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คำนำ

เปนเวลาหนึ่งทศวรรษที่อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดถือกำเนิด-
ขึ้นมาในโลก ตลอดเวลาที่ผานมานี้ อนุสัญญาฯ ไดดำเนินบทบาทสนองตอวัตถุประสงค
ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตลอดจนแบงปน-
ผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียมอยางดีที่สุด อนุสัญญาฯ ไดใหโอกาสแกประเทศ
กำลังพัฒนาและองคกรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการตางๆ เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศ และในภูมิภาค โดยมีกองทุนสิ่งแวดลอมโลกใหการสนับสนุน

ประชาคมโลกเชื่อวาการดำเนินงานตามกรอบของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางเขมแข็ง จะชวยใหโลกสามารถชะลอการสูญเสียความหลากหลายทาง-
ชีวภาพลงบางแมไมมากก็นอย

แนนอนวาพรอมๆ ไปกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ประเทศไทยมิอาจละเลยการ
กาวใหทันประชาคมโลกในเรื่องนี้ เพื่อสงเสริมความแข็งแกรงของการอนุรักษสิ่งแวดลอม-
ของประเทศ

ดังนั้นเพื่อเปดประตูบานแรกแหงความรูความเขาใจและความตระหนักในสาระของ
อนุสัญญาฯ เพื่อกาวใหทันกระแสการอนุรักษ และความเคลื่อนไหวในการสนองตอบตอ-
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ ในระดับโลก และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหแกผูเขารวมประชุมใน-
เวทีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและ-
แผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทำหนังสือชุดหนึ่งทศวรรษ วาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเลม 1 บรรยายถึงความเปนมาและเนื้อหาของอนุสัญญาฯ
อยางละเอียด และเลม 2 กลาวถึงการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ในระยะเวลาที่ผานมา-
จนถึงปจจุบัน เพื่อเผยแพรใหความรูที่ถูกตองและความเขาใจที่กระจางชัดแกสาธารณชน
หนังสือชุดนี้จะเปนประโยชนแกทานผูอานในหลายระดับ ท้ังที่ตองการทราบถึงสถานการณ-
โลก ในดานการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ที่สนใจในผลประโยชนที่จะไดรับจากความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมไปจนถึง
ผูริเริ่มเรียนรูเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอขอบคุณคณะ-
อนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทุกทาน ตลอดจนคณะทำงาน-
ชุดตางๆ และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดใหความรวมมือชวยเหลือในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ-
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพดวยดีตลอดมา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การประชุมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
และคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ8

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

การประชุมสมัชชาภาคี สถานที่ ระยะเวลา จำนวนขอมติ

สมัยสามัญครั้งที่ 1 (COP–1) กรุงนัสซอ ประเทศบาฮามาส 28 พ.ย.–9 ธ.ค. 1994 13
สมัยสามัญครั้งที่ 2 (COP–2) กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 4–17 พ.ย. 1995 23
สมัยสามัญครั้งที่ 3 (COP–3) กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา 3–14 พ.ย. 1996 27
สมัยสามัญครั้งที่ 4 (COP–4) กรุงบราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 4–15 พ.ค. 1998 19
สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 (ExCOP) นครคารตาเฮนา ประเทศโคลัมเบีย และ 22–24 ก.พ. 1999 และ

นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 24–29 ม.ค. 2000 3
สมัยสามัญครั้งที่ 5 (COP–5) กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 15–26 พ.ค. 2000 29
สมัยสามัญครั้งที่ 6 (COP–6) กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด 8–19 เม.ย. 2002 32
สมัยสามัญครั้งท่ี 7 (COP–7) กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 9–20 ก.พ. 2004

โครงสรางการบริหารจัดการของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวย
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งทำหนาที่เปนสภาบริหาร สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และคณะที่ปรึกษาทาง-
วิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี ซึ่งเปนหนวยสาขาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ นอกจากนั้นยังมี-
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร และกลไกการเงินซึ่งเอื้ออำนวยใหการอนุวัตพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
บรรลุวัตถุประสงค และมีการติดตามตรวจสอบการอนุวัตการอยางตอเนื่อง

สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties) เปนหนวยบริหารสูงสุดของอนุสัญญาฯ และ-

ควบคุมดูแลการอนุวัตอนุสัญญาฯ ผานขอมติที่เปนผลจากการประชุมเปนระยะๆ
ประเด็นสำคัญในการบริหารและควบคุมดูแลอยูที่วา ไดมีการปฏิบัติการตามขอมติไปแลวแคไหน

อยางไร
ตามปกติงานของอนุสัญญาฯ แบงออกเปนสามสวนตามความรับผิดชอบ

งานที่หนวยงานของอนุสัญญาฯ ไดแก คณะที่ปรึกษาตางๆ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และ-
กลไกการเงิน ดำเนินการเอง

งานที่หนวยงานระหวางประเทศตางๆ ดำเนินการ
งานที่ภาคีดำเนินการ

งานสองสวนแรกมีการรายงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ โดยตรงอยูแลว พรอมทั้งมีการทบทวน-
การดำเนินงานเปนระยะๆ อีกดวย งานสวนที่สามนั้นขึ้นอยูกับการเสนอรายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัต-
อนุสัญญาฯ (national report) กับการเสนอกรณีศึกษาหรือขอมูลขาวสารตามความสมัครใจของภาคี

เพื่อชวยใหเกิดความกระจางในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน สมัชชาภาคี-
อนุสัญญาฯ ไดรับรองขอมติที่ระบุเปาหมาย คือ กำหนดวาใครรับผิดชอบปฏิบัติการดังกลาว และไดเริ่ม-
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ สำหรับอนุสัญญาฯ จนถึงป ค.ศ. 2010 นอกจากนั้น ยังไดขยายราย-
ละเอียดของวิธีปฏิบัติงาน (modus operandi) ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อที่จะปรับปรุง-
สมรรถนะของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อสนองตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในเรื่องคำแนะนำ-
ทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

จนถึงปจจุบันสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีการประชุมแลว 6 ครั้งตามปกติ และ 1 ครั้งพิเศษ ซึ่ง-
ครั้งพิเศษ (extra ordinary meeting) นี้ มีขึ้นเพื่อรับรองพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตั้งแต ค.ศ. 1994 ถึง 1996 ไดมีการประชุมสมัยสามัญเปนประจำทุกป หลังจากนั้น ไดมีการประชุม
หางขึ้น และโดยการเปลี่ยนแปลงกฎของขั้นตอนวิธี (rule of procedure) ของอนุสัญญาฯ ในป ค.ศ. 2000
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงมีขึ้นทุกสองป จนถึงปจจุบันสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเห็นชอบ
ในขอมติถึง 146 ขอดวยกัน
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ในการประชุมสมัยที่ 1 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติเกี่ยวกับโปรแกรมงานระยะกลางสำหรับ-
ระยะป ค.ศ. 1995–1997 การอนุวัตโปรแกรมงานนี้เปนการปูพื้นฐานของการอนวุตัอนสุญัญาฯ ในระยะยาว
โดยเฉพาะอยางยิง่ไดกอใหเกดิการพฒันาโปรแกรมตามหวัขอที่เปนสาระสำคัญจำนวนหนึ่ง และจำแนกระบุ-
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะไดใหรายละเอียดตอไป

ในการประชุมสมัยที่ 4 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดตั้งโปรแกรมงานครอบคลุมระยะเวลาจากนั้น-
จนถึงการประชุมสมัยที่ 7 และที่สำคัญยิ่งกวานั้นไดจัดตั้งกระบวนการที่จะพิจารณาทบทวนปฏิบัติการ
ของอนุสัญญาฯ และจัดวางโปรแกรมงานที่มีระยะยาวกวา ตามกระบวนการนี้จึงมีการประชุมระหวางสมัย
(intersessional meeting) ในป ค.ศ. 1999  ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรายงานผลการประชุมนี้-
ตอการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ซึ่งผลการประชุมไดกลายเปนพื้นฐานสำหรับขอมติวาดวย-
การดำเนินงานในอนาคตของอนุสัญญาฯ

ในขอมติดังกลาว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดวางหัวขอหลักวาวาระการประชุม ประกอบดวย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานประชุม
รายงานจากคณะที่ปรึกษาฯ กลไกการเงิน และเลขาธิการอนุสัญญาฯ
การทบทวนการอนุวัตโปรแกรมงาน
ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญ สำหรับการทบทวนและนำทาง และ
เรื่องอื่นๆ

หัวขอสาระสำคัญหลักในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ หัวขอที่ไดรับการพิจารณาอยางลึกซึ้ง

สมัยที่หนึ่ง (1994) ¦ แนวทางของกลไกการเงิน
¦ โปรแกรมงานระยะกลาง

สมัยที่สอง (1995) ¦ ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
¦ การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
¦ การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
¦ ความปลอดภัยทางชีวภาพ

สมัยที่สาม (1996) ¦ ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
¦ ทรัพยากรและกลไกการเงิน
¦ การจำแนกระบุ การติดตามตรวจสอบ และการศึกษาวิเคราะห
¦ สิทธิทรัพยสินทางปญญา

สมัยที่สี่ (1998) ¦ ระบบนิเวศน้ำจืด (แหลงน้ำในแผนดิน)
¦ การทบทวนปฏิบัติการของอนุสัญญาฯ
¦ มาตรา 8 (j) และประเด็นที่เกี่ยวของ (ความรูตามขนบธรรมเนียม)
¦ การแบงปนผลประโยชน

สมัยที่หา (2000) ¦ ระบบนเิวศพืน้ทีแ่หงแลง เมดเิตอรเรเนยีน ทะเลทราย กึง่ทะเลทราย ทงุหญา และซาวนันา
¦ การใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมถึงการทองเที่ยว
¦ การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม

สมัยที่หก (2002) ¦ ระบบนิเวศปาไม
¦ ชนิดพันธุตางถิ่น
¦ การแบงปนผลประโยชน
¦ แผนกลยุทธ ค.ศ. 2002–2010

สมัยที่เจ็ด (2004) ¦ ระบบนิเวศภูเขา
¦ พื้นที่คุมครอง
¦ การถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเตรียมการและจัดทำแผนกลยุทธสำหรับอนุสัญญาฯ (Strategic Plan for
the Convention) ซึ่งคาดวาจะไดรับการรับรองในการประชุมสมัยที่หก แผนกลยุทธดังกลาวจะครอบคลุม-
ระยะป ค.ศ. 2002–2010 และขึ้นอยูกับโปรแกรมงานระยะยาวกวานั้นของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และ-
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  แผนกลยุทธนี้จงใจที่จะวางแนวทางดานกลยุทธและการปฏิบัติงาน-



หนึ่งทศวรรษ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
  ⌫ 7

สำหรับการอนุวัตโปรแกรมงานเหลานี้ แผนกลยุทธนี้จะประกอบดวยเปาหมายการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
เปนชดุตามทีส่มชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ปรารถนาเพือ่ใหบรรลคุวามสำเรจ็ในระยะทีแ่ผนครอบคลมุถงึ ทั้งนี้โดย-
เกี่ยวของกับงานในสามสวน คือ

โปรแกรมงานตามหัวขอสาระสำคัญ
งานในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องและงานความริเริ่มตางๆ
งานอนุวัตบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
จนถึงปจจุบันคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (Subsidiary Body on Scientific Technical and

Technological Advice–SBSTTA) ไดประชุมกัน 8 ครั้ง โดยเสนอ 71 ขอเสนอแนะ (recommendations)
ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่ง เมื่อขอเสนอแนะไดรับการรับรองโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แลว จึง
กลายเปนขอมติ (solutions) ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ขอเสนอแนะบางขอไดรับการปรับเปลี่ยนกอน-
นำเสนอ

การประชุมของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ

การประชุมของ สถานที่ วันที่ จำนวน
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ขอเสนอแนะ

การประชุมสมัยแรก (SBSTTA1) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 4-8 ก.ย. 1995 9
การประชุมสมัยที่สอง (SBSTTA2) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 26 ก.ย. 1996 12
การประชุมสมัยที่สาม (SBSTTA3) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 1-5 ก.ย. 1997 7
การประชุมสมัยที่สี่ (SBSTTA4) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 21-25 มิ.ย. 1999 7
การประชุมสมัยที่หา (SBSTTA5) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 31 ม.ค.–4 ก.พ. 2000 14
การประชุมสมัยที่หก (SBSTTA6) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 12–16 มี.ค. 2001 9
การประชุมสมัยที่เจ็ด (SBSTTA7) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 12–16 พ.ย. 2001 13
การประชุมสมัยที่แปด (SBSTTA8) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 10–14 มี.ค. 2003 12
การประชุมสมัยที่เกา (SBSTTA9) นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 10–14 พ.ย. 2003

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักดีวาควรปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำทางวิทยาศาสตร วิชาการ
และเทคโนโลยี ซึ่งคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ จัดทำขึ้น จึงไดมีมติในการประชุมสมัยที่ 6 ในป ค.ศ.
2000 ใหแนวทางแกคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อปรับปรุงงานที่เสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติวาจะตองมีการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ทุกป และใหความ-
ยืดหยุนมากพอที่คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ จะดำเนินงานของตน ตัวอยางเชน โดยยอมใหคณะที่-
ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ รองขอตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดโดยตรง แทนที่จะผานสมัชชาภาคีอนุ-
สัญญาฯ ดังที่เคยทำมา และโดยใชกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (clearing house mechanism–CHM)
ชวยเตรียมการประชุม

คณะทำงานวิชาการและคณะผูเชี่ยวชาญ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ไดมีมติใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ จัดทำ-

ขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคีในการประชุมสมัยที่ 5 เกี่ยวกับขอกำหนด (terms of reference) สำหรับ
คณะทำงานผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยหวขอสาระสำคัญตางๆ ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเห็นชอบ
แลว และจัดตั้งคณะทำงานผูเชี่ยวชาญวิชาการ วาดวย

พื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง
การเพาะเลี้ยงในทะเล
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น

นอกจากนั้น สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดจัดทำบัญชีรายชื่อคณะผูเชี่ยวชาญ (roster of experts)
เฉพาะเรื่องตอไปนี้
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การเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพในการเกษตร
พื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
แหลงน้ำในแผนดิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะผูเชี่ยวชาญในบัญชีรายชื่อดังกลาว จะไดรับเชิญตามคำขอของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่
ตองการใหมีการหารือเพื่อจัดทำโปรแกรมงาน หรือแนวทาง พิจารณาทบทวน จัดทำแบบสอบถาม วิเคราะห
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหัวขอสาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง

รูปแบบและเนื้อหาของขอมติ
ขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมเรื่องตางๆ ตั้งแตวันที่และสถานที่การประชุมครั้งตอไป

จนถึงประเด็นที่เปนสาระ เชน งบประมาณของอนุสัญญาฯ การรับรองพิธีสาร และการจัดวางโปรแกรมงาน
หลักๆ  ภายใตมาตรา 29 ภาคีอาจมีมติใหแกไขเนื้อหาของอนุสัญญาฯ แมวายังไมเคยมีมากอนก็ตาม

ขอมติมีความแตกตางหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหา อยางไรก็ตาม ขอมติที่เกี่ยวกับประเด็นที่-
เปนสาระ มักจะมีลักษณะบางสวนหรือทั้งหมด ดังตอไปนี้

คำแนะนำ (advice) ตอภาคี รวมถึง
คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติ และกิจกรรม
คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการของอนุสัญญาฯ ไดแก การเสนอกรณีศึกษาตอเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ การแบงปนประสบการณโดยผานกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร รูปแบบ เนื้อหา และ-
กำหนดเวลาเสนอรายงานแหงชาติ

คำสั่ง (instructions) ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำเนินงานตามขอมติ รวมถึงกลไก-
สำหรับรายงานกลับสูสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

คำสั่งและคำรองขอ (requests) คำแนะแนวทางจากคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
การตอบสนองตอขอเสนอแนะ (recommendations) ที่ไดจากคณะที่ปรึกษาทาง

วิทยาศาสตรฯ รวมถึงการรับทราบและการรับรองอยางเต็มที่หรือบางสวน
การจัดตั้งและกำหนดขอบเขตการทำงาน (terms of reference) แกคณะที่ปรึกษาตางๆ

ที่ประชุมระหวางสมัยประชุมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และกิจกรรม รวมถึงคณะผูประสานงาน คณะ
ผูเชี่ยวชาญ และคณะทำงาน

คำแนะนำตอสถาบันที่กำลังดำเนินกลไกการเงิน
ขอมติ (decisions) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอนุสัญญาฯ กับกระบวนการที่

เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงการถายทอดคำแถลงการณจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไปสูกระบวนการอื่น
ในภาคผนวกของขอมติ มักจะประกอบดวย โปรแกรมงานในรายละเอียด ชุดของหลักการแนวทาง

และคำแถลงการณสำหรับถายทอดไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมตัดสินใจที่จะพยายามวางมาตรฐานของ-

ขอมติ โดยใหหลักประกันวา ขอมติเหลานี้จะตองระบุ อยางมากที่สุดเทาที่เปนไปได
ผลลัพธที่คาดหวัง
กิจกรรมที่จะบรรลุความสำคัญไดผลดังกลาว
ผูที่ตองดำเนินงานตามขอมติ
ตารางเวลาสำหรับปฏิบัติงานและติดตามผล

นอกจากนั้น จะมีการทบทวนขอมติกอนหนานี้เปนระยะเพื่อประเมินการอนุวัตอนุสัญญาฯ



หนึ่งทศวรรษ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
  ⌫ 9

9 หวัขอสาระสำคญัหลกั
ในขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

หลังจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรองแนวทางในการอนุวัตอนุสัญญาฯ แลว แนวทางดังกลาว-
ไดรับใหเปนการพัฒนาโปรแกรมงานสาระสำคัญ ตอเนื่องกันเปนชุดเกี่ยวกับระบบนิเวศประเภทหลักๆ
ปจจุบันโปรแกรมงานเหลานี้ครอบคลุม

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน้ำจืด
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา

โปรแกรมเหลานี้มีบางเรื่องที่เหมือนกัน ทุกโปรแกรมวางหลักการพื้นฐานสำหรับงานในอนาคต
ตั้งประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณาในสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จำแนกระบุผลที่อาจจะไดรับ และเสนอแนะ-
กำหนดเวลาและวิถีทางตลอดจนวิธีการผลิตผลที่คาดวาจะไดรับ (output) ดังกลาว เปนที่คาดหวังวา
แตละโปรแกรมจะไดรับการชวยเหลือเกื้อกูลจากภาคี สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และองคกรที่เกี่ยวของ-
มากมาย โดยในเบื้องตนเนนที่การรวบรวมขอมูลจาก

กิจกรรมที่ดำเนินอยูแลว
การศึกษาวิเคราะหสถานภาพและแนวโนม
การเสริมสรางสมรรถนะ

ผลที่คาดวาจะไดรับจากโปรแกรมเหลานี้จะประกอบดวย
แนวทางและคูมือการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
เกณฑและดัชนี
ขอถือปฏิบัติ (codes of conduct) และ
คำแนะนำสำหรับหนวยตางๆ ของอนุสัญญาฯ

