
ภาคีและตุลาการอยูภายใตขอผูกพันเพื่อคุมครองความลับของขอมูลขาวสารใดๆ ที่ไดรับโดยความ�
เชื่อถือไววางใจระหวางข้ันตอนการดำเนินงานของศาลอนุญาโตตุลาการ

มาตรา 9
เวนเสียแตวาศาลอนุญาโตตุลาการจะพิจารณากำหนดเปนอยางอื่น เนื่องจากสถานการณโดยเฉพาะ�
ของกรณีใดๆ คาใชจายของศาลจักรับภาระโดยภาคีที่มีขอพิพาท โดยมีสวนแบงเทาเทียมกัน
ศาลจักเก็บรักษาบันทึกคาใชจายทั้งหมด และจักเสนอรายงานการเงินขั้นสุดทายใหแกภาคี
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มาตรา 10
ภาคีใดๆ ที่มีผลประโยชนในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่มีขอพิพาท ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจาก
คำตัดสินในกรณีใดๆ  อาจแทรกแซงในขั้นตอนการดำเนินงานโดยไดรับความเห็นชอบจากศาล

มาตรา 11
ศาลอาจรับฟงและพิจารณาการฟองแยงที่เกิดขึ้นโดยตรง นอกเรื่องของขอพิพาท

มาตรา 12
คำตัดสินทั้งเกี่ยวกับระเบียบวิธีการและสาระของศาลอนุญาโตตุลาการ จักเปนไปโดยเสียงขางมาก�
ของตุลาการ

มาตรา 13
หากหนึ่งในภาคีที่มีขอพิพาทไมปรากฎตัวตอหนาศาลอนุญาโตตุลาการ หรือไมอาจมาชี้แจงในกรณีใดๆ
ภาคีอื่นอาจรองขอตอศาลใหดำเนินงานตอไป และทำการตัดสิน การไมปรากฏตัวของภาคีหนึ่งหรือ�
การไมมาช้ีแจงในกรณีใดๆ ของภาคีหนึ่ง จักไมเปนสิ่งกีดขวางตอการดำเนินงานกอนที่จะให
คำตัดสินขั้นสุดทาย ศาลอนุญาโตตุลาการตองพอใจ วาขอรองเรียนนั้นมีขอเท็จจริงและขอกฎหมาย�
ประกอบอยางดีแลว

มาตรา 14
ศาลจักทำการตัดสินขั้นสุดทายภายใน 5 เดือน หลังจากวันที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นมา เวนเสียแตวา�
พบวาจำเปนตองขยายกำหนดเวลาสำหรับระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไมเกินอีก 5 เดือน

มาตรา 15
คำตัดสินขั้นสุดทายของศาลอนุญาโตตุลาการ จักจำกัดอยูที่เรื่องของขอพิพาทและจักระบุเหตุผล
ที่ยึดถือ คำตัดสินนี้จักประกอบดวยนามของตุลาการผูซึ่งไดเขารวมและวันที่ใหคำตัดสินขั้นสุดทาย
ตุลาการใดของศาลอาจเสนอความเห็นตางหากหรือความเห็นแยงแนบไปกับคำตัดสินขั้นสุดทายได

มาตรา 16
การตัดสินจักมีผลผูกพันตอภาคีที่มีขอพิพาท การตัดสินจักปราศจากการยื่นอุทธรณ นอกเสียจากวา�
ภาคีที่มีขอพิพาทไดตกลงลวงหนาในระเบียบวิธีการอุทธรณ

มาตรา 17
การโตแยงใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางภาคีที่มีขอพิพาทอันเกี่ยวเนื่องจากการตีความหมายหรือรูป�
แบบของการดำเนินการตามคำตัดสินขั้นสุดทายอาจถูกเสนอโดยภาคีใดภาคีหนึ่งเพื่อขอคำตัดสินจาก
ศาลอนุญาโตตุลาการ ซึ่งทำการนั้น
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⌫

มาตรา 1
คณะกรรมาธิการไกลเกลี่ยขอพิพาท จักไดรับการจัดตั้งขึ้นตามคำรองขอของหนึ่งในภาคีที่มีขอพิพาท
คณะกรรมการจัก, เวนเสียแตวาภาคีจักตกลงเปนอื่น, ประกอบดวยกรรมาธิการ หา คน, สองคน
ไดรับการมอบหมายโดยแตละภาคีที่เก่ียวของ และประธานคนหนึ่งที่ไดรับเลือกโดยกรรมาธิการอื่น
รวมกัน

มาตรา 2
ในการพิพาทระหวางมากกวาสองภาคี ภาคีที่มีผลประโยชนเหมือนกันจักมอบหมายกรรมาธิการ
คนหนึ่งรวมกันโดยการตกลง หากสองหรือมากกวาสองภาคีมีผลประโยชนตางกัน หรือไมตกลงกัน�
วามีผลประโยชนเหมือนกันหรือไม ภาคีดังกลาวจักมอบหมายกรรมาธิการอีกคนหนึ่งแยกตางหาก

มาตรา 3
หากการมอบหมายใดโดยภาคีไมไดเกิดขึ้นภายในสองเดือนหลังจากการรองขอใหแตงตั้งคณะ
กรรมาธิการ เลขาธิการองคการสหประชาชาติจัก, หากไดรับการขอรองใหทำเชนนั้นโดยภาคีที่ทำ�
เร่ืองรองขอ, มอบหมายดังกลาวภายในระยะเวลาอีกสองเดือนถัดไป

มาตรา 4
หากประธานของคณะกรรมาธกิารไกลเกลีย่ขอพพิาทไมไดถกูเลอืกภายในสองเดอืนหลงัจากกรรมาธกิาร�
คนสุดทายในคณะไดรับการมอบหมาย เลขาธิการองคการสหประชาชาติจัก, หากไดรับการขอรอง�
ใหทำเชนนั้นโดยภาคีหนึ่ง, แตงต้ังประธานภายในระยะเวลาสองเดือนถัดไป

มาตรา 5
คณะกรรมาธิการไกลเกลี่ยขอพิพาทจักทำการตัดสินโดยเสียงสวนใหญของกรรมาธิการ คณะ
กรรมาธิการจัก, เวนเสียแตวาภาคีที่มีขอพิพาทตกลงเปนอื่น, พิจารณากำหนดระเบียบวิธีการเอง
คณะกรรมาธิการจักยื่นขอเสนอเพื่อแกไขปญหาขอพิพาท ซึ่งภาคีจักพิจารณาโดยสุจริต

มาตรา 6
การโตแยงวาคณะกรรมาธิการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีอำนาจหรือไม จักไดรับการตัดสินโดยกรรมาธิการ