ซึ่งผลเหลานี้จะเอื้ออำนวยตอการอนุวัตมาตราตางๆ ของอนุสัญญาฯ ซึ่งตางก็จำเปนตองมีการ-
ดำเนินงานเปนพิเศษเฉพาะ เพื่อใหมีความกาวหนาตอไป

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
การอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝงเปนหนึง่ในประเดน็หลกั

แรกๆ ที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดระบุถึง สืบเนื่องจากคำแนะนำของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่สองที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย จึงไดวางขอมติ
ที่ชี้นำเกี่ยวกับกระบวนการที่ใชในการจัดทำโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
และเกี่ยวกับเรื่องหลักๆ ที่จะรวมอยูในโปรแกรมงานดังกลาว ในคำแถลงการณระดับรัฐมนตรี (Ministerial
Statement) วาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ ในการประชุมครั้งนี้ไดอางถึงปญหาเรงดวนทั่วโลกเกี่ยวกับ-
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง และเปนที่มาของอาณัติจากจาการตาวาดวยความ-
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง (Jakarta Mandate on Marine and Coastal Biological
Diversity)

หลงัจากนัน้ไดมกีารประชมุหารอืของกลมุผเูชีย่วชาญและการประชมุคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตรฯ
สมัยครั้งที่ 3 ซึ่งขยายความโปรแกรมงานดังกลาวในรายละเอียดตอไป ตอมาในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 4 ที่ประชุมจึงไดรับรองโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
โปรแกรมงานนี้ประกอบดวย 5 หัวขอหลักๆ ดังนี้
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การจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน
การใชประโยชนทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน
พื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง
การเพาะเลี้ยงในทะเล
ชนิดพันธุตางถิ่น

แตละหัวขอมีวัตถุประสงคทางการปฏิบัติงานอยู 1–3 ประการ ไดมีการวางกิจกรรมที่จะสนองตอ-
วัตถุประสงคดังกลาว พรอมดวยกำหนดเวลา วิถีทางและวิชาการที่จะดำเนินกิจกรรมดังกลาว ซึ่งกิจกรรม-
เหลานี้มีทั้งการเชื่อมโยงกันดำเนินงานรวมกัน การประสานงานกันของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และ-
การใชผูเชี่ยวชาญซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อที่ไดจัดทำขึ้น

แนวปะการังและการมีสีซีดของปะการัง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 ไดสนองตอปรากฏการณรุนแรงที่เกี่ยวกับการ
มีสีซีดของปะการัง ซึ่งไดรับรายงานจากหลายๆ แหงในโลก ในป ค.ศ. 1998 และ 1999 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดตัดสินใจที่จะผสาน
แนวปะการังเขาในโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝงดวย ในหัวขอทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝง และ-
จำแนกพื้นที่ที่มีลำดับความสำคัญหลายแหงเพื่อปฏิบัติการในเรื่องการมีสีซีดของปะการัง ตามที่ไดมีการประชุมผูเชี่ยวชาญที่กรุงมนิลา ค.ศ.
1999 ซึ่งเปนที่ทราบกันวา มีหลักฐานสำคัญแสดงวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนสาเหตุเบื้องตนของการมีสีซีดของปะการังอยางรุนแรง-
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และไดกระตุนเตือนใหอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ดำเนินปฏิบัติการทั้งมวลที่
เปนไปได ในอันที่จะลดผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตออุณหภูมิของน้ำและแกไขผลกระทบทางสังคม–เศรษฐกิจที่มีตอประเทศและ-
ชุมชนที่ไดรับจากการมีสีซีดของปะการัง

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมเห็นวาแผนงานเรื่องการมีสีซีดของ-
ปะการังและการเสื่อมโทรมทางกายภาพและการทำลายแนวปะการังเปนงานที่วางเปาหมายไวสูงมาก
จึงขอใหมีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม ที่ประชุมไดหารือถึงการที่ภูมิอากาศมีผลตอเรื่องดังกลาว
และความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นที่ประชุมไดแสดงความกังวลวางานที่ทำอยูใน-
ปจจุบันคอนขางเปนงานวิจัยมากกวางานเชิงปฏิบัติการ และควรมีการหารือกับคณะกรรมการระหวาง-
รัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-
ตอแนวปะการังดวย

ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ :
เชื้อเชิญใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ สงเสริมและเอื้ออำนวยการดำเนินงานตามแผนงานการมีสี-

ซีดของปะการัง และการเสื่อมโทรมทางกายภาพและการทำลายแนวปะการัง
เรียกรองใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตรวจสอบความตองการ ใหมีการสนับสนุนทางการเงิน-

เพื่อแกไขปญหาการมีสีซีดของปะการัง และการเสื่อมโทรมทางกายภาพและการทำลายแนวปะการัง
เสนอแผนงานทางวิทยาศาสตร เกี่ยวกับการมีสีซีดของปะการังซึ่งประกอบดวย

การรวบรวมขอมูลขาวสาร
การเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดทำนโยบายและการดำเนินงาน
การจัดหาทุนสนับสนุน

เสนอแผนงานเกี่ยวกับการเสื่อมโทรมทางกายภาพและการทำลายแนวปะการัง ประกอบดวย
การศึกษาวิเคราะห และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการ
การเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดหาทุน
การใหการศึกษาและการสงเสริมความตระหนัก
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ในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทาง-
ทะเลและชายฝง แสดงความยินดีถึงความกาวหนาในการดำเนินโปรแกรมงาน รวมถึงการผนวกประเด็น-
เกี่ยวกับแนวปะการังเขาในองคประกอบที่ 2 ของโปรแกรมงาน และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
สนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานดานการมีสีซีดของปะการังและแผนการดำเนินงานดานการ
เสื่อมสภาพและการทำลายแนวปะการัง โดยมุงเนนที่ความตองการของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเปนเกาะ
ขนาดเล็ก และกลุมประเทศพัฒนาลาหลัง (least developed countries–LDC) การประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้น และความตองการในการแกไขปญหาผลกระทบจากการเสื่อมสภาพ-
และการทำลายแนวปะการังของกลุมประเทศที่กำลังพัฒนา

ในการประชุมสมัยที่ 8 ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ มีขอเสนอแนะระบุวาพื้นที่คุมครอง-
ทางทะเลและชายฝง มีบทบาทหนาที่คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ ใหหลักประกันความมั่นใจ
วามีการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน และเสริมสรางสมรรถนะทางเศรษฐกิจ เปาหมายของพื้นที่
คุมครองทางทะเลและชายฝง คือ

การจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝงควรสอดคลองกับกฎหมายในชาติเมื่ออยูในเขต
อำนาจรัฐ และสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศเมื่ออยูนอกเหนือเขตอำนาจรัฐ

เปาหมายสำหรับงานอนุสัญญาฯ ควรเปนการจัดตั้งและธำรงรักษาพื้นที่คุมครองทางทะล-
และชายฝง ที่เปนตัวแทนของเครือขายพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝงระดับโลก รวมถึงการคุมครอง-
ในหลายระดับดวย

ตองจัดทำกลยุทธ เพื่อใหสนองตอเปาหมายของการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาอยาง-
ยั่งยืน เพื่อจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง รวมถึงเครือขายที่เปนตัวแทนระดับโลกภายในป ค.ศ.
2012

เกี่ยวกับกรอบงานระดับชาติสำหรับพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง ขอเสนอแนะนี้ กระตุน-
ใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลที่มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ทะเลและชายฝง ใหจัดกรอบงานการจัดการความ-
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใตเขตอำนาจรัฐ

ขอเสนอแนะไดระบุอีกวา
กรอบงานการจัดการอยางมีประสิทธิผล ควรประกอบดวยการถือปฏิบัติและการปฏิบัติงาน

อยางยั่งยืน รวมถึงเครือขายพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน ประกอบดวย ตัวแทนพื้นที่-
ที่ไมอนุญาตใหมีการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุมครองที่อนุญาตใหขุดเจาะ

แตละประเทศควรเลือกพื้นที่คุมครองใหมีความสมดุลระหวางพื้นที่ประเภทดังกลาว โดย-
คำนึงถึงคำแนะนำของคณะผูเชี่ยวชาญ

ปจจัยหลักในการบรรลุความสำเร็จในการจัดการที่มีประสิทธิผล รวมถึง การจัดการดูแลที่ดี
การบังคับใชกฎหมาย การเสริมสรางสมรรถนะ และการจัดหาทุนสนับสนุน

การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นเปนสิ่งจำเปนยิ่ง
เกี่ยวกับพื้นที่คุมครองฯ ที่อยูนอกเหนือเขตอำนาจรัฐ ขอเสนอแนะนี้ตกลงวามีความจำเปนเรง-

ดวนที่จะตองจัดตั้งพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝงตอไป โดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ
และอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร ขอเสนอแนะนี้รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทำงาน-
รวมกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อจำแนกกลไกที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งพื้นที่คุมครอง-
ทางทะเลและชายฝงที่อยูนอกเหนือเขตอำนาจรัฐ และการจัดการที่มีประสิทธิผล

เอกสารขอเสนอแนะสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 7 บรรจุหัวขอเกี่ยวกับ
การประเมินวิเคราะห การติดตามตรวจสอบ และลำดับความสำคัญของงานวิจัย
การสนับสนุนระหวางประเทศเพื่อสรางเครือขายของพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง
การติดตามตรวจสอบความกาวหนาตามเปาหมายที่วางไว

และประกอบดวย 4 ภาคผนวก ดังนี้
ลำดับความสำคัญของงานวิจัย รวมถึงการวิจัยนำรองและการติดตามตรวจสอบ
คำแนะนำสำหรับการจัดทำกรอบงานระดับชาติ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทาง-

ทะเลและชายฝง
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การปรับปรุงขอมูลที่มีอยูสำหรับประเมินวิเคราะหความกาวหนาตามเปาหมายที่วางไว
องคประกอบกรอบการดำเนินงานการจัดการ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ รับทราบถึงผลกระทบของการเพาะเลี้ยงในทะเลตอความ
หลากหลายทางชีวภาพเชนเดียวกับผลกระทบทางบวกที่อาจมีได ขอเสนอแนะนี้กระตุนภาคีใหรับรอง
วิธีการและเทคนิคที่หลีกเลี่ยงผลกระทบเสียหายของการเพาะเลี้ยงในทะเล และผสานวิชาการและเทคนิค-
ดังกลาวเขาสูกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติดวย และเสนอแนะวาภาคี-
ควรรับรองการใชวิชาการและการถือปฏิบัติพิเศษเฉพาะ รวมถึง

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเล โดยคำนึงถึงมติ-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ดวย

แผนการจัดการทรัพยากรพันธุกรรม
การใชประโยชนเครื่องมือประมง
การใชชนิดพันธุทองถิ่นและชนิดพันธุยอยทองถิ่น
มาตรการปองกันการปลอยสัตวที่เลี้ยงไวและสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

โดยพลั้งเผลอ
การใชยาปฏิชีวนะในระดับต่ำ
ความรูตามขนบประเพณีเปนแหลงพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงในทะเลอยางยั่งยืน

เอกสารขอเสนอแนะฉบับนี้ยังกระตุนใหภาคีรับรองการถือปฏิบัติทางการจัดการที่ดีที่สุด และการ-
ดำเนินการทางกฎหมายและสถาบัน สำหรับการเพาะเลี้ยงในทะเลอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงความตองการ-
พิเศษและอุปสรรคในประเทศกำลังพัฒนา

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำเนินการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการถือปฏิบัติ-
ที่ดีที่สุด และการเผยแพรผลที่ไดผานกลไกการเผยแพรขอมูลเพิ่มเติมขาวสาร (CHM) กอนการประชุม-
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 10

เห็นชอบกับลำดับความสำคัญของงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบ ที่จำแนกโดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญและเสนอแนะการดำเนินงานเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทาง-
ทะเลและชายฝง

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยการดำเนินงานรวมกับองคกรอื่นที่เกี่ยวของ หาทางที่จะ-
ดำเนินงานตามลำดับความสำคัญดังกลาว

ตัดสินใจที่จะสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและโปรแกรมการฝกอบรมและการ
ถายทอดเทคโนโลยี

ภาคผนวกของเอกสารนี้บรรจุขอเสนอแนะสำหรับโครงการวิจัยและติดตามตรวจสอบในอนาคต
รวมถึง ความตองการงานวิจัย งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเพาะเลี้ยงในทะเลตอความหลากหลาย-
ทางพันธุกรรมชนิดพันธุและระบบนิเวศ งานวิจัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นโยบายและ-
กฎหมาย และโปรแกรมติดตามตรวจสอบ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ รับทราบเกี่ยวกับการศึกษารวมระหวางอนุสัญญาฯ กับกองงาน
มหาสมุทรและกฎหมายทางทะเลแหงองคการสหประชาชาติ (UNDOALOS) เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล ในเรื่องทรัพยากรพันธุกรรมทองทะเล
ลึก ที่อยูนอกเหนือเขตอำนาจรัฐ ขอเสนอแนะนี้เสนอตอสมัชชาภาคีในการประชุมสมัยที่ 7 วา

รองขอใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยการทำงานรวมกับองคกรที่เกี่ยวของ รวบรวมและ-
สังเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานภาพและแนวโนม ของทรัพยากรพันธุกรรมทองทะเลลึกและวิธีการ-
ที่จะจำแนก ประเมินวิเคราะหและติดตามตรวจสอบทรัพยากรพันธุกรรมทองทะเลลึก นอกเหนือเขต
อำนาจรัฐ โดยมุมมองตามมาตรา 4 ของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรม และรายงานความ-
กาวหนาตอคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อเสนอแนะตอสมัชชาภาคี ในการประชุมสมัยที่ 10

เชิญใหคณะมนตรีทั่วไปแหงสหประชาชาติ เรียกรองใหองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ทบทวนประด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้และใหเสนอแนะตอคณะมนตรีทั่วไปเพื่อใหปฏิบัติการ

เชิญใหภาคีและรัฐอื่น จำแนกกิจกรรมและกระบวนการภายใตเขตอำนาจรัฐ หรือการควบคุม-
ซึ่งอาจมีผลกระทบเสียหายที่สำคัญตอทรัพยากรพันธุกรรมและชนิดพันธุในทองทะเลลึก ที่อยูนอกเหนือ-
เขตอำนาจรัฐ
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ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
การพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในตอนแรก-

จะเกี่ยวกับการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยปาไม (Intergovernmental Panel
on Forest–IPF) และความสัมพันธกับคณะกรรมาธิการฯ ดังกลาวที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการแหง
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (UN Commission on Sustainable Development) ในการ-
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 ที่ประชุมไดขอใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ พัฒนาโปรแกรม
งานความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมที่เนนเฉพาะ มากกวาเดิม โดยทำงานอยางใกลชิดกับคณะกรรมการ
ระหวางประเทศวาดวยปาไม (IPF) และสถาบันที่เกี่ยวของอื่นๆ จากผลการประชุมของกลุมประสานงาน-
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมในป ค.ศ. 1997 คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ จึงไดเสนอราง
โปรแกรมงานเพื่อใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาเห็นชอบในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4

โปรแกรมงานนี้ไดสะทอนถึงแผนการดำเนินงานสามระยะ ระยะละ 3 ป ซึ่งโปรแกรมงานทั้งหมด
มีกำหนดระยะเวลา 9 ป

โปรแกรมงานดานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาไม
โปรแกรมนี้ประกอบดวยองคประกอบของโปรแกรมงาน (programme element) ในแตละองคประกอบระบุถึงเปาหมาย วัตถุประสงคและ-
กิจกรรมตางๆ โดยกรอบ (chapeau) ของโปรแกรมงานระบุถึงการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความตองการในการอนุรักษพื้นที่ปา ซึ่งมีความ-
สำคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพอยางเรงดวน การมุงเนนการดำเนินงานที่มีความจำเปนเรงดวนของแตละประเทศ การเสริมสรางสมรรถนะ-
และการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางวิชาการ
องคประกอบที่ 1 : การอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชน
ควรมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ แนวทาง ดัชนีชี้วัดและกลยุทธ เพื่อนำแนวทางเชิงระบบนิเวศไปประยุกตใช โดยคำนึงถึงการขจัดภัยคุกคามและ-
ลดกระบวนการที่เปนภัยคุกคามระบบนิเวศปาไม เนนที่
¦ การนำเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
¦ มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแบงแยกและเปลี่ยนสภาพของปา
¦ ไฟปา และการควบคุมไฟปา
¦ ปารุนสองที่เสื่อมสภาพ และปาซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนปา (former forestland) รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูก
¦ วิธีปฏิบัติในการจัดการปาไมที่สนับสนุนการอนุรักษชนิดพันธุเฉพาะถิ่นที่อยูในสถานภาพถูกคุกคาม
¦ ระบบเครือขายพื้นที่ปาคุมครอง
ควรสงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาไมอยางยั่งยืน เนนที่
¦ การใชประโยชนอยางยั่งยืน
¦ ความสูญเสียที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวทรัพยากรปาไมอยางไมยั่งยืน
¦ ชุมชนทองถิ่น ชนพื้นเมือง และระบบการจัดการของชุมชน
¦ กลยุทธและระบบขอมูลขาวสาร
ควรสงเสริมการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรอยางยุติธรรมและเทาเทียม
องคประกอบที่ 2 : สถาบัน/องคประกอบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ควรเสริมสรางความแข็งแกรงของสถาบัน/องคประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เนนที่
¦ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาไม
¦ การผนวกประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน เขาในนโยบายและโปรแกรมของภาคปาไมและสวนหรือ ภาคสวน

(sector) อื่นๆ
¦ การยึดหลักการดูแลจัดการที่ดี (good governance)
¦ สงเสริมการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาไมที่มีประสิทธิภาพ และประเด็นทางการคาที่เกี่ยวของ
เปาหมายเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ระบุถึงการหาทางลดผลกระทบจากความลมเหลวและการบิดเบือนทางเศรษฐกิจที่นำไปสูการ-
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนที่การศึกษา เสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน วัตถุประสงคของ-
เปาหมายดังกลาวคือ การสนับสนุนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาไม รวมทั้ง-
สินคาและการบริการที่ไดจากปาไม
องคประกอบที่ 3 : ความรู การศึกษาวิเคราะห และการติดตามตรวจสอบ

ควรมีการพิจารณาทบทวนและรับรองระบบการจำแนกประเภทปาไม (forest classification system) และการจัดทำการสำรวจระบบ-
นิเวศปาไม

ควรพัฒนาความรูและวิธีการวิเคราะหประเมินสถานภาพ และแนวโนมของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาไมนั้น เนนที่การ-
กำหนดเกณฑและดัชนีชี้วัด

ควรมีการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทขององคประกอบ และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาไมนั้น โดยกำหนด-
ใหจัดทำโปรแกรมการคนควาวิจัยที่เกี่ยวของ และวัตถุประสงคในประเด็นของการพัฒนาการจัดการขอมูลขาวสาร เพื่อการติดตามตรวจสอบ-
และศึกษาวิเคราะหนั้น คือเพื่อพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะทางวิชาการ
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คณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการเฉพาะกิจวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม ไดประชุมใน-
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000 และในเดือนเมษายน ค.ศ. 2001 เพื่อเสนอรายงานตอคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ใน ค.ศ. 2002 เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับการ-
รองขอใหสนับสนุนการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ผานการดำเนินงานตอไปนี้

ดำเนินการศึกษาวิเคราะหรวมกับการประชุมวาดวยปาไมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Forum on Forests–UNFF) เพื่อระบุถึงแนวทางเชิงระบบนิเวศในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการปาไม-
อยางยั่งยืน

ดำเนินการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการระหวาง-
ประเทศวาดวยปาไม (IPF) และการหารือระหวางประเทศวาดวยปาไม (International Forum on
Forests–IFF) นำเสนอกับโปรแกรมงาน โดยดำเนินงานรวมกับการประชุมวาดวยปาไมแหงสหประชาชาติ
(United Nations Forum on Forests–UNFF), พันธมิตรความรวมมือวาดวยปาไม (Collaborative
Partnership on Forests–CPF) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแนวทางแบบผสมผสาน (integrated approach)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับพื้นที่คุมครอง
จัดทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดานปาไม
แสวงหาและใหความสนับสนุนรวมทั้งพันธมิตร ผานทางกลไกการเผยแพรขอมูล

ขอมติระบุใหภาคีรายงานการดำเนินงานกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระบบปาไม ใน-
รายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญา (national report) และขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทำ-
รายงานความกาวหนาในการดำเนินงานแก คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดตั้ง-
คณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจเพื่อใหคำแนะนำแกคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรในการพิจารณาทบทวน
ดังกลาว  และภาคีควรจัดทำรายงานแหงชาติในประเด็นที่เปนสาระสำคัญ (thematic national report)
ซึ่งระบุถึงการดำเนินงานที่มีความจำเปนเรงดวน ความสำเร็จความทาทาย และอุปสรรคในการดำเนินงาน
เพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดตั้งกรอบงานสำหรับโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง-

ชีวภาพทางการเกษตร ในการประชุมสมัยที่ 3 และไดรองขอใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และองคการ-
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) โดยการดำเนินงานรวมกับองคกรที่เกี่ยวของอื่นๆ
จำแนกและประเมินกิจกรรมเครื่องมือในภาคสนาม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และรายงานผานคณะ-
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อชวยกำหนดโปรแกรมงาน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรองขอขอมูล
ขาวสารจากภาคี รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมระดับชาติ เครื่องมือปจจุบัน และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ

การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรอยางยั่งยืน
ผูผสมเกสร (pollinators) และสิ่งมีชีวิตในดิน
การวิเคราะหทางสังคมและนิเวศวิทยาเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ กันในการจัดการการใชที่ดิน

บนพื้นฐานของการศึกษาวิเคราะหดังกลาว และขอเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
ในการประชุมสมัยที่ 5 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรองโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทาง-
การเกษตร ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่องหลักๆ ไดแก การศึกษาวิเคราะห การจัดการแบบปรับเปลี่ยน
การสรางสมรรถนะ และแนวโนมหลัก

ในแตละเรื่องไดวางกิจกรรมตอเนื่องหลายกิจกรรม พรอมดวยหนทางและวิธีการดำเนินกิจกรรม-
ดังกลาว ตลอดจนกำหนดเวลาสำหรับผลที่คาดวาจะไดรับ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดตระหนักถึงประเด็นที่เก่ียวของกับ
หลายเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะ ซึ่งจะเนนในโปรแกรมงาน ไดแก ผูผสมเกสร และเทคโนโลยีที่จำกัด-
การใชพันธุกรรม
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ผูผสมเกสร สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 รับทราบวาทั่วโลกมีการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของผูผสมเกสร
และไดจัดตั้งการริเริ่มระหวางประเทศเพื่ออนุรักษและใชประโยชนผูผสมเกสรอยางยั่งยืน (International Initiative for the Conservation
and Sustainable Use of Pollinators) เปนการริเริ่มที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องในโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
จุดมุงหมายของการริเริ่มนี้ คือ เพื่อ
¦ ติดตามตรวจสอบการลดลงของผูผสมเกสร
¦ แกไขการขาดขอมูลขาวสารทางอนุกรมวิธานเกี่ยวกับผูผสมเกสร
¦ ประเมินคุณคาทางเศรษฐศาสตรของการผสมเกสร และ
¦ สงเสริมการอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของผูผสมเกสรและระบบนิเวศที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดตระหนักถึงการเกื้อกูลของเกษตรกร ชุมชนพื้นเมือง และทองถิ่นในการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และความสำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพตอชีวิตความเปนอยูของชุมชนดังกลาว จึงไดเนนความสำคัญของการมีสวนรวมของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่นในการดำเนินโปรแกรมงาน และตระหนักถึงความตองการแรงจูงใจ การสราง-
สมรรถนะ และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารวา เปนประโยชนตอเกษตรกรชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติวา ในการประชุมสมัยที่ 6 จะจัดทำกลยุทธทั่วโลกเพื่อการอนุรักษพืช
(Global Strategies for Plant Conservation) นอกจากนั้น ไดเนนความเชื่อมโยงระหวางงานเกี่ยวกับ-
การเกษตรและงานที่เกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และโดยเฉพาะการพิจารณาทบทวนของ-
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ที่กำลังดำเนินอยูในเรื่องขอถือปฏิบัติระหวาง-
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช (International Undertaking on Plant Genetic Resources)
โดยสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ในเรื่องดังกลาว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดตระหนักถึงลักษณะพิเศษของ-
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งมีปญหาที่โดดเดนแตกตางจากระบบนิเวศอื่น และดังนั้น-
จึงตองการการแกไขปญหาโดยเฉพาะ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเสนอใหมีการดำเนินงานรวมกันและการ-
ปรึกษาหารือกับองคการการคาโลก (WTO) เพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางการคาและความหลากหลาย-
ทางชีวภาพทางการเกษตรในมุมมองของการคาเสรีใหเปนที่นาชื่นชมและเปนที่เขาใจดีขึ้นมากกวานี้

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับความหลากหลายทาง-
ชีวภาพทางการเกษตร ระบุถึง

ความกาวหนาในการดำเนินโปรแกรมงานความหลากหลายทางการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน โดยการจัดทำการริเริ่มระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษ-

และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในดิน อยางยั่งยืน
การริเริ่มระหวางประเทศวาดวยผูผสมเกสร
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว โดยการรองขอใหทำรายงานฉบับแรกวาดวยสถานภาพของทรัพยากร

พันธุกรรมสัตว
ศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา โดยรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เทคโนโลยีที่จำกัดการใชพันธุกรรม สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 ไดมีมติใหพิจารณาตอไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยี
ที่จำกัดการใชพันธุกรรม [หมายถึง วิธีการทางเทคโนโลยีที่อาศัยการดัดแปลงพันธุกรรมพืช เพื่อนำเอากลไกการสับเปลี่ยนพันธุกรรม (genetic
switch mechanism) ซึ่งปองกันการใชเนื้อเยื่อสืบพันธุพืช (plant germplasm) หรือสายพันธุ (trait) ที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อสืบพันธุนั้นโดย
ไมไดรับอนุญาต  กลไกดังกลาวไดรับการวางรูปแบบใหมีพันธุกรรมที่ไดรับการคุมครองอยูในตัวแลวไมใหผลิตเมล็ด หรือวาตกแตงสายพันธุได]
ภายใตโปรแกรมงาน และผสานเขาสูสี่เรื่องหลักของโปรแกรมงาน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เนนที่การขาดขอมูลที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเทคโนโลยี-
ดังกลาว และความยากลำบากที่เปนผลสืบเนื่องในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีนี้ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เสนอแนะวา
ภาคีไมเห็นชอบที่จะมีการทดสอบในไรนาของผลผลิตที่สอดแทรกเทคโนโลยีดังกลาว จนกวาจะมีเหตุผลเปนขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดตระหนักวาตองเขาใจถึงนัยยะของสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาตอการใชเทคโนโลยีนี้ใหดีขึ้น และจะตองเขาใจวา
เกี่ยวของกับสิทธิเกษตรกร (Farmer’s Rights) และการอนุวัตมาตรา 8(j) วาดวยความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติของชุมชน-
พื้นเมืองและทองถิ่น พรอมๆ กับที่สามารถพิจารณาผลกระทบทางสังคม–เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดังกลาว ภายใตโปรแกรม-
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร นัยยะทางความปลอดภัยทางชีวภาพจะอยูภายใตขอบเขตของพิธีสารคาตาเฮนาวาดวยความ-
ปลอดภัยทางชีวภาพ
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ผลกระทบจากการประยุกตใชเทคโนโลยีที่จำกัดการใชพันธุกรรม ที่มีตอเกษตรกรผูถือครอง-
รายยอย ชุมชนทองถิ่น ชนพื้นเมือง และสิทธิของเกษตรกร โดยวิเคราะหประเมินจากความตองการ
กฎระเบียบขอบังคับในระดับประเทศ จัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ เฉพาะกิจดานผูไดรับผลประโยชนหลายฝาย
คนควาวิจัย และทำการศึกษาผลกระทบจากการประยุกตใชเทคโนโลยีที่จำกัดการใชพันธุกรรม ในกรอบ-
การดำเนินงานของสนธิสัญญาพันธุกรรมพืช (ITPGRFA) และทรัพยสินทางปญญา

ขอมตินี้มีภาคผนวก (annex) 2 สวน คือ ขั้นตอนในการดำเนินโปรแกรมงานตอไปในอนาคต และ-
แผนการปฏิบัติการสำหรับการริเริ่มระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนจากผูผสมเกสรอยาง-
ยั่งยืน และเชิญชวนใหภาคีจัดสงกรณีศึกษาและรายงานหัวขอเฉพาะ (thematic report) ใหแกสำนัก
เลขาธิการฯ กอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 และสนับสนุนสถานภาพผูสังเกตการณของ-
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรขององคการการคาโลก

ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร-
และเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Aqriculture–ITPGRFA)
ซึ่งระบุถึงบทบาทที่สำคัญของสนธิสัญญาพันธุกรรมพืช (ITPGRFA) และเรียกรองใหมีการใหสัตยาบัน
รับรองสนธิสัญญาฉบับนี้ และรับรองขอความรวมมือระหวางสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการวาดวย
ทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหารและเกษตร (Commission on Genetic Resources for Food and
Aqriculture–CGRFA) กับสนธิสัญญาพันธุกรรมพืช (ITPGRFA)

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน้ำจืด
การประชุมสมัยที่ 3 ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดพิจารณาระบบนิเวศน้ำจืด

(freshwater ecosystems) หรือแหลงน้ำในแผนดิน (inland waters) อยางลึกซึ้ง ขอเสนอแนะจากการ-
ประชุมดังกลาวไดเปนฐานของการจัดทำโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน้ำจืด ซึ่ง-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรองในการประชุมสมัยที่ 4 โปรแกรมงานนี้เนนที่

การศึกษาวิเคราะหสถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
น้ำจืด และการจำแนกทางเลือกเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

ขอกำหนดของคำปรึกษาทางวิทยาศาสตร และขอแนะนำตอไปที่ชวยขยายความในรายละเอียด
ของภาคผนวก I ของอนุสัญญาฯ ถึงการดำเนินงานในระดับชาติที่เกี่ยวกับระบบนิเวศน้ำจืด

ทบทวนวธิกีารสำหรบัการศกึษาวเิคราะหความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่กีย่วกบัระบบนเิวศน้ำจดื
ความเรงดวนของปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานที่ตองการ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับทราบวา ในขณะที่การดำเนินโปรแกรมงานขึ้นอยูกับทรัพยากรการเงิน-
ที่หามาได ควรใหความสนใจโดยเฉพาะแกการจัดทำวิธีการประเมินอยางรวดเร็ว (rapid assessment)
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับประเทศที่เปนเกาะขนาดเล็ก นอกจากนั้น ไดรับรองแผนงานรวมวาดวยพื้นที่
ชุมน้ำกับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ (Ramsar Convention) ดวย ซึ่งเสนอโดยสำนักเลขาธิการอนุสัญญา-
วาดวยพื้นที่ชุมน้ำ (Ramsar Bureau)

เลขาธกิารอนสุญัญาฯ ไดเสนอรายงานความกาวหนาของการดำเนนิโปรแกรมงานดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศน้ำจืด รวมถึงประเด็นที่จะขยายรายละเอียดในอนาคตดวย ที่ประชุมไดรับ-
ทราบรายงานจากคณะกรรมาธิการแหงโลกวาดวยเขื่อน (World Commission on Dams–WCD)
ที่ทบทวนประสบการณเกี่ยวกับเขื่อนใหญ และเรียกรองใหกระบวนการตัดสินใจ ใหการยอมรับนับถือตอ-
สิทธิของประชาชน แกไขความเสี่ยง ดำเนินการตามลำดับความสำคัญของกลยุทธ และดำรงรักษาแมน้ำ-
และชุมชนที่พึ่งพาอาศัยแมน้ำดวย นอกจากนั้นไดหารือถึงความรวมมือกับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ
(Ramsar Convention) โดยขอใหมีความรวมมือในการดำเนินงานใกลชิดขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับคณะผูเชี่ยวชาญ
และหนวยงานสาขาเชน คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ที่ประชุมสนับสนุนใหจัดทำแผนงานรวมระหวาง
สองอนุสัญญาฯ (CBD–Ramsar joint workplan) ระบุถึงกิจกรรมที่จะทำในอนาคต เพื่อสนองตอสมัชชา-
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6

ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4 รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมรายงานการ-
ดำเนินงานแผนงานรวมระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ำ-
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ฉบับที่ 2 โดยเสนอแนะกิจกรรมในอนาคตดวย เพื่อเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 นอกจากนั้น
ขอใหเผยแพรรายงานของคณะกรรมาธิการแหงโลกวาดวยเขื่อน (WCD) ในกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับทราบถึงขอเสนอแนะในรายงานของคณะกรรมาธิการแหงโลกวาดวย
เขื่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินโปรแกรมงานระบบนิเวศน้ำจืด

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดรับรองขอมติเกี่ยวกับระบบนิเวศน้ำจืด
แสดงความยินดี ถึงความกาวหนาในการดำเนินงานตามโปรแกรมงาน และแผนการดำเนินงานรวมกับ
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำฉบับที่ 2 รวมทั้งการริเริ่มวาดวยที่ราบลุมแมน้ำ ความสำคัญของการประยุกตใช
แนวทางเชิงระบบนิเวศ มีการรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพิ่มระดับความรวมมือกับสำนักเลขาธิการ
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำใหมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใตแผนการดำเนินงานฉบับที่ 3
และระบุถึงรายงานป ค.ศ. 2001 ของคณะกรรมาธิการวาดวยเขื่อนโลก รวมทั้งเนนถึงการดำเนินงาน
ภายใตการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวของ และสงเสริมใหมีความสนับสนุนทางการเงินสำหรับ-
การดำเนินงานนี้

ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 8 ที่ประชุมไดรับรองขอเสนอแนะตลอดจน
โปรแกรมงานที่ปรับปรุงแลว ขอเสนอแนะดังกลาวกระตุนใหทำงานรวมกับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ
และขอใหมีขอเสนอโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบรายงานระดับชาติใหเร็วและทันการณยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะนี้ เสนอใหใชแผนกลยุทธและเปาหมายการลดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายในป ค.ศ. 2010 เปนแนวทางดำเนินงานของโปรแกรมที่ปรับปรุงแลว ตระหนักถึงความจำเปน
ที่จะตองมีพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการผสาน
วัตถุประสงค และกิจกรรมของโปรแกรมงานเขาในกฎระเบียบเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ-
พื้นที่ชุมน้ำ

ขอเสนอแนะนี้เสนอใหดำเนินการ
รวมรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปริมาณน้ำจากภูเขา และตัวอยางเทคโนโลยีที่ถายทอดได-

สำหรับใชในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 8
ผสานประเด็นระบบนิเวศน้ำจืดเขาสูโปรแกรมสาระสำคัญ
ขอขอมูลขาวสารจากภาคีเกี่ยวกับนโยบายที่ประสบความสำเร็จ
ดำเนินงานรวมกันอยางใกลชิดกับคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนในการ

จัดทำรายงานการพัฒนาน้ำแหงโลกและการฉลองป 2003 เปนปสากลแหงน้ำจืด
เตรียมเปาหมายเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ และกำหนดเสนตายเพื่อดำเนินโปรแกรมงาน

นอกจากนั้นขอเสนอแนะนี้ยัง
เชื้อเชิญใหภาคีใชแนวทางการประเมินวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศน้ำจืด

อยางรวดเร็ว (rapid assessment)
รองขอใหจัดทำระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานเพื่อประเมินความมีประโยชนของ-

ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวสน้ำจืด และความสามารถที่จะถูกนำไปประยุกตใช
รองขอใหใชระบบจำแนกพื้นที่ชุมน้ำของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำเปน-

ระบบเฉพาะกาล และใหมีการทบทวนแกไขกอนการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
เชื้อเชิญสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำและคณะที่ปรึกษาวิทยาศาสตรฯ ของ

อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ ขยายรายละเอียดของเกณฑคัดเลือกพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวาง-
ประเทศ (Ramsar Site) ใหครอบคลุมพื้นที่ชุมน้ำที่มีสายพันธุปา ชนิดพันธุที่มีพันธุกรรมสำคัญทาง-
เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ชนิดพันธุที่สำคัญตอการวิจัย และประชากรสิ่งมีชีวิตที่ตอง-
อาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ำเทานั้น เชน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ หรือเพิ่มเติมอีกตามความเหมาะสม

โปรแกรมงานระบบนิเวศน้ำจืดที่ไดปรับปรุง ประกอบดวยหัวขอ
การอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชน
สภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยทางสถาบันและสังคมเศรษฐกิจ
ความรู การประเมินวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบ
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แตละหัวขอของโปรแกรมงานประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรม และผูดำเนินกิจกรรม
ซึ่งจะสนองตอบตอประเด็นปญหาและความตองการที่ภาคีระบุในรายงานแหงชาติ ขาวสาร เทคโนโลยี
ชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีแหงแลงและพื้นท่ีกึ่งชื้น
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดจัดตั้งโปรแกรมงานความหลากหลาย-

ทางชีวภาพในระบบนิเวศพื้นที่แหงแลง พื้นที่แบบเมดิเตอรเรเนียน พื้นที่ทะเลทราย พื้นที่กึ่งทะเลทราย
ทุงหญา และซาวันนา (ซึ่งเรียกกันวา โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น) โปรแกรม
ดังกลาวแบงออกเปนสองสวน ไดแก “การศึกษาวิเคราะห” และ “ปฏิบัติการที่มีเปาหมายเพื่อตอบสนอง-
ตอความตองการดังระบุแลว” เพื่อดำเนินงานโดยคูขนานตอไป

โปรแกรมงานวาดวยพื้นที่แหงแลงและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น
¦ การศึกษาวิเคราะหสถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายทางชีวภาพ
¦ การจำแนกระบุพื้นที่พิเศษเฉพาะที่มีคุณคาสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอางอิงเกณฑในภาคผนวก I ของอนุสัญญาฯ
¦ การพัฒนาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพตอไป
¦ สรางความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางนิเวศวิทยา ฟสิกส และสังคม
¦ การจำแนกผลประโยชนระดับทองถิ่นและระดับโลกที่ไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ
¦ การจำแนกและเผยแพรการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการจัดการ รวมถึงความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
กิจกรรมดังกลาวจะดำเนินการผาน
¦ การเสริมสรางเพิ่มเติมขอมูลขาวสารจากแหลงที่มีอยูปจจุบัน
¦ การวิจัยที่มีเปาหมาย
¦ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการที่ดำเนินมาตั้งแตแรกโดยสถาบันระดับชาติและระดับภูมิภาค
¦ การเผยแพรขอมูลขาวสาร
¦ การเสริมสรางสมรรถนะ
ภายใตการปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย มีกิจกรรม 3 กลุมที่ไดรับการจำแนกระบุ
¦ การสงเสริมมาตรการพิเศษเฉพาะเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยใชประโยชนและจัดตั้ง

พื้นที่คุมครองเพิ่มเติม
¦ การจัดการอยางเหมาะสม และการใชประโยชนทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน และ
¦ การจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับความหลากหลายทาง-
ชีวภาพในพื้นทีแหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น ระบุถึงความกาวหนาในการดำเนินงานตามโปรแกรมงาน และ-
ตระหนักถึงความเชื่อมโยงกันระหวางความหลากหลายทางชีวภาพ การแปรสภาพเปนทะเลทราย/
การเสื่อมสภาพของดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทำ-
ขอเสนอใหขยายการผสานการดำเนินงานกับโปรแกรมในประเด็นที่เปนสาระสำคัญอื่นๆ

ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 8 ที่ประชุมไดรับรองขอเสนอแนะที่ให-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

รับรองกระบวนการประเมินวิเคราะหเปนระยะๆ โดยคำนึงถึงกฎหมายแหงชาติและตระหนัก-
ถึงความเรงดวนในการปฏิบัติการในประเทศที่ไดรับผลกระทบรายแรงจากการเสื่อมโทรมของแผนดิน โดย-
เพิ่มความแข็งแกรงแกสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ใหทำการประเมินวิเคราะหในระดับชาติ และสรางเสริมการประเมินวิเคราะหในระดับโลกและระดับชาติ-
ตอไป

รับรองขอเสนอโครงการสำหรับแกไขรายละเอียดของโปรแกรมงาน โดยดำเนินงานรวมกับ-
พันธมิตร ดังระบุในภาคผนวก

รองขอใหโปรแกรมงานไดรบัการคำนงึถงึ เมือ่จดัทำและทบทวนโปรแกรมงานหวัขอสาระสำคญั
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จัดทำเปาหมายสำหรับการดำเนินงานตามโปรแกรมงาน โดยคำนึงถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย แผนปฏิบัติการของการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนา-
ที่ยั่งยืนและการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยทำงานรวมกับสำนักเลขาธิการของอนุสัญญาฯ อื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาริโอ อื่นๆ เอื้ออำนวยตอการทบทวน กลยุทธและ-
แผนปฏิบัติการระดับชาติความหลากหลายทางชีวภาพใหสอดคลองกันกับแผนปฏิบัติการระดับชาติของ
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย โดยเนนการลดความยากจนและการผสาน
การดำเนินงานระหวางกันในภาคตางๆ

ตระหนักวาการดำเนินโปรแกรมงานอยางมีประสิทธิผล อยูภายใตทรัพยากรที่หามาได

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขา
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4 ค.ศ. 1998 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดคัดเลือก-

ใหระบบนิเวศภูเขาเปนหนึ่งในประเด็นหลักที่จะทำการพิจารณาอยางละเอียดในการประชุมสมัชชาภาคีฯ
สมัยที่ 7 และในขอมติเดียวกัน ไดมีการรองขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ และคณะทำงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ จัดทำขอเสนอสำหรับโปรแกรมงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขา
ตอมาในการประชุมของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 7 ที่ประชุมไดลงมติกำหนดใหความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขาเปนประเด็นหัวขอหลัก (main theme) ของการประชุมคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 8

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับขอเสนอโปรแกรม-
ดังกลาวจากเลขาธิการอนุสัญญาฯ และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมการเกี่ยวกับประเด็นของ-
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขาอยางเต็มรูปแบบ เลขาธิการอนุสัญญาฯ จึงทำการศึกษา-
วิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพ แนวโนม และภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขา-
ทั่วโลก โดยไดรับขอมูลขาวสารสวนหนึ่งจากประเทศภาคี ผานรายงานวาดวยประเด็นที่เปนหัวขอสาระ
สำคัญ (thematic report) เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทำรางโปรแกรมงานดานความหลากหลายทาง-
ชีวภาพของภูเขา

ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 8 ที่ประชุมไดหารือกันถึงโครงสรางของ-
โปรแกรมงานและขอกำหนด (TOR) สำหรับคณะทำงานฯ ที่ประชุมไดรับรองเอกสารที่ประกอบดวย
ขอเสนอแนะโดยมีภาคผนวก ประกอบดวยโครงสรางของโปรแกรมวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ-
ของภูเขาและองคประกอบของโปรแกรมงาน ขอเสนอแนะดังกลาวรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ หารือ-
กับภาคี รัฐบาลอื่นๆ และองคกรที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับโปรแกรมงานที่เสนอมานี้ ขอเสนอแนะไดจัดตั้ง
คณะทำงานผูเชี่ยวชาญทางวิชาการเฉพาะกิจวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา เพื่อชวยเหลือ-
งานของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ กอนวาระประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 7 ซึ่งขอกำหนด (TOR)
ของคณะทำงานฯ ระบุวา คณะทำงานฯ จะตอง

พิจารณาทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินงานอยูในปจจุบันในโปรแกรมงานที่เสนอ
จำแนกชองวางในกิจกรรมที่เกี่ยวของ และเพิ่มเติมกิจกรรมใหมภายใตองคประกอบและเปา-

หมายของโปรแกรม
เพิ่มเติมผลที่ไดจากการหารือในโปรแกรมงาน

รางโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา เนนลักษณะและปญหาที่เฉพาะเจาะจง-
ตอความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา ดังนี้

พื้นที่วิกฤต (hotspot) ทางความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง-
ระบบนิเวศสูง มีความร่ำรวยทางชนิดพันธุสูง มีจำนวนชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและใกลสูญพันธุสูง และมีความ-
หลากหลายทางพันธุกรรมพืชไร สัตวเลี้ยง และสายพันธุปาสูง

ความเปราะบางของระบบนิเวศภูเขาและชนิดพันธุ และความเสี่ยงตอการถูกรบกวนโดย-
มนุษยและธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
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โปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูขา
¦ กิจกรรมโดยตรงทั้งการอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนที่ประกอบดวยเปาหมาย

i คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา ฟนฟูใหกลับคืน และบำรุงรักษาใหสมบูรณดังเดิม
i สงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน
i สงเสริมการเขาถึง และการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
i และธำรงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ในระบบนิเวศภูเขา โดยเฉพาะการใชความรูและการถือปฏิบัติตามธรรมเนียม

¦ วิธีการดำเนินงานอนุรักษใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนที่ประกอบดวยเปาหมาย
i เสริมสรางกรอบทางกฎหมาย นโยบาย องคกร และเศรษฐกิจ
i ใหการยอมรับนับถือ สงวนรักษา และธำรงไวซึ่งความรู การถือปฏิบัติและการประดิษฐคิดคนของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่น
i จัดตั้งความรวมมือในการทำแผนงานและความตกลงระดับภูมิภาคและขามพรมแดนประเทศ

¦ กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษการใชประโยชนอยางยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนที่ประกอบดวยเปาหมาย
i พัฒนางานเกี่ยวกับการจำแนกระบุ การติดตามตรวจสอบและการประเมินวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา
i ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการขอมูลและขาวสาร
i ปรับปรุงความรวมมือทางการวิจัย วิชาการ ทางวิทยาศาสตร และการเสริมสรางสมรรถนะในรูปแบบอื่นๆ
i เพิ่มการใหการศึกษาแกสาธารณชน การมีสวนรวม และการเสริมสรางความตระหนัก
i สงเสริมการพัฒนา การจดทะเบียน และการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งเทคโนโลยีพื้นบาน

ปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่สูงและพื้นที่ต่ำ ในเชิงทรัพยากรน้ำและดิน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับสูง และโดยเฉพาะบทบาทของชุมชนพื้นเมืองและ-

ทองถิ่น ในการอนุรักษและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา
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10 ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
ในขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

วาระของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เนนประเด็นที่เกี่ยว-
ของกับหลายเรื่อง (cross–cutting issues)  ซึ่งเกี่ยวกับหัวขอสาระสำคัญของอนุสัญญาฯ และสอดคลอง-
กับพันธกรณีตามมาตรา 6–20 ของอนุสัญญาฯ ไดแก แนวทางเชิงระบบนิเวศ การจำแนกวินิจฉัย การ
ติดตามตรวจสอบ และการศึกษาวิเคราะหอนุกรมวิธาน ความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติของ-
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ชนิดพันธุตางถิ่น และการวิเคราะหผลกระทบ การรับผิด และการชดใชคาเสีย-
หาย อันเกิดจากการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางเชิงระบบนิเวศ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจตั้งแตแรกเกี่ยวกับแนวทางเชิงระบบนิเวศวา ควรเปนกรอบการ-

ปฏิบัติงานเบื้องตนที่ดำเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ อนุสัญญาฯ กำหนดวาระบบนิเวศเปน “ระบบรวมอัน-
ซับซอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ประกอบดวยชุมนุมประชากรพืช สัตวและจุลินทรียกับสภาพ
แวดลอมที่ไมมีชีวิตซึ่งอยูรวมกัน แบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกันเปนหนวยที่มีบทบาทหนาที่”

ในการอภิปรายอยางละเอียดเกี่ยวกับแนวทางเชิงระบบนิเวศปรากฏวามีการตีความหมายเกี่ยวกับ-
คำนี้ในเชิงปฏิบัติตางๆ กัน เพื่อที่จะชวยแกปญหานี้ ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศมาลาวี
(Malawi) ในป ค.ศ. 1998

ในการประชุมสมัยที่ 4 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับทราบผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแนวทางหนึ่งชุด และไดขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ พัฒนาแนวทางตอไปใน-
เอกสารที่เปนผลจากการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ประกอบดวย คำบรรยายของ
แนวทางเชิงระบบนิเวศและชุดของ 12 หลักการของแนวทางเชิงระบบนิเวศ ในการประยุกตใชและขอ
แนะนำตอการปฏิบัติการ 5 ขอ

ในการประชุมสมัยที่ 5 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองคำบรรยายของแนวทางเชิงระบบนิเวศ และ-
ขอแนะนำตอการปฏิบัติการและเสนอแนะการประยุกตใชหลักการดังกลาว ตามความเขาใจรวมกัน
ที่ประชุมยังกระตุนใหขยายความหลักการแนวทางโดยละเอียดและปรับเปลี่ยนใหเปนไปไดในทางปฏิบัติ

ในการประยุกตใช 12 หลักการของแนวทางเชิงระบบนิเวศ มีขอแนะนำ ดังตอไปนี้
เนนที่ความสัมพันธในบทบาทหนาที่ และกระบวนการในระบบนิเวศ
เพิ่มพูนการแบงปนผลประโยชน
ใชวิธีปฏิบัติในการจัดการแบบปรับเปลี่ยน
ดำเนินปฏิบัติการจัดการในระดับที่เหมาะสมสำหรับประเด็นที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ระบุ

โดยกระจายอำนาจสูระดับลางสุดที่เหมาะสม
ใหความมั่นใจวามีความรวมมือระหวางภาคสวน

คำบรรยายเชิงระบบนิเวศเนนวา ดังกำหนดภายใตอนุสัญญาฯ ระบบนิเวศสามารถที่จะเปนหนวย-
ที่มีบทบาทหนาที่ในระดับขนาดพื้นที่ใดๆ ก็ได คนเปนสวนหนึ่งที่ผสานเขาไปในหลายๆ ระบบนิเวศ และ-
เนื่องจากลักษณะที่ไมอาจคาดเดาไดของการตอบสนองจากระบบนิเวศ และความเขาใจของคนเราที่มีตอ-
บทบาทหนาที่ของระบบนิเวศยังไมสมบูรณ การประยุกตใชแนวทางเชิงระบบนิเวศจึงตองการเทคนิคการ-
จัดการแบบปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ นอกจากนั้น แนวทางเชิงระบบนิเวศมิไดกีดขวางแนวทางการ-
จัดการและการอนุรักษแบบอื่น เชน พื้นที่คุมครอง และโปรแกรมการอนุรักษชนิดพันธุใดชนิดพันธุหนึ่ง แต-
คอนขางจะผสานทุกแนวทางเหลานี้เขาดวยกันเพื่อรับมือกับสถานการณที่สลับซับซอน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดขอรองใหภาคีเสริมสรางสมรรถนะระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ-
ทองถิ่น เกี่ยวกับแนวทางเชิงระบบนิเวศ โดยจำแนกกรณีศึกษา โดยดำเนินโครงการนำรองและโดยจัดการ-
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมหารือเพื่อเพิ่มพูนความตระหนักและแลกเปลี่ยนประสบการณ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดขอรองใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ สะสมรวบรวม วิเคราะห และเปรียบเทียบ-
กรณีศึกษา และเตรียมรายงานสังเคราะหประสบการณ และบทเรียนที่ไดรับ

การจำแนกวินิจฉัย การติดตามตรวจสอบ และการศึกษาวิเคราะห
ดังที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รองขอ คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดพิจารณาหัวขอนี้ในการ-

ประชุมสมัยที่ 7 และเสนอขอเสนอแนะที่มีความยาวพอควร ซึ่งตอมาไดรับการรับรองโดยสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ขอเสนอแนะดังกลาวใหคำปรึกษาและจำแนกงานที่มีลำดับความสำคัญหลายงาน และเสนอ-
ขอเสนอแนะพิเศษ ซึ่งริเริ่มแนวทางรางคู (two track approach) การศึกษาวิเคราะหและการจัดทำดัชนี-
บงชี้ คือ

ในระยะแรกใหดำเนินการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับภาคกิจกรรมและองคประกอบของความ-
หลากหลายทางชีวภาพที่เปนที่รูจักกันดีอยูแลว โดยใชดัชนีบงชี้ที่ทราบอยูแลว

ในขณะเดียวกันในโปรแกรมระยะยาว ควรพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของและเสริมสรางสมรรถนะ
ในสาขาที่ตองการความกาวหนาในความรู

ขอเสนอแนะนี้ไดเสนอวาควรพิจารณาดัชนีบงชี้การศึกษาวิเคราะห และการติดตามตรวจสอบ
เปนวาระประจำของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี ดวย

ความสำคัญของการจัดทำดัชนีบงชี้นั้นไดรับการระบุอยูในแตละโปรแกรมงานหัวขอสาระสำคัญ
นอกจากนั้นตามขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยการหารือ-
กับกลุมประสานงาน (liaison group) ไดจัดทำแนวทางการทำรายงานเพื่อชวยใหภาคีจัดทำรายงาน
แหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ ซึ่งนอกจากมีเรื่องอื่นๆ แลว ยังมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดัชนีบงชี้
และเทคนิคการติดตามตรวจสอบ บัญชีรายการแนวทางที่มีอยูปจจุบัน เพื่อจัดทำดัชนีบงชี้ และขอเสนอแนะ
สำหรับดัชนีบงชี้ชุดหลักของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการคุกคามและบัญชี-

แนวทางเชิงระบบนิเวศ

หลักการของแนวทาง          หลักการดังตอไปนี้สอดคลองและเชื่อมโยงกัน
หลักการ 1 วัตถุประสงคของการจัดการที่ดิน น้ำ และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตเปนเรื่องของทางเลือกทางสังคม
หลักการ 2 การจัดการ ควรกระจายอำนาจสูระดับต่ำสุดเทาที่จะเหมาะสม
หลักการ 3 ผูดูแลระบบนิเวศ ควรพิจารณาผล (ตามจริงหรือตามศักยภาพ) ของกิจกรรมของตนตอระบบนิเวศ

ขางเคียงหรือระบบนิเวศอื่น
หลักการ 4 โดยตระหนักถึงศักยภาพที่ไดรับจากการจัดการ มีความตองการที่จะเขาใจ และจัดการระบบนิเวศ

ในบริบททางเศรษฐกิจ โปรแกรมการจัดการระบบนิเวศเชนนั้น ควร
¦ ลดการบิดเบือนทางการตลาดที่มีผลเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ
¦ จัดหาแรงจูงใจที่สอดคลองกันเพื่อสงเสริมการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
¦ พยายามทำใหคาใชจายและผลกำไรในระบบนิเวศใดๆ สมดุลกันใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

หลักการ 5 การอนุรักษโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศ เพื่อธำรงรักษาบริการของระบบนิเวศ
ควรเปนเปาหมายอันดับแรกของแนวทางเชิงระบบนิเวศ

หลักการ 6 ระบบนิเวศตองไดรับการจัดการภายในขอบเขตของบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศนั้น
หลักการ 7 แนวทางเชิงระบบนิเวศควรไดรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม
หลักการ 8 โดยตระหนักถึงระดับเวลาที่เปลี่ยนแปลงและผลที่ตามมาทีหลัง อันเปนลักษณะของกระบวนการของ

ระบบนิเวศ จึงควรวางวัตถุประสงคของระบบนิเวศในระยะยาว
หลักการ 9 การจัดการตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
หลักการ 10 แนวทางเชิงระบบนิเวศควรแสวงหาสมดุลที่เหมาะสมระหวาง และผสมผสานระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
หลักการ 11 แนวทางเชิงระบบนิเวศควรพิจารณาทุกรูปแบบของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ รวมถึงความรู

การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติทางวิทยาศาสตร และพื้นเมืองและทองถิ่น
หลักการ 12 แนวทางเชิงระบบนิเวศควรใหทุกภาคสวนของสังคมและของสังคมวิทยาศาสตรมีสวนรวมดวย
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รายการทางเลือกสำหรับการเสริมสรางสมรรถนะในประเทศกำลังพัฒนาที่จะประยุกตใชดัชนีบงชี้และ
เทคนิคการติดตามตรวจสอบ

จากรายงานเบื้องตนคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดพัฒนาโปรแกรมงานตามที่เสนอไว โดยใช-
แนวทางรางคู (two track approach) ซึ่งสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรองแลว โดยเนนวางานในอนาคต-
เกี่ยวกับดัชนีบงชี้ควรคำนึงถึงแนวทางเชิงระบบนิเวศ ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
ที่ไดรับการรับรองจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดระบุวาบทบาทหนาที่เบื้องตนของดัชนีบงชี้ในเรื่อง
ดังกลาวควรเปนเครื่องมือสำหรับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
และสำหรับการศึกษาวิเคราะหการอนุวัตการอนุสัญญาฯ

อยางไรก็ตามเปนที่ตระหนักวาดัชนีบงชี้ความหลากหลายทางชีวภาพอาจมีบทบาทกวางขึ้นและมี-
ขอสังเกตวาในอนาคตเมื่อมีการจัดทำดัชนีระดับภูมิภาคและระดับโลกจำเปนที่จะตองเนนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเปนพิเศษที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

อนุกรมวิธาน และการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักตั้งแตแรกแลววาการขาดความรูทางอนุกรมวิธาน เปนอุปสรรค-

สำคัญในการอนุวัตอนุสัญญาฯ คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมสมัยที่ 2
เมื่อป ค.ศ. 1996 และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่ปฏิบัติไดสำหรับการเสริมสรางสมรรถนะใน-
อนุกรมวิธาน ซึ่งไดรับการรับรองโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ขอเสนอแนะนี้รวมถึงความตองการที่จะ

เสริมสรางความแข็งแกรงของสถาบันระดับชาติ
สรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันในประเทศกำลังพัฒนาและ
แสวงหาหนทางที่จะทำใหขอมูลขาวสารทางอนุกรมวิธาน พรอมที่จะนำไปใชไดมากกวาเดิม-

โดยเฉพาะสำหรับประเทศที่เปนถิ่นกำเนิดของทรัพยากรชีวภาพ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดตั้งการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global Taxonomy Initiative–

GTI) เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายดังกลาวและขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จัดหาทรัพยากรการเงิน
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางอนุกรมวิธานเพื่อชวยการอนุวัตมาตรา 7 ของ
อนุสัญญาฯ

การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
ไดรับการวางรูปแบบเปนพิเศษมาเพื่อ
¦ แกไขปญหาการขาดขอมูลขาวสารและผูเชี่ยวชาญทางอนุกรมวิธาน ในหลายๆ สวนในโลก และ
¦ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปนผล-
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
การริเริ่มนี้ตั้งใจเปนพิเศษที่จะสนับสนุนโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับหัวขอสาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
กจิกรรมของการรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิานในสวนทีเ่สรมิสรางสมรรถนะในอนกุรมวธิาน จะเนนความเชือ่มโยงกบัการอนวุตัอนสุญัญาฯ
เปนลำดับแรก

กลไกการประสานงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามมติสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 เพื่อเอื้ออำนวยความรวมมือระหวางประเทศ และประสานกิจกรรม-
ภายใตการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานโดยสอดคลองกับกิจกรรมอื่นของอนุสัญญาฯ ในการนี้สำนัก-
เลขานุการอนุสัญญาฯ ไดจัดเตรียมโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน เสนอตอที่-
ประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 6 และไดประสานงานขอใหประเทศภาคีเสนอหนวย-
ประสานงานกลาง (national GTI focal point) เพื่อ

ดำเนินงานเชื่อมโยงกับสำนักเลขานุการอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ประสานงานกับประเทศอื่นๆ รวมในการแบงปนขอมูลในเครือขายระดับภูมิภาค
รับผิดชอบการจัดหาขอมูลทางอนุกรมวิธานใหแกสำนักเลขานุการอนุสัญญาฯ และ
เตรียมการหารือในระดับระหวางประเทศเกี่ยวกับการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
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ในเบื้องตน หนวยประสานงานกลางสำหรับการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน จะตองดำเนินการ
ประเมินความตองการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ รวมถึงการทบทวนหรือการศึกษาความ-

ตองการพิเศษเฉพาะดวย
จัดทำทะเบียนระดับชาติเกี่ยวกับหนวยงานและผูเชี่ยวชาญทางอนุกรมวิธาน
จัดทำทะเบียนระดับชาติเกี่ยวกับหนวยงานที่สะสมรวบรวมตัวอยางหรือพิพิธภัณฑ และ

ตัวอยางชีวภาพ
ดำเนินการริเริ่มและเครือขายทางอนุกรมวิธานระดับชาติ

ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดรับ-
ทราบวากองทุนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก (Global Biodiversity Information
Facility–GBIF) จะเปนเครือขายฐานขอมูลทางความหลากหลายทางชีวภาพที่ใหขอมูลขาวสารโดยทำงาน-
ใกลชิดกับโปรแกรมงานและองคกร ที่รวบรวมดำรงรักษาและใชทรัพยากรขอมูลขาวสารทางชีวภาพ
ที่ประชุมไดหารือกันถึงการสนับสนุนโปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน และขอใหมีเจาหนาที่
ประจำในสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อดำเนินงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานกับกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) และเรียกรองใหมีการสรางสมรรถนะ และมีเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก

นอกจากนั้น ที่ประชุมได
รับทราบถึงปญหาการขาดความตระหนักของสาธารณชนถึงความสำคัญของอนุกรมวิธาน
ระบุถึงความสำคัญของการศึกษาสำรวจ (inventories)
เนนถึงความเปนไปไดที่จะรวมเอาความรูตามขนบประเพณีเขามาเปนฐานขอมูลดวย
สนับสนุนองคกรเครือขายทางชีวภาพ (BioNET International) ใหมีสวนรวมในโปรแกรม

ที่ประชุมไดหารือกันถึงรางโปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานที่สำนักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เสนอเขามาในเรื่องกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษา องคการการ-
ศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดกลาวเนนถึงการริเริ่มทั่วโลกวาดวย-
การใหการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Initiative on Biodiversity Education) สำหรับ-
การประสานงานระบบขอมูลขาวสารทางอนุกรมวิธานที่ประชุมขอใหใชกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM)

อีกประเด็นหนึ่ง ที่ประชุมไดเนนถึงความตองการโครงสรางพื้นฐาน (intrastructure) เพื่อรวบรวม-
และเปรียบเทียบตัวอยางสิ่งมีชีวิต และจัดทำขอมูลขาวสารทางอนุกรมวิธานเพื่อเผยแพร

ที่ประชุมไดตกลงที่จะเสนอขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ดังนี้
รับรองรางโปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน โดยมีขอแกไข
กระตุนรัฐบาล องคกรระหวางประเทศและองคกรระดับภูมิภาคใหสงเสริมและดำเนิน-

โปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
สนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายและพันธมิตรระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ

อนุภูมิภาค ในการอนุวัตอนุสัญญาฯ ในเรื่องนี้
ตรวจสอบความตองการทางการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมและการเสริมสรางสมรรถนะ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6  ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน ระบุถึงประเด็นตอไปนี้

รับรองโปรแกรมงานการริเริ่มทางอนุกรมวิธาน
ตระหนักถึงคุณคาของโครงการริเริ่มที่มีอยู
เนนย้ำถึงความตองการในการประสานความรวมมือกับการริเริ่มอื่นๆ เชน กองทุนขอมูล

ขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก (GBIF)
พิจารณาถึงการเสริมสรางสมรรถนะในระดับชาติและระดับภูมิภาค ในฐานะเปนแรงขับเคลื่อน

ในการดำเนินงาน การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
เห็นชอบใหจัดตั้งเจาหนาที่ถาวรของโปรแกรมการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานภายใตสำนัก-

เลขาธิการอนุสัญญาฯ
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โปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
โปรแกรมงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานมีวัตถุประสงคทางการปฏิบัติโดยสรุป ดังนี้
¦ ศึกษาวิเคราะหความตองการทางอนุกรมวิธานและสมรรถนะทางอนุกรมวิธาน
¦ ใหความสนใจแกการสรางและดำรงรักษาโครงสรางพื้นฐานสำหรับการเก็บรักษาตัวอยางชีวภาพ
¦ เอื้ออำนวยโครงสรางพื้นฐานสำหรับการเขาถึงโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ ตามหัวขอสาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
ภายใตวัตถุประสงคของการปฏิบัตินี้ ไดกำหนดกิจกรรมซึ่งวางแผนไวแลว ที่สำคัญไดแก
¦ การศึกษาวิเคราะหความตองการดานอนุกรมวิธานในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
¦ การเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษาแกสาธารณชน
¦ การเสริมสรางสมรรถนะทางอนุกรมวิธาน
¦ การเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกเครือขายความรวมมือในภูมิภาคที่มีอยูในปจจุบัน และการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางอนุกรมวิธาน

ที่ประสานงานกันในระดับโลก
¦ การจัดหาขอมูลขาวสารทางอนุกรมวิธานเพื่อชวยเสริมงานดานอื่น เชน

i การดำเนินโปรแกรมงานในหาระบบนิเวศหลัก
i การเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
i การจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
i การดำเนินงานตามมาตรา 8 (j)
i แนวทางเชิงระบบนิเวศ
i การดำเนินงานและการศึกษาวิเคราะห
i พื้นที่คุมครอง

สวนของโปรแกรมงานที่ระบุเปนภาคผนวก ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงคในทางปฏิบัติและกิจกรรม-
ตางๆ เกี่ยวกับ :

การวิเคราะหประเมินความตองการดานอนุกรมวิธาน ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค-
และระดับโลก

สมรรถนะเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางทางอนุกรมวิธาน
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานอนุกรมวิธาน
ขอมูลขาวสารดานอนุกรมวิธานสำหรับการดำเนินโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ ทั้งใน-

ประเด็นที่เปนสาระสำคัญ และประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง

ความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติ ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
มาตรา 8 (j) ของอนุสัญญาฯ วิตกหวงใยเกี่ยวกับความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติ-

ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตอนุสัญญาฯ ไดมีการหารือ-
ในเรื่องนี้ทั้งแยกเปนประเด็นเดี่ยวๆ และทั้งที่เกี่ยวกับสิทธิทรัพยสินทางปญญา การเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม การแบงปนผลประโยชน และโปรแกรมงานหัวขอสาระสำคัญ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 ที่ประชุมไดมีมติใหจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ-
เกี่ยวกับความรูตามขนบประเพณีกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งใหผูแทนชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น-
เขารวมประชุมดวย การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ มีขึ้น ณ กรุงแมดริด (Madrid) ในเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1997 รายงานการประชุมนี้ไดเสนอหัวขอโปรแกรมงานเกี่ยวกับความรูตามขนบประเพณีกับความ-
หลากหลายทางชีวภาพที่ตองดำเนินการภายใตอนุสัญญาฯ

ในการประชุมสมัยที่ 4 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติใหจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระหวางสมัย
เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามมาตรา 8 (j) และขอกำหนดที่เกี่ยวของ คณะทำงานฯ จะเสนอรายงาน-
โดยตรงตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แตสามารถเสนอคำแนะนำตอคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ
และเทคโนโลยี เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของได

การประชุมครั้งแรกของคณะทำงานฯ ที่มีขึ้นในประเทศสเปน ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 มีผูเขา-
รวมประชุมจาก 92 ประเทศภาคีและรัฐบาล และ 72 องคกรชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น คณะทำงานฯ
ไดรับรองขอเสนอแนะที่วางพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสมัยที่ 5
ซึ่งรวมถึงโปรแกรมงานวาดวยการอนุวัต มาตรา 8 (j) และขอกำหนดที่เกี่ยวของของอนุสัญญาฯ
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โปรแกรมงานวาดวยการอนุวัตมาตรา 8 (j) และขอกำหนดที่เกี่ยวของ
โปรแกรมดังกลาวตระหนักถึงหลักการทั่วไป 5 ประการ เกี่ยวกับ
¦ การมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นรวมถึงสตรี อยางเต็มที่และมีประสิทธิผลในโปรแกรมงาน
¦ แนวทางในภาพรวมที่ยึดถือคุณคาทางวัฒนธรรมและการสงเสริมคุณคาของความรูตามขนบประเพณี
¦ แนวทางเชิงระบบนิเวศ
¦ การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาหรือการอนุมัติซึ่งไดแจงลวงหนา สำหรับการเขาถึงความรูตามขนบประเพณี การประดิษฐคิดคนและ

การถือปฏิบัติ
โปรแกรมงานนี้ไดจำแนกงานที่ตองดำเนินการออกภายใตสองระยะ ในระยะแรกมี 12 งานภายใต 6 หัวขอ
¦ กลไกการมีสวนรวมสำหรับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
¦ สถานภาพและแนวโนมที่เกี่ยวกับมาตรา 8 (j) และขอกำหนดที่เกี่ยวของ
¦ การแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม
¦ การแลกเปลี่ยนและการเผยแพรขอมูลขาวสาร
¦ การติดตามตรวจสอบ
¦ กฎหมาย
ในหัวขอแรกเปนงานที่ภาคีจะตองดำเนินงานโดยใหการสนับสนุนสงเสริมสมรรถนะของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในระดับชาติ ใหมีสวนรวม-
ในการอนุวัตขอกำหนดของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะดำเนินโปรแกรมงาน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 ไดรับรองโปรแกรมงานดังกลาวและไดมีมติให-
ขยายหนาที่รับผิดชอบของคณะทำงานฯ และขอใหคณะทำงานฯ

ทบทวนความกาวหนาในการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญในโปรแกรมงาน
ใหขอเสนอแนะสำหรับกิจกรรมตอไป และ
แสวงหาวิธีเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในการดำเนินโปรแกรมงาน

หัวขอสาระสำคัญของอนุสัญญาฯ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักดีถึงบทบาทของเวทีระหวางประเทศของชนพื้นเมืองวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (International Indigenous Forum on Biodiversity) และเรียกรองใหภาคี-
สนับสนุนเวทีนี้ และองคกรที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการใหคำแนะนำแกการดำเนินงานโปรแกรมงานนี้

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สงเสริมการดำรงรักษาการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่ง
แสดงออกในรูปวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงงานขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)

นอกจากนั้น สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับทราบวาการพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับขอตกลงการเขา-
ถึงและการแบงปนผลประโยชนเปนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงรัฐบาล สถาบันการศึกษา
และชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ความตองการเพื่อสรางศักยภาพ ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหและ-
การสำรวจทรัพยากรชีวภาพ และการจัดการขอมูลขาวสาร ความชำนาญในการตอรองและทำสัญญา
ความชำนาญในการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน
ผลประโยชน และวิธีการสำหรับคุมครองความรูตามขนบประเพณีที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ดังนั้น
คณะทำงานฯ จึงตองพิจารณาประเด็นของการเสริมสรางสมรรถนะ รวมถึงความตองการดังกลาวขางตน

ในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับมาตรา 8 (j) รองขอใหเลขาธิการ-
อนุสัญญาฯ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับการผนวกประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 8 (j) และขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เขาในโปรแกรมงานในประเด็นที่เปนสาระสำคัญของอนุสัญญาฯ

พิจารณาทบทวนการดำเนินโปรแกรมงานดานมาตรา 8 (j)
ใหคำแนะนำและดูแลการจัดทำรายงานรวมหลายประเด็น (composite report) ในขั้นแรกเพื่อ-

การพิจารณาในการประชุมคณะทำงานวาดวยมาตรา 8 (j)
ขอมติไดรองขอใหคณะทำงานดานมาตรา 8 (j) ดำเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาบนพื้นที่ซึ่งถือกันวามีความ
ศักดิ์สิทธิหรือไดรับการเคารพบูชา (sacred site) พื้นที่หรือพื้นที่แหลงน้ำซึ่งชนพื้นเมืองหรือชุมชนทองถิ่น-
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ใชประโยชนสืบตอกันมา และระบุถึงระบบกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis) เพื่อคุมครอง
ภูมิปญญาทองถิ่น และการแบงปนผลประโยชนโดยเทาเทียมกัน

ชนิดพันธุตางถิ่น
มาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาฯ ไดตระหนักถึงการคุกคามตอระบบนิเวศ แหลงที่อยูอาศัย และ

ชนิดพันธุที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งไดมีการหารือกันวาเปนปญหาที่ควรผสานอยูใน-
โปรแกรมงานการเพาะเลี้ยงในทะเล (mariculture) ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมและความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน้ำจืด ในโปรแกรมงานการเพาะเลี้ยงในทะเลมีหัวขอหนึ่งที่ดำเนินงาน
เกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นโดยเฉพาะ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดหารือเรื่องชนิดพันธุตางถิ่นในการประชุมสมัยที่ 4 และขอใหคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ พิจารณาในรายละเอียดตอไป คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ พิจารณาเรื่อง-
ชนิดพันธุตางถิ่นในการประชุมสมัยที่ 4 และที่ 5 ขอใหแตละภาคีเสนอกรณีศึกษาและเสนอใหสมัชชาภาคี-
อนุสัญญาฯ รับรองหลักการแนวทาง (guiding principle) เกี่ยวกับการดำเนินงานดานชนิดพันธุตางถิ่น

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดกระตุนใหภาคีรัฐบาล องคกรที่เกี่ยวของ
ปรับปรุงหลักการแนวทางดังกลาวเพื่อประยุกตใชเฉพาะกาล โดยใหภาคีเสนอความเห็นและหารือกัน
ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 6 นอกจากนั้นยังขอใหภาคีเสนอรายงานหัวขอสาระ-
สำคัญเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นภายในเดือนกันยายน ค.ศ. 2000 ที่ประชุมไดเห็นความสำคัญของโปรแกรม-
ชนิดพันธุที่รุกรานทั่วโลก (Global Invasive Species Programme) ไดขอใหโปรแกรมดำเนินกิจกรรม
ในระยะสอง โดยสนับสนุนการเงินใหอนุวัตมาตรา 8 (h) ของอนุสัญญาฯ

ที่ประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 7 ไดสรุปขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 6 ดังตอไปนี้

สถานภาพและแนวโนม ที่ประชุมไดรับทราบรายงานสถานภาพ ผลกระทบ และแนวโนมของ-
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

หลักการแนวทาง กระตุนภาคีใหสงเสริมและดำเนินงานตามหลักการแนวทาง ในขณะที่
รับทราบวายังมีประเด็นที่ไมใชทางวิทยาศาสตร นอกเหนือจากภาระของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ อีก

ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เสนอใหภาคี
ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการอารักขาพันธุพืชระหวางประเทศ (International

Plant Protection Convention–IPPC) ฉบับทบทวนแกไขแลว
เชิญเครื่องมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของใหจัดทำรายละเอียด มาตรฐานหรือความ-

ตกลงเพื่อพิจารณาการสอดแทรกเกณฑเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
ขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) จำแนกระบุ และคนหาชองวาง

ในกรอบการดำเนินงานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลชนิดพันธุตางถิ่น
กิจกรรมและสมรรถนะ ที่ประชุมไดพิจารณาความตองการสำหรับขอตกลงในการจัดหา-

ทรัพยากรการเงินใหในหลายๆ พื้นที่ และขอใหสำนักเลขาธิการฯ แสวงหาวิธีการที่จะเอื้ออำนวยสมรรถนะ-
ในการกำจัดชนิดพันธุตางถิ่น

นอกจากนั้น ยังไดเสนอทางเลือกอื่นๆ ไดแก
กฎหมาย กลยุทธและปฏิบัติการระดับชาติวาดวยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน กระตุนใหภาคี

จำแนกความตองการและลำดับความสำคัญระดับชาติ
สรางกลไกเพื่อประสานโปรแกรมระดับชาติ
เพิ่มพูนความรวมมือระหวางหนวยงาน
สงเสริมความตระหนักและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
ทำงานรวมกับพันธมิตรทางการคา และ
พัฒนาสมรรถนะสำหรับการประเมินความเสี่ยง

ความรวมมือระหวางประเทศ กระตุนภาคี องคกรพหุภาคี และอื่นๆ ใหพิจารณาผลที่อาจ-
จะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกตอความเสี่ยงที่เกิดจากชนิดพันธุตางถิ่น โดยเฉพาะอางถึง
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อนสุญัญาวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) องคการการคาโลก (WTO) คณะกรรมาธกิาร
วาดวยการคาและสิ่งแวดลอม (CTE) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการ
อนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) ธนาคารโลก (World Bank) และอื่นๆ

การศึกษาวิเคราะหขอมูลขาวสาร และเครื่องมือ กระตุนใหมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะของการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น และความเปราะบางของระบบนิเวศ
เสนทางผานของชนิดพันธุตางถิ่น
นัยยะทางสังคม–เศรษฐกิจ
วิธีการ ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุตางถิ่น ที่ออนโยนตอสิ่งแวดลอม
สิ่งมีชีวิตที่ใชควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นโดยชีววิธี
ลำดับความสำคัญทางอนุกรมวิธาน และ
เกณฑสำหรับการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น

นอกจากนั้น เรียกรองใหทำงานกับโปรแกรมทั่วโลกวาดวยชนิดพันธุที่รุกราน (Global Invasive
Species Programme–GISP) และเครื่องมือทางวิชาการเกี่ยวกับการปองกัน การสืบพบแตเนิ่นๆ การ
ติดตามตรวจสอบ และการกำจัด และ/หรือการควบคุม คำจำกัดความ ขั้นตอนวิธีสำหรับการประเมิน-
ความเสี่ยง ฐานขอมูล และระบบรายงาน

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดตระหนักถึงชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน-
วาเปนภัยที่คุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพที่รายแรงเปนอันดับแรก และมีขอมติเกี่ยวกับชนิดพันธุ-
ตางถิ่นที่รุกราน วา

สนับสนุนใหองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) จัดทำเครื่องมือระหวางประเทศ
วาดวยน้ำอับเฉา (international intrument on ballast water) ใหเสร็จ

รองขอคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ โปรแกรมทั่วโลกวาดวยชนิดพันธุที่รุกราน (GISP)
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จำแนกระบุถึงชองวางและความไมสอดคลองกันระหวางกรอบการ
ดำเนินงานดานกฎระเบียบขอบังคับระหวางประเทศ และวิเคราะหประเมินเสนทางการนำเขา

สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ และการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมือง
ตัดสินใจที่จะใชกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ในการสนับสนุนความรวมมือทาง-

วิทยาศาสตรและวิชาการ และจัดทำโปรแกรมการศึกษาผานทางระบบอินเตอรเน็ต (online educational
programme)

สนับสนุนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก และหนวยงานผูบริจาคอื่นๆ ใหทุนสนับสนุนการกำหนดและ-
ดำเนินกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก (annex) ของขอมติ ระบุถึงหลักแนวทาง 15 ขอ โดยความนำกลาวถึงการใชคำจำกัด-
ความเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน การนำเขา การนำเขาโดยเจตนา การนำเขาโดย-
ไมเจตนา และระบุวาหลักแนวทางนี้ไมไดเปนพันธะผูกพัน (non–binding) และการดำเนินงานใดๆ จะ
ขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีอยู

อยางไรก็ตามการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ผูแทนจากออสเตรเลียกลาววา-
ออสเตรเลียไมสามารถรับรองหลักการแนวทางฯ ได เนื่องจากถอยคำที่ระบุในหลักการที่ 1 แนวทางการ-
ปองกันลวงหนา และ 10 การนำเขาโดยเจตนา อาจทำใหประเทศตางๆ หลีกเลี่ยงหรือละเมิดกฎ
ขอบังคับภายใตความตกลงทางการคาฉบับอื่นๆ ได ผูแทนจากบราซิลและประเทศอื่นๆ กลาวยอมรับ-
ประเด็นของออสเตรเลีย ตอมาออสเตรเลียเสนอใหมีเชิงอรรถ (footnote) ทั้งในแนวทางการปองกัน
ลวงหนา และคำจำกัดความเกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุถึงความไมเห็นดวยดังกลาว
และใหเรียกเอกสารฉบับนี้วา “หลักการเฉพาะกาล” (Interim principle) ไดมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้น-
เพื่อแกไขประเด็นปญหาดังกลาวแตยังไมสามารถหาขอสรุปได ผูแทนจากบราซิล แคนาดา นิวซีแลนด
และตุรกี คัดคานกระบวนการตัดสินใจ ในที่สุดที่ประชุมไดรับรองเนื้อหาในรางมติฉบับใหม (new draft
text) ซึ่งมีการบันทึกถึงการคัดคานอยางเปนทางการของออสเตรเลียไวดวย นอกจากนี้ ออสเตรเลียและ-
ผูแทนจากสหภาพยุโรป (EU) ไดขอสงวนการลงมติในกระบวนการตัดสินใจดวย
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หลักการแนวทาง การปองกัน การนำเขา การบรรเทาผลกระทบของชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักการแนวทาง การดำเนินงาน
หลักการทั่วไป
¦ การปองกันลวงหนา
¦ แนวทางสามขั้น
¦ แนวทางเชิงระบบนิเวศ

¦ ความรับผิดชอบของรัฐ

¦ การวิจัยและการติดตามตรวจสอบ

¦ การใหการศึกษาและเสริมสราง
ความตระหนัก

¦ วิเคราะหความเสี่ยงหรือผลกระทบกอนนำเขา
¦ ไดแกการปองกัน การสืบพบแตเนิ่นๆ และการกำจัดอยางเร็วที่สุด
¦ วางมาตรการจัดการแบบผสมผสานเพื่ออนุรักษระบบนิเวศ และใชประโยชน

อยางยั่งยืน
¦ วางมาตรการควบคุมชนิดพันธุในขอบเขตของตนไมใหแพรระบาดไปใน

ประเทศอื่น
¦ สำรวจจำแนกชนิดพันธุตางถิ่นและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปน

ผลตอเนื่อง
¦ ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบของการนำเขาชนิดพันธุตางถิ่นและ

ความจำเปนในการกำจัด
การปองกัน
¦ มาตรการควบคุมชายแดนและดาน

กักกัน
¦ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
¦ ความรวมมือรวมถึงการสราง

สมรรถนะ

¦ วางมาตรการควบคุมเพื่อลดการลักลอบนำเขาชนิดพันธุตางถิ่นหรือนำเขา
โดยไมจงใจ

¦ สรางระบบฐานขอมูลชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานเชื่อมโยงกับ GISP
¦ ประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคา การฝกอบรม การวิจัย ขอมูล

และทุน
การนำเขา
¦ การนำเขาโดยจงใจ
¦ การนำเขาโดยไมจงใจ

¦ ศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบกอนอนุญาตใหนำเขา
¦ ปรับปรุงกฎหมายควบคุมและตรวจสอบการนำเขาอยางไมจงใจหรือลักลอบ

นำเขา
การบรรเทาผลกระทบ
¦ การบรรเทาผลกระทบ

¦ การนำเขา
¦ การจำกัดขอบเขต

¦ การควบคุม

¦ ดำเนินงานเปนระบบในการกำจัดหรือจำกัดขอบเขตชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน

¦ กำจัดอยางถอนรากถอนโคนกอนขยายพันธุ/ประชากร
¦ จำกัดขอบเขตไมใหชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานกระจายออกไปพรอมกับทำลาย

หากพบเล็ดลอด
¦ ลดอัตราการทำลายและติดตามตรวจสอบเสมอ

มาตรการแรงจูงใจและการประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจ
มาตรา 11 ของอนุสัญญาฯ กำหนดใหแตละภาคีจักตองมากเทาที่เปนไปไดและเหมาะสม รับรอง-

มาตรการทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่เปนแรงจูงใจสำหรับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย-
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ประเดน็มาตรการแรงจงูใจเชือ่มโยงอยางใกลชดิกบัการอภปิรายของสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ เกีย่วกบั
คุณคาทางเศรษฐกิจและคุณคาอื่นๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในการประชุมคณะที่ปรึกษาทาง-
วิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 2 และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 ไดพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดไปแลว
ที่ประชุมไดหารือกันถึงการจัดทำแรงจูงใจทางบวกเพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และถึงความตองการที่จะลดแรงจูงใจในทางตรงขาม (หมายถึงแรงจูงใจ
ที่สงเสริมการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ) ลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทำได

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติวาควรสอดแทรกมาตรการแรงจูงใจเขาสูโปรแกรมงานหัวขอสาระ-
สำคัญภายใตอนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ใหคำปรึกษา-
ตอไปในเรื่องดังกลาวและกระตุนใหภาคีเสนอกรณีศึกษาตอสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ไดจัดตั้งโปรแกรมงานวาดวยมาตรการแรงจูงใจ-
เพื่อสนับสนุนภาคี รัฐบาลและองคกรตางๆ ในการจัดทำนโยบายและโครงการ และเพื่อจัดทำแนวทาง-
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สำหรับกลไกการเงินที่จะสนับสนุนและจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและโครงการเหลานี้ สำนัก-
เลขาธิการอนุสัญญาฯ จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยมาตรการแรงจูงใจมีขึ้นในเดือนกันยายน
ค.ศ. 2001 ระหวางผูเชี่ยวชาญจาก 40 ประเทศ และผูสังเกตการณจากองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อขยายความขอเสนอโครงการดังกลาวในรายละเอียดเพื่อวางรูปแบบและดำเนินงานมาตรการแรงจูงใจ
แนะนำเสนอคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ พิจารณาและนำเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ-
ประชุมสมัยที่ 6

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติวาใหตระหนักถึงความสำคัญ
ของมาตรการแรงจูงใจที่มีตอประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องอื่นๆ และรับรองขอเสนอ (อยูในภาคผนวก)
ในการกำหนดและดำเนินมาตรการ ดังกลาว ซึ่งขอเสนอนี้ระบุถึงประเด็นตางๆ ตอไปนี้

การจำแนกระบุปญหาที่เกิดขึ้น
การกำหนดมาตรการแรงจูงใจ
การเสริมสรางสมรรถนะและใหการสนับสนุนการดำเนินงาน
การจัดการ การติดตามตรวจสอบและการบังคับใชกฎหมาย
การคัดเลือกมาตรการเสริม (complementary measure) ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังไดรับรองขอเสนอแนะ (อยูในภาคผนวก) สำหรับการประสานความรวมมือในอนาคต
ซึ่งระบุถึงประเด็นตางๆ ตอไปนี้

ขอมูลขาวสาร
การมีสวนรวมของผูไดรับผลประโยชน
การเสริมสรางสมรรถนะ
การวิเคราะหประเมินคุณคา
ความเชื่อมโยงระหวางกันของความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEA) ฉบับตางๆ
ความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทางชีวภาพกับนโยบายเศรษฐกิจในระดับมหภาค
ประเภทหรือหัวขอ (categories) ของมาตรการแรงจูงใจ
การมุงเนนที่ระบบนิเวศ
โครงการนำรอง/กรณีศึกษา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

และสนับสนุนใหภาคีจัดสงและเผยแพรกรณีศึกษาและขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับมาตรการ
แรงจูงใจ รวมทั้งรองขอใหมีการจำแนกระบุหนทางและวิธีการในการลดหรือขจัดแรงจูงใจในทางลบ

การวิเคราะหผลกระทบ การรับผิด และการชดใช
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณามาตรา 14 ของอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 และที่ 5 และ-

เสนอแนะใหผสานประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเขาสูหัวขอสาระสำคัญและอื่นๆ
ในโปรแกรมงานภายใตอนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
จัดทำแนวทางสำหรับสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูกฎหมายและกระบวน-
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้โดยความรวมมือกับหลายองคกรที่เกี่ยวของ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมและปรับปรุงรายงานสังเคราะห
(synthesis) เกี่ยวกับการรับผิด (liability) ที่ทบทวนการพัฒนาในเวทีระหวางประเทศอื่นๆ สมัชชาภาคี-
อนุสัญญาฯ มีมติที่จะพิจารณากลไกสำหรับการทบทวนประเด็นนี้ในการประชุมสมัยที่หกตอไป และมีมติ-
ใหจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการเฉพาะกิจขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการรับผิดและการชดใชมีขึ้น ณ กรุงปารีส ในระหวางวันที่ 18–20
มิถุนายน ค.ศ. 2001 ตามมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 เพื่อทบทวนสถานภาพของ-
กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชสำหรับการทำลายสภาพแวดลอมขามพรมแดน
และเพื่อจัดหาคำแนะนำใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการพิจารณากระบวนการสำหรับทบทวน-
มาตรา 14 วรรค 2 ของอนุสัญญาฯ
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ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับการรับผิดชอบตอความ-
เสียหาย และการชดใชความเสียหาย

ระบุถึงขอเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ กรุงปารีส วาดวยการรับผิดชอบตอ-
ความเสียหายและชดใชความเสียหาย

ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสมรรถนะและมาตรการความรวมมือตางๆ
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ

จัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการและกฎหมาย เพื่อพิจารณาทบทวนขอมูลขาวสาร
ทำการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับการรับผิดชอบตอความเสียหายและการชดใชความเสีย-

หาย ตามมาตรา 14 วรรค 2 ของอนุสัญญาฯ
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ

พิจารณาการนำองคประกอบของการรับผิดชอบตอความเสียหาย และการชดใชความ-
เสียหาย ในสวนที่เกี่ยวกับการทำใหเกิดความเสียหายแกความหลากหลายทางชีวภาพ เขาไวในกรอบการ-
ดำเนินงานที่มีอยูแลว ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

พิจารณาถึงมาตรการการปองกัน
สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการเสริมสรางสมรรถนะระดับชาติ ในการปองกัน-

ความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ กับการกำหนดและดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานใน-
ระดับชาติ และการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
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11 ประเดน็ทีส่มัพนัธกบังานขององคการและอนสุญัญา
อืน่ ในขอมตขิองสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ

นอกเหนือจากหัวขอสาระสำคัญหลัก และประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องแลว ยังมีประเด็นที่-
สัมพันธกับงานที่องคการและอนุสัญญาอื่นๆ ทำอยูแลว ไดแก เรื่องการทองเที่ยว ผลกระทบจากการ-
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น พ้ืนที่ชุมน้ำ (ดูบทที่ 9) และการใหการศึกษา
สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดดำเนินความรวมมือกับองคการและอนุสัญญาที่เกี่ยวของ เพื่อใหผสาน-
การพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพไวในการดำเนินดวย และไดดำเนินกิจกรรมความรวมมือ-
ดวยกันหลายประการ ภายใตบันทึกความเขาใจ

การใชประโยชนอยางยั่งยืนและการทองเที่ยว
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดหารือถึงความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางชีวภาพและการ

ทองเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนตามมาตรา 10 ของอนุสัญญาฯ และสอดคลอง-
ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ไดพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางการ-
ทองเที่ยวและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดเตรียมการศึกษา-
วิเคราะหที่ถึงผลประโยชนที่อาจจะมีขึ้นจากการทองเที่ยวที่จะนำไปใชในการอนุรักษความหลากหลายทาง-
ชีวภาพและการใชประโยชนอยางยั่งยืน และผลกระทบเสียหายที่อาจเปนไปไดจากการทองเที่ยว ในการ-
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ไดมีการรับรองการศึกษาวิเคราะหนี้

เนื่องจากองคกรสหประชาชาติไดประกาศใหป ค.ศ. 2002 เปนปสากลแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(International Year of Ecotourism) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงไดรับเชิญใหเขารวมในโปรแกรมงาน-
ระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภายใตคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนา-
อยางยั่งยืน (Commission on Sustainable Development–CSD) โดยเฉพาะในแงมุมเพื่อชวยพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเสนอการศึกษาวิเคราะหสูคณะกรรมาธิการฯ และในขณะเดียวกัน
เสนอแนะตอรัฐบาล อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ-
องคการการทองเที่ยวแหงโลก (World Tourism Organization) ซึ่งใชการศึกษาวิเคราะหเปนพื้นฐาน
ในการวางนโยบาย โปรแกรมและกิจกรรมในสาขาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 ไดมีมติ
กระตุนใหภาคีเสนอกรณีศึกษาเพื่อแบงปนความรู ประสบการณ และการถือปฏิบัติที่ดีที่สุด-

ผานกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการใชประโยชนอยางยั่งยืนและทองเที่ยวในป ค.ศ. 2001
กระตุนใหรัฐบาล อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

สนับสนุนปสากลแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปสากลแหงภูเขา และการริเริ่มระหวางประเทศวาดวยแนว-
ปะการัง โดย

สรางสมรรถนะในทองถิ่น
เห็นชอบที่จะทำงานภายใตหลักการและแนวทางสำหรับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และ
จัดทำกรอบนโยบายและกฎหมาย

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับการใชประโยชนอยาง-
ยั่งยืน โดยตระหนักวาขอมติเกี่ยวกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
และระบุถึงความตองการในการศึกษาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน-
อยางยั่งยืน กับบทบาทของสตรี ขอมติสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค และรองขอให-
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จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (open–ended workshop) ครั้งที่ 4 เพื่อศึกษาวิเคราะหผล-
ที่ไดจากการประชุมครั้งกอนๆ และกำหนดแนวทางใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ พิจารณากอนการ-
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7

ขอมติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการทองเที่ยว ระบุถึงความตองการในการดำเนินงาน
ตอไปนี้

การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน เกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจาก-
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

การมีสวนรวมของภาคเอกชน
การขยายขอบเขตการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมืองในการวางแผนและการ-

จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ขอมติยังสนับสนุนความรวมมือในการดำเนินการโปรแกรมงานระหวางประเทศดานการ-

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน การระบุถึงความกาวหนาในการจัดทำแนวทางสำหรับกิจกรรมการทองเที่ยวอยาง-
ยั่งยืน โดยเฉพาะในระบบนิเวศบนบกที่มีความเปราะบางหรือเสี่ยงตอการถูกคุกคาม ระบบนิเวศทางทะเล
และภูเขา และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ นำสงแนวทางที่ไดปรับปรุงแลว ใหแกการประชุมสุดยอด-
วาดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (World Ecotourism Summit) ป ค.ศ. 2002 และรวบรวมกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการดำเนินงานทองเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 ไดจัดทำเอกสารขอเสนอแนะตอสมัชชา-
ภาคีอนุสัญญาฯ โดยมีรางแนวทางวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาการทองเที่ยวเปน-
ภาคผนวก ขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง
แนวทางดังกลาว ทั้งนี้รับรองวาแนวทางมีลักษณะเปนไปโดยสมัครใจ (voluntary) และตระหนักวาการ
ทองเที่ยวสามารถใหผลประโยชนที่สำคัญตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเชนกัน ขอเสนอแนะนี้
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทำคูมือและบัญชีรายการเพื่อประกอบการดำเนินงานตามแนวทาง
นอกจากนั้นมีการใหจัดทำอภิธานศัพทและสงเสริมการเผยแพรและรวบรวมขอมูลหลายกรณีศึกษาที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือพิเศษ และการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ขอเสนอแนะไดเชิญ-
ใหรัฐบาลประเทศตางๆ ดำเนินโครงการนำรองจัดทำระบบติดตามตรวจสอบและรายงาน และเสริมสราง
สมรรถนะและจัดหาแหลงการเงินสำหรับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เพื่อใหเขารวมในการตัดสินใจทุก
ระดับ ในประเด็นของความรวมมือระหวางประเทศไดเชิญใหองคการการทองเที่ยว (World Tourism
Organization) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงภูมิภาคตางๆ ใหคำนึงถึงแนวทางและจัดใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน และในที่สุดขอเสนอแนะนั้นไดขอใหภาคีผสานแนวทางเขาในกลยุทธ-
และแผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยการทองเที่ยวและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการหารือกับ
ผูเกี่ยวของ และขอใหสงเสริมความตระหนักและจัดฝกอบรมแนวทางดังกลาว

รางแนวทางวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาการทองเที่ยวเนนลักษณะทำโดย-
สมัครใจและสามารถนำไปใชไดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติและระดับทองถิ่น กรอบงานสำหรับการ-
จัดการการทองเที่ยวและความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการแจงใหทราบและการใหการศึกษาแก-
สาธารณชน การสงเสริมสมรรถนะและการกระตุนความตระหนัก รางแนวทางประกอบดวย สถาบัน
ขอมูลพื้นฐาน วิสัยทัศนและเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและมาตรการควบคุม การวิเคราะห
ผลกระทบ การจัดการและการลดผลกระทบ การตัดสินใจ การดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการ-
จัดการแบบปรับเปลี่ยน

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 รับทราบปฏิสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพ-

ภูมิอากาศกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในหัวขอหลักที่เปน-
สาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง รวมถึงการมีสีซีดของประการัง ความหลากหลายทาง-
ชีวภาพในปาไม และมาตรการแรงจูงใจ โดยเฉพาะ
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รับทราบวามีหลักฐานสำคัญวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนสาเหตุเบื้องตนของการ-
มีสีซีดของปะการังที่รุนแรงและกินบริเวณกวางขวางที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานนี้ และหลักฐานนี้เพียงพอที่จะ-
กระตุนใหมีการดำเนินมาตรการเยียวยาแกไขพรอมๆ ไปกับดำเนินแนวทางปองกันลวงหนา สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ กระตุนใหอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ดำเนินปฏิบัติการ-
ที่เปนไปไดเพื่อลดผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตออุณหภูมิของน้ำและเพื่อแกไขผลกระทบ-
ทางสังคมและเศรษฐกิจตอประเทศและชุมชนที่ไดรับผลจากการมีสีซีดของปะการังมากที่สุด

กระตุนใหอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมถึงพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ใหหลักประกันวากิจกรรมในอนาคตของอนุสัญญาฯ รวมทั้งปาไมและการ
ยึดจับคารบอน สอดคลองกันและสนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน

กระตุนใหภาคีและรัฐบาลอื่นๆ แสวงหาหนทางและวิธีที่เปนไปได : ในการที่มาตรการแรงจูงใจ
ที่สงเสริมโดยพิธีสารเกียวโตจะสามารถสนับสนุนวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ

กระตุนใหมีความรวมมืออันแข็งแกรงกับอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดรับการรองขอใหพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง-
สภาพภูมิอากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพในปาไมและเพื่อเตรียมคำปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เพื่อ-
ผสานขอพิจารณาดานความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเขาสู-
การอนุวัตอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต ในทั้งสองกรณี สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ไดเรียกรองใหดำเนินงานนี้โดยรวมทำกับหนวยงานของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
เมื่อเหมาะสมและเปนไปได เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับการรองขอใหรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการ (SBSTA) ของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลง-
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในการประชุมสมัยที่ 13 ณ กรุงเฮก ในระหวางวันที่ 13–24 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2000 ไดหารือถึงขอมติจากการประชุมสมัยที่ 6 ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย-
ทางชีวภาพ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ในการประชุมสมัยที่ 6 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2001
ไดตัดสินใจวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อจัดทำคำแนะนำทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการผสานการพิจารณาดานความหลากหลายทาง-
ชีวภาพ เขาไปสูการอนุวัตอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และพิธีสาร
เกียวโต หลังจากนั้นมีการจัดตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อเริ่มการศึกษาวิเคราะหนำรองเพื่อ
เชื่อมโยงระหวาง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 6 ไดมีมติรับรอง-
ขอเสนอแนะจากการประชุมสมัยที่ 6 ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ดังนี้

ยินดีตอนรับกิจกรรมที่ดำเนินรวมกันและขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ยังคงรวมมือกับอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change–IPCC)
ในประเด็นที่เกี่ยวของ เชน ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง โดยเฉพาะปะการัง ความ-
หลากหลายทางชีวภาพของปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ความหลากหลายทาง-
ชีวภาพในพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น

ตระหนักวามีความตองการเรงดวนใหดำเนินปฏิบัติการฉับพลันทันที เพื่อแกไขการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ-
มีสีซีดของปะการัง และผลสืบเนื่องทางสังคมและเศรษฐกิจ

ยินดีตอนรับการจัดตั้งกลุมผูประสานงานรวมระหวางสองอนุสัญญา และอนุสัญญาวาดวย-
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
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ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 ที่ประชุมไดเสนอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยการ-

หารือกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ของอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุสัตวปาที่อพยพยายถิ่น (Convention
on Migratory Species of Wild Animals–CMS) เพื่อประเมินวาจะอนุวัตอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุ
ที่อพยพยายถิ่นอยางไร จึงสามารถที่จะสอดคลองกับการอนุวัตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

จากรายงานการศึกษาที่ถูกเตรียมเพื่อเสนอการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 สรุปไดวา
“เครื่องมือของอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุสัตวปาที่อพยพยายถิ่น อันไดแก ตัวอนุสัญญาฯ ความตกลง-
ระหวางประเทศที่อยูในเสนทางอพยพ และแผนการอนุรักษการจัดการและปฏิบัติการแบบผสมผสาน
ไดวางพื้นฐานสำหรับภาคีที่จะดำเนินการมากไปกวานั้นเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษและการจัดการพิเศษ-
เฉพาะสำหรับชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นแตละชนิด หรือแตละกลุม และสำหรับภาคีที่จะดำเนินงานในกรอบ-
กฎหมายระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่สงเสริมและสนับสนุนปฏิบัติการความรวมมือระหวางกัน” รายงาน-
การศึกษาฉบับนี้เสนอแนะวาแนวทางนี้อาจใหความเชื่อมโยงระหวางชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นใดๆ กับกลุม-
ของชนิดพันธุ ความตองการแหลงที่อยูอาศัยของชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นดังกลาว องคประกอบอื่นของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น อาศัยพึ่งพิง และมีปฏิสัมพันธอยูดวย เชนเดียวกับ
การคุกคามตางๆ ที่กำลังเผชิญกับชนิดพันธุดังกลาวอยู

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดขอใหสำนักเลขานุการอนุสัญญาฯ
โดยการดำเนินงานรวมกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นจัดทำขอเสนอ-
โครงการเกี่ยวกับวาสามารถผสานเรื่องชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นเขาในโปรแกรมงาน ของอนุสัญญาวาดวย-
ความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางไร และบทบาทที่อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นดำเนินการ
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางเชิงระบบนิเวศ การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน ดัชนีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การศึกษาวิเคราะห และการติดตามตรวจสอบ พื้นที่คุมครอง การใหการศึกษาและสงเสริม-
ความตระหนักแกสาธารณชน การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการทองเที่ยว

ที่ประชุมไดรับทราบความเชื่อมโยงระหวางสองอนุสัญญาคืออนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย-
ทางชีวภาพ และอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น และสนับสนุนโปรแกรมงานรวมระหวาง-
สองอนุสัญญาฯ ที่ประชุมไดหารือถึงการผสานประเด็นเรื่องชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นเขาสูการดำเนินงาน-
ระดับภูมิภาคและแผนปฏิบัติการระดับชาติ และไดเรียกรองใหศึกษาวิเคราะหแหลงที่อยูอาศัยของ
ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น การเปลี่ยนแปลงในประชากรของชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น และการเคลื่อนยาย-
ขามพรมแดนประเทศ นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงการผนวกกรณีศึกษาเขาในกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร ความสำคัญของแมลงอพยพที่มีตอการเกษตร การเสริมสรางสมรรถนะ และการเสริมสรางความ-
ตระหนัก

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีมติรับรองขอเสนอแนะของคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ซึ่งสรุปไดดังนี้

เชื้อเชิญใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น และภาคีรวบรวมและ-
เผยแพรกรณีศึกษาเกี่ยวกับชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นและแหลงที่อยูอาศัย โดยผานกลไกการเผยแพร-
ขอมูลขาวสารของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

เชิญใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาวาดวย-
ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นจัดทำแนวทางการผสานชนิดพันธุอพยพยายถิ่นเขาสูกลยุทธและแผนปฏิบัติของ-
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ และเขาสูโปรแกรมงานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง-
ชีวภาพ

กระตุนเตือนภาคีใหรายงานผานรายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญาวาดวยความ-
หลากหลายทางชีวภาพ (national report) เกี่ยวกับงานที่ทำอยูเกี่ยวกับชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น และ-
ความรวมมือระหวางประเทศที่อยูในเสนทางอพยพ
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ตระหนักวาอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นเปนพันธมิตรหลักในการคุมครอง
ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น และตระหนักวาการอนุรักษและใชประโยชนชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น ตองทำใน-
เสนทางอพยพและโดยความรวมมือในการปฏิบัติการ

รับรองโปรแกรมงานรวมระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญา
วาดวยชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่น

รับทราบวาโปรแกรมงานรวมระหวางสองอนุสัญญาฯ นี้ รวมถึง ปฏิบัติการ ความรวมมือโดย-
เกี่ยวของกับหัวขอสาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชนเดียวกับปฏิบัติการที่เสนอเพื่อใหมีความสอดคลองระหวางกระบวนการของ-
องคกร และรองขอใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ และเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำเนินการโดย
คำนึงถึงโปรแกรมงานที่เกี่ยวของดังกลาว

การใหการศึกษาและการสงเสริมความตระหนักแกสาธารณชน
มาตรา 13 ของอนุสัญญาฯ ไดกระตุนใหภาคีสงเสริมและเสริมสรางความเขาใจในประเด็นตางๆ

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพผานสื่อและในโปรแกรมการใหการศึกษาของประเทศตน นอกจากนี้-
ยังตองประสานงานกับประเทศและองคกรระหวางประเทศอื่นในการจัดทำโปรแกรมการใหการศึกษาและ-
การสงเสริมความตระหนักแกสาธารณชน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดพิจารณาการใหการศึกษาและการสงเสริมความตระหนักแกสาธารณชน-
ในรายละเอียดในการประชุมสมัยที่ 4 และมีมติใหผสานเรื่องนี้เขาสูกิจกรรมตามหัวขอสาระสำคัญและ
ในประเด็นอื่นๆ ภายใตโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหภาคีดำเนิน
ปฏิบัติการในเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการใหการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาสู-
กลยุทธการใหการศึกษา สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังไดเสนอใหถายทอดขอกำหนดของอนุสัญญาฯ เปน-
ภาษาทองถิ่นและยกตัวอยางใหเห็นชัดเจน

ผลจากการรองขอของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ทำใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ และองคการการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) พิจารณาถึงความเปนไปไดในการเริ่มตน-
ดำเนินการริเริ่มทั่วโลกวาดวยการใหการศึกษาและการสงเสริมความตระหนักแกสาธารณชนดานความ-
หลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดขอใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดประชุมคณะทำงานผูเชี่ยวชาญจากองคกรตางๆ รวมทั้งองคการการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ธนาคาร
โลก (World Bank) สหพันธอนุรักษแหงโลก (IUCN) และกองทุนสัตวปาแหงโลก (World Wildlife
Fund) เพื่อทำใหความคิดในเรื่องดังกลาวไดกาวหนาไป และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามการ
ริเริ่ม หลังจากนั้นไดมีการตั้งคณะทำงานดังกลาวขึ้น และคณะทำงานกำลังเรงจัดทำขอเสนอสำหรับการ-
ริเริ่มดังกลาวเพื่อเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6

ในป ค.ศ. 1994 คณะมนตรีทั่วไปแหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) ประกาศใหวันที่
29 ธันวาคม ของทุกป เปนวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological
Diversity) ซึ่งเปนวันที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1993 ตอมาในป ค.ศ. 2000 คณะมนตรีฯ
ไดพิจารณาตามคำขอของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เนื่องเห็นวา 29 ธันวาคม ใกลวันหยุดสำคัญของ
หลายประเทศ เปนเหตุใหมีความลำบากในการจัดงานฉลอง จึงไดเปลี่ยนเปน วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกป
ซึ่งเปนวันที่มีการรับรองเนื้อหาของอนุสัญญาฯในการประชุมกรรมสารขั้นสุดทาย (Nairobi Final Act)
ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อป ค.ศ. 1992

เปนที่คาดหวังวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะชวยใหประเทศตางๆ สามารถดำเนินกิจกรรมการให
การศึกษาและการสงเสริมความตระหนักแกสาธารณชน ไดมีประสิทธิผลกวาเดิม

ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ไดมีมติ โดยขอมติประกอบดวยสวนที่เปนขอมติ และ-
สวนของโปรแกรมงาน สำหรับการริเริ่มทั่วโลกวาดวยการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษา และการเสริม-
สรางความตระหนักแกสาธารณชน (ระบุเปนภาคผนวก) และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญา:
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รายงานการดำเนินงานภายใตการริเริ่มทั่วโลกดังกลาว
พิจารณาทบทวนประเด็นของการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนัก

แกสาธารณชน ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง และประเด็นที่เปนหัวขอสาระสำคัญ
สงเสริมโครงการสาธิตและกรณีศึกษา
จัดทำกลยุทธในการติดตอสื่อสาร สำหรับการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพระหวางสำนักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ และหนวยงานที่เปนพันธมิตรของอนุสัญญาฯ
จัดตั้งผูประสานงาน (liason) กับคณะหรือภาควิชาสิ่งแวดลอมศึกษาของสถาบันการศึกษา-

ตางๆ
จัดทำสิ่งพิมพเผยแพรในรูปแบบภาษาทางการขององคการสหประชาชาติ (UN languages)
สงเสริมสนับสนุนการแปลสิ่งพิมพดังกลาว เปนภาษาของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

นอกจากนี้ยังไดเชิญชวนให :
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) และธนาคารโลกระบุหรืออางถึงการริเริ่ม-

ทั่วโลกไวในนโยบายดานการจัดสรรเงินทุนดวย และในการประเมินโครงการ ควรรวมถึงความรูความ
เชี่ยวชาญดานการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชนดวย

ภาคเอกชนจัดสรรทรัพยากรที่จำเปนใหแกการริเริ่มทั่วโลก
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) สงเสริมกิจกรรม และการเสริมสราง-

สมรรถนะดานการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน รวมทั้งจัด-
ทำกลไกระหวางประเทศสำหรับการเขาถึงขอมูลขาวสาร กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม และการ-
มีสวนรวมของสาธารณชน

องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จัดทำแผนเพื่อ-
ผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเขาในหลักสูตรของการศึกษาในระบบ (formal education)

ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และองคการพัฒนาเอกชนใหความสำคัญกับการติดตอสื่อสาร
การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชนในการดำเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น

โปรแกรมงานสำหรับการริเริ่มทั่วโลกวาดวยการติดตอสื่อสารการใหการศึกษา และการเสริมสรางความ
ตระหนักแกสาธารณชน
สวนของโปรแกรมนั้น มีองคประกอบ 3 ขอ ที่มีเปาหมายดังตอไปนี้
¦ จัดทำระบบเครือขายทั่วโลกสำหรับการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
¦ เพิ่มระดับการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และความรูความชำนาญ ระหวางผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
¦ เสริมสรางสมรรถนะดานการติดตอสื่อสาร การใหการศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน
โดยในแตละองคประกอบจะระบุถึงการดำเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานหรือองคกรที่เปนผูนำในการดำเนินงาน พันธมิตร กรอบ-
เวลาและงบประมาณ

ปจจุบันเว็บไซตของอนุสัญญาฯ www.biodiv.org ชวยใหทุกประเทศทั่วโลกสามารถเขาถึงขอมูล-
และบันทึกอยางเปนทางการทั้งหมดของอนุสัญญาฯ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาของอนุสัญญาฯ พิธีสาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ รายนามประเทศภาคีและประเทศที่ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ
รายงานและเอกสารตางๆ ทั้งหมด จากการเผยแพร แลกเปลี่ยน และไดรับขอมูลขาวสารจากประเทศ-
ตางๆ ทำใหัในเว็บไซตมีขอมูลที่เปนกรณีศึกษา ประสบการณ รายงานแหงชาติ (national report) และ-
รายงานเฉพาะเรื่องจากทุกภูมิภาค  ซึ่งสามารถเขาถึงและนำไปใชประโยชนไดโดยงาย นอกจากนี้ ยังมี-
ขอมูลขาวสารโดยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมงาน และโครงการริเริ่มของอนุสัญญาฯ เชน การริเริ่มทั่วโลก-
ทางอนุกรมวิธาน การทองเที่ยวอยางยั่งยืน และความรูตามขนบประเพณีที่เกี่ยวของกับความหลากหลาย-
ทางชีวภาพ รวมทั้งมีการสงเสริมความรูความชำนาญทางวิทยาศาสตรและวิชาการ ผานทางการจัดทำ
บัญชีรายนามผูเชี่ยวชาญ (roster of experts) ในแตละสาขา ที่รัฐบาลของแตละประเทศเปนผูเสนอมายัง
อนุสัญญาฯ
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12 แนวทางทีร่บัรองโดยขอมตสิมชัชาภาคอีนุสญัญาฯ

มีประเด็นในขอมติของสมัชชาภาคีที่มีความสำคัญมากเปนพิเศษ ที่ตอมาไดรับการพัฒนาใหเปน-
แนวทาง เพื่อถือปฏิบัติในประเทศหรือระหวางประเทศ ไดแก การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม แนวทาง-
บอนน (Bonn Guidelines) ไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย-
ทางชีวภาพสมัยที่ 6 เพื่อใหภาคีไดใชในการกำหนดมาตรการ สัญญา และขอตกลงที่เกี่ยวของกับการ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม กลยุทธทั่วโลก-
สำหรับการอนุรักษพืช ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายของพืช ไดรับการรับรอง-
จากสมัชชาภาคีในการประชุมสมัยที่ 6 และแผนกลยุทธสำหรับอนุสัญญาฯ ระยะป ค.ศ. 2002–2010 วาง
เปาหมายใหหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในป ค.ศ. 2010

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดพิจารณาการดำเนินงานตามมาตรา 15 ในการประชุมทุกครั้งจนกระทั่ง-

ถึงปจจุบัน ในตอนแรกการพิจารณาเนนที่
การสงเสริม ใหจัดทำมาตรการการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน
การรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวทางระดับชาติและระดับภูมิภาค ในการควบคุมการ-

เขาถึง และ
การเผยแพรขอมูลขาวสาร

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตระหนักดีวาทุกประเทศเปนทั้งผูใหและผูรับทรัพยากรพันธุกรรม จึงได-
กระตุนใหประเทศตางๆ วางมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆ หากเหมาะสมเพื่อสนับสนุนความ
พยายามของประเทศผูให โดยใหความมั่นใจวาการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและความรูตามขนบประเพณี
อยูภายใตขอกำหนดของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม การถายทอดเทคโนโลยี
และการดูแล และการกระจายผลประโยชนที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพ

มีสองประเด็นพิเศษ ที่ควรตองพิจารณา
ความสัมพันธระหวางอนุสัญญาฯ และขอถือปฏิบัติระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรม

พืช (International Undertaking on Plant Genetic Resources–IUPGR) สำหรับอาหารและการเกษตร-
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)

การรวบรวมสะสมทรัพยากรพันธุกรรมแบบนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex–situ)
ซึ่งรัฐบาลประเทศตางๆ ไดเจรจาตอรองในเวทีของคณะกรรมาธิการวาดวยทรัพยากรพันธุกรรม-

สำหรับอาหารและการเกษตร (Committee on Genetic Resources for Food and Agriculture)
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เพื่อทบทวนขอถือปฏิบัติระหวางประเทศ โดย
สอดคลองกับอนุสัญญาฯ ตามขอมติที่ 3 ของกรรมสารขั้นสุดทายของไนโรบี (Nairobi Final Act)
กระบวนการนี้มุงเนนที่ขอสงสัยเกี่ยวกับการเขาถึงการรวบรวมสะสมทรัพยากรพันธุกรรมพืช สำหรับ-
อาหารและการเกษตรกรรมแบบนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex–situ) ภาคีไดหารือกันอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับการรวบรวมสะสมทรัพยากรพันธุกรรมพืชแบบนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ที่ไมได-
กลาวถึงในการประชุมของคณะกรรมาธิการทรัพยากรพันธุกรรมสำหรับอาหารและการเกษตร ของ
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดพิจารณาโดยใชเวลาคอนขางนานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
สิทธิทรัพยสินทางปญญา (IPR) และการแบงปนผลประโยชน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรองขอให-
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมมือกับองคการการคาโลก (WTO) ผานคณะกรรมาธิการวาดวยการคาและ
สิ่งแวดลอม เพื่อแสวงหาวาจะมีความเชื่อมโยงระหวางมาตรา 15 กับ มาตราที่เกี่ยวของของความตกลง-
วาดวยการคาที่เกี่ยวกับสิทธิทรัพยสินทางปญญา (Agreement on Trade Related Aspects of
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Intellectual Property Rights–TRIPS) ไดมากแคไหน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเนนวาจำเปนที่จะตอง
มีงานในอนาคต เพื่อชวยพัฒนาความพึงพอใจรวมกันในความสัมพันธระหวางความตกลงดังกลาวกับ
อนุสัญญาฯ ในแงการแบงปนผลประโยชนซึ่งเกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียม-
และยุติธรรม สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เปนผูแทนสังเกตการณใน
คณะกรรมาธิการวาดวยการคาและสิ่งแวดลอม (Committee on Trade and Environment) และในสภา-
ของความตกลงดังกลาว (Council of TRIPS) องคกรการคาโลก ไดอนุญาตในกรณีแรกแตไมอนุญาตใน-
กรณีที่สอง

เพื่อชวยการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา 15 ในป 1998 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงได
จัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวยผูแทนจากภูมิภาคตางๆ เพื่อพยายามจัดทำความเขาใจรวมกันใน
หลักการพื้นฐานและแสวงหาทุกทางเลือกสำหรับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนบนเงื่อนไขที่ไดรับ-
การตกลงรวมกัน รวมถึงหลักการแนวทาง แนวทางและแนวทางถือปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการประชุมสมัยที่
5 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติใหจัดคณะผูเชี่ยวชาญอีก โดยมีการมอบหมายหนาที่และวาระการ-
ประชุมที่ชัดเจนเพื่อทำงานเกี่ยวกับประเด็นเดนๆ ดังตอไปนี้

การศึกษาวิเคราะหประสบการณของผูใชและผูใหในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ-
แบงปนผลประโยชน และศึกษาทางเลือกที่ประกอบกัน

การจำแนกระบุแนวทางที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในกระบวนการการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Open–ended Working Group)
โดยไดรับมอบหมายใหจัดทำแนวทางและหนทางอื่นๆ สำหรับเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และให
ชวยเหลือภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียในการหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวของ คณะทำงานดังกลาวประชุมใน
วันที่ 22–26 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ กรุงบอนน ประเทศเยอรมันนี เพื่อพิจารณา

เงื่อนไขการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (prior informed consent) และเงื่อนไขที่ไดรับการ
เห็นชอบรวมกัน (mutually agreed terms)

บทบาทความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
แงมุมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และการอนุรักษนอกถิ่นที่อยู-

อาศัยตามธรรมชาติ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลไกสำหรบัการแบงปนผลประโยชนผานการถายทอดเทคโนโลย ีและการวจิยัและการพฒันารวม
วธิกีารทีจ่ะใหความมัน่ใจวามกีารเคารพนบัถอื การสงวน และการดำรงรกัษาความร ูการประดษิฐ

คิดคน และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับแนวทางบอนน (Bonn

Guidelines) การเสริมสรางสมรรถนะและบทบาทของทรัพยสินทางปญญา ในเรื่องการเขาถึงทรัพยากร-
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน ดังนี้

เชิญชวนรัฐบาลประเทศตางๆ ใหใชแนวทางบอนนในการกำหนดมาตรการสัญญาขอตกลง
ที่เกี่ยวของ

เชิญชวนใหเกิดความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
พิจารณาทบทวนแนวทางอยางสม่ำเสมอ
จัดประชุมคณะทำงานดานการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนขึ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณา-

ประเด็นเกี่ยวกับการใชคำจำกัดความ แนวทางอื่นๆ มาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความเห็นชอบ-
ที่ไดแจงลวงหนา (PIC) และเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT) และประเด็นการเสริมสราง-
สมรรถนะ

รองขอใหคณะทำงานวาดวยมาตรา 8 (j) ศึกษาพิจารณาแนวทางนี้
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แนวทางบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม
แนวทางบอนนระบุถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
¦ ขอกำหนดทั่วไป รวมทั้งเนื้อหาหลัก (key feature) การใชคำจำกัดความ ขอบเขต ความสัมพันธกับกรอบการดำเนินงานระหวางประเทศอื่นๆ

ที่เกี่ยวของและวัตถุประสงค
¦ บทบาทและความรับผิดชอบในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน รวมทั้งหนวยงานประสานงานกลางระดับชาติ หนวยงานระดับชาติ

ที่รับผิดชอบและความรับผิดของภาคี และประเทศที่เปนตนกำเนิดของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภาคีอื่นๆ ที่ไดรับทรัพยากรพันธุกรรม
โดยสอดคลองกับอนุสัญญาฯ และความรับผิดชอบของผูใหและผูใชทรัพยากร

¦ การมีสวนรวมของผูไดรับผลประโยชน
¦ ขั้นตอนในกระบวนการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน ประกอบดวย

i กลยุทธโดยรวมทั้งหมด (overall strategy)
i การจำแนกระบุขั้นตอนตางๆ
i ความเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา ระยะเวลาและกำหนดเวลา (deadline) การกำหนดรูปแบบการใชประโยชน
i เงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
i การแบงปนผลประโยชน ระยะเวลาและการจัดสรรหรือกระจายผลประโยชนและกลไกการแบงปนผลประโยชน

¦ ขอกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแรงจูงใจ การดำเนินงานตามขอตกลงดานการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน การติดตามตรวจสอบและการ
รายงานระดับชาติ
ภาคผนวก I ของแนวทางระบุถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคประกอบของขอตกลงดานการถายทอดทรัพยากรวัตถุดิบ ภาคผนวก II ให-

โครงรางเกี่ยวกับผลประโยชนทางการเงิน และผลประโยชนที่ไมใชตัวเงิน

แนวทางอื่นๆ รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถนะ : สมัชชาภาคีมีมติ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูเชี่ยวชาญวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานการเขาถึง-

และแบงปนผลประโยชน และรองขอใหจัดทำรายงานเกี่ยวกับความจำเปนเรงดวนในระดับชาติ และ-
กิจกรรมตางๆ ที่มีอยู

ยินดีตอนรับโครงการริเริ่มของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ที่จะชวย-
เสริมการดำเนินงานที่มีอยู (complementary initiative)

เชิญชวนใหกลไกการเงินสนับสนุนทุนในการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ
รองขอใหจัดทำบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

ภาคผนวกของสวนนี้ระบุถึงรางองคประกอบของแผนปฏิบัติการดานการเขาถึงและแบงปนผล-
ประโยชน ซึ่งแบงเปนวัตถุประสงค ประเด็นหลัก กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน และการประสานงาน

บทบาทของการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา : สมัชชาภาคีมีมติ
เชิญชวนรัฐบาลประเทศตางๆ ใหสนับสนุนการเปดเผยทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศตน-

กำเนิดหรือการเปดเผยภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับกฎระเบียบที่มีอยู

รองขอใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและการวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับใบประกาศ
หรือใบรับรองแหลงกำเนิด (certificate of origin) ในฐานะที่เปนหลักฐานตามเงื่อนไขที่ไดรับการตกลง-
รวมกันและตามความเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา

รองขอขอมลูขาวสารเกีย่วกบักลไกในการไดรบัความเหน็ชอบทีไ่ดแจงลวงหนาจากชุมชนทองถิ่น
และชนพื้นเมือง

เชิญชวนใหองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) ทำการศึกษาวิธีการในการเปดเผย-
ทรัพยากรพันธุกรรม ความรูตามขนบประเพณีและแหลงที่มาของความรูนั้นๆ และหลักฐานตามความ
เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา

สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
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กลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช
ในการประชุม สมัยที่ 5 ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่ประชุมไดตระหนักดีวาความหลากหลายของ-

พืชเปนที่วิตกหวงใยรวมกันของมนุษยชาติ และเปนทรัพยากรที่จำเปนมากสำหรับโลก ปจจุบันสองในสาม-
ของชนิดพันธุพืชของโลกตกอยูในอันตรายใกลจะสูญพันธุในธรรมชาติ เมื่อเปนเชนนี้การใชประโยชนความ-
หลากหลายของพืชเพื่อใหชีวิตบนโลกดำเนินไปอยางยั่งยืนสมบูรณและดีขึ้นกวาเดิมในอนาคต จึงไมอาจ-
เปนไปได ขอเสนอจากปฏิญญา กรันกานาเรีย (Gran Canaria Declaration) ขอใหจัดทำกลยุทธ
ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช และขอมติของที่ประชุมพฤกษศาสตรระหวางประเทศ สมัยที่ 16 (XIV
International Botanical Congress) ป ค.ศ. 1999 จึงไดรับการพิจารณา โดยคำนึงถึงวาระระหวาง-
ประเทศสำหรับสวนพฤกษศาสตรในการอนุรักษ (International Agenda for Botanic Gardens in
Conservation) โปรแกรมชนิดพันธุที่แพรระบาดทั่วโลก (Global Invasive Species Programme) และ
โปรแกรมพืชของคณะกรรมาธิการวาดวยการอยูรอดชีวิตของชนิดพันธุ ของสหภาพสากลวาดวยการ-
อนุรักษ (Plants Programme of the IUCN Species Survival Commission) ที่ประชุมจึงมีมติใหสมัชชา-
ภาคีในการประชุมสมัยที่ 6 จัดตั้งกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for Plant
Conservation)

เปาหมายของกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช
¦ เสริมสรางความรูความเขาใจและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช

i บัญชีรายชื่อของชนิดพันธุที่ทำการจำแนกแลว ซึ่งสามารถเขาถึงไดอยางแพรหลาย เพื่อเปนพื้นฐานไปสูการจัดทำบัญชีรายชื่อของ
ชนิดพันธุทั่วโลกฉบับสมบูรณ

i การวิเคราะหประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพของการอนุรักษชนิดพันธุพืช ที่ไดทำการจำแนกแลวทั้งหมด ในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ

i การจัดทำตนแบบระเบียบในการอนุรักษและใชประโยชนจากพืชอยางยั่งยืน โดยอาศัยประสบการณจากการคนควาวิจัย และการ
ปฏิบัติเปนหลัก

¦ อนุรักษความหลากหลายของพืช
i พื้นที่อยางนอย 1% ในแตละเขตนิเวศ ไดรับการอนุรักษอยางมีประสิทธิภาพ
i 50% ของพื้นที่ที่มีความสำคัญยิ่งดานความหลากหลายของพืชที่ไดรับหลักประกันในการคุมครอง
i พื้นที่การผลิตอยางนอย 30% ไดรับการจัดการโดยสอดคลองกับหลักการอนุรักษความหลากหลายของพืช
i 60% ของชนิดพันธุที่ถูกคุกคามทั่วโลก ไดรับการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
i 60% ของชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคาม ถูกเก็บรักษานอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในประเทศแหลงกำเนิด และ 10%

ของชนิดพันธุดังกลาวถูกรวมอยูในโปรแกรมการฟนฟูและคืนสภาพ
i 70% ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชปลูกและชนิดพันธุพืช ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับการอนุรักษ รวมทั้ง

ธำรงรักษาความรูดั้งเดิมและความรูตามขนบประเพณีที่เกี่ยวของ
i แผนการจัดการสำหรับชนิดพันธุตางถิ่นที่คุกคามพืช สังคมพืช แหลงท่ีอยูอาศัยและระบบนิเวศที่เกี่ยวของอยางนอย 100 ชนิด

¦ ใชประโยชนจากความหลากหลายของพืชอยางยั่งยืน
i ไมมีชนิดพันธุพืชในธรรมชาติที่ถูกคุกคามจากการคาระหวางประเทศ
i 30% ของผลิตภัณฑจากพืชที่ไดมาจากแหลงที่มีการจัดการอยางยั่งยืน
i ยับยั้งการใชประโยชนจากทรัพยากรพืช ความรูตามขนบประเพณี การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและ

ทองถิ่น ซึ่งไมเปนการสนับสนุนความปลอดภัยดานสุขภาพและอาหาร และการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน
¦ สงเสริมการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช

i ประเด็นความสำคัญดานความหลากหลายของพืช และความตองการในการอนุรักษความหลากหลายดังกลาว ไดรับการผนวก
เขาในโปรแกรมการสื่อสาร การใหการศึกษา และเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน

¦ เสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษความหลากหลายของพืช
i จำนวนบุคลากรซึ่งผานการฝกอบรมและทำงานดานการอนุรักษพืช โดยมีอุปกรณอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยสอดคลองกับความตองการของประเทศ
i จัดตั้งเครือขายเพื่อการดำเนินงานดานอนุรักษพืช หรือเสริมสรางสมรรถนะของเครือขายที่มีอยู ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค

และระดับนานาชาติ
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ในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 6 ที่ประชุมไดรับรองกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช ซึ่งมี-
เปาหมายวาจะทำงานใหสำเร็จภายใน ป ค.ศ. 2010 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพยายามยับยั้งการสูญเสีย-
ความหลากหลายของพืชที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง งานสำคัญในกลยุทธคือ เสริมสรางความรูความเขาใจ-
และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช อนุรักษความหลากหลายของพืช ใชประโยชนความ-
หลากหลายของพืชอยางยั่งยืน สงเสริมการใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับความหลาก-
หลายของพืช และเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษความหลากหลายของพืช การดำเนินงานตามกลยุทธ-
จะไดรับการพิจารณาทบทวน ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 และสมัยที่ 10

แผนกลยุทธสำหรับอนุสัญญาฯ
แผนกลยุทธสำหรับอนุสัญญาฯ (Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity)

ไดรับการริเริ่มมากอนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวาควร-
เตรียมแผนดังกลาวเสนอใหที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ไดรับรอง รางแผนกลยุทธไดรับ-
การพิจารณาจากการประชุมระหวางสมัยวาดวยแผนกลยุทธ รายงานแหงชาติ และการอนุวัตอนุสัญญาฯ
(Open–ended Inter sessional Meeting on the Strategic Plan, National Report and Implementation
of the Convention on Biological Diversity) ณ กรุงมองทรีอาล 19–21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ที่ประชุม-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 รับรองเนื้อหาของแผนกลยุทธนี้ ซึ่งครอบคลุมระยะป ค.ศ. 2002–2010
มีวัตถุประสงคใหหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนกลยุทธ
ถือวาความหลากหลายทางชีวภาพเปนพื้นฐานที่มีชีวิตของการพัฒนาอยางยั่งยืน แตในปจจุบันอัตราการ-
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังไมลดลงมีแตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการคุกคามตอความหลากหลาย-
ทางชีวภาพ ตองไดรับการแกไขโดยดวนโดยประชาคมโลก อนุสัญญาฯ ถือวาเปน “เครื่องมือ” ที่จำเปน
สำหรบับรรลคุวามสำเรจ็ของการพฒันาอยางยัง่ยนื ซึง่ตัง้แตไดรบัการรบัรองมาในป ค.ศ. 1993 ไดดำเนนิงาน
ไปมากทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับชาติ แตมีอุปสรรคมากมายในการอนุวัตอนุสัญญาฯ แผน-
กลยุทธไดวางเปาหมายใหอนุสัญญาฯ เปนผูนำในการดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพระหวาง-
ประเทศ ใหภาคีไดปรับปรุงสมรรถนะในชาติเพื่ออนุวัตอนุสัญญาฯ ใหกลยุทธและแผนปฏิบัติการความ-
หลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและการผสานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูนโยบายของภาค-
สวนอื่นๆ เปนกรอบการอนุวัตอนุสัญญาฯ และใหสังคมมีความเขาใจดีขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของความ-
หลากหลายทางชีวภาพและของอนุสัญญาฯ ซึ่งนำไปสูการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ที่มีประสิทธิภาพ-
มากขึ้นดวย

ขอมติของสมัชชาภาคีสมัยที่ 6 ไดรับรองแผนกลยุทธ รองขอใหรัฐหรือภาคีทำการพิจารณาทบทวน-
กิจกรรมตางๆ ภายใตแผนกลยุทธ และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในการ-
ประชุมระหวางสมัยเพื่อพิจารณาความกาวหนาในการดำเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ ภาคผนวกของขอมติ-
ระบุถึงเนื้อหาของแผนกลยุทธซึ่งประกอบไปดวยประเด็น (issue) ภารกิจ (mission) เปาหมายและ
วัตถุประสงคของกลยุทธ และการพิจารณาทบทวน

เปาหมายของแผนกลยุทธ คือ ความสำเร็จในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
แตละเปาหมายของกลยุทธระบุถึงวัตถุประสงคเฉพาะที่มีความสำคัญ เชน

บทบาทผูนำของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นที่เกี่ยวกับความ-
หลากหลายทางชีวภาพ

สมรรถนะทางการเงิน วิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และบุคลากรของภาคีที่ไดรับการ-
พัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

การผนวกประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาในภาคสวน (sector) อื่นๆ เพื่อเปน-
กรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความเกี่ยวพันทางสังคม (social engagement) ในการดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ
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เปาหมายและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ
เปาหมายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เปาหมาย 1 : อนุสัญญาฯ บรรลุความสำเร็จในบทบาทการเปนผูนำในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพระหวางประเทศ
¦ อนุสัญญาฯ กำหนดวาระความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก
¦ อนุสัญญาฯ กำลังสงเสริมความรวมมือระหวางความตกลงระหวางประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวของ และกระบวนการเพื่อเสริมสรางความ

เชื่อมโยงทางนโยบาย
¦ กระบวนการระหวางประเทศอื่นกำลังสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ อยางแข็งขัน ในลักษณะที่สอดคลองกับกรอบการดำเนินงานของตน
¦ พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพไดรับการอนุวัตอยางกวางขวาง
¦ ความวิตกหวงใยในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังไดรับการผสานเขาสูแผนโปรแกรมและนโยบายในสาขาที่เกี่ยวของทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก
¦ ภาคีกำลังดำเนินงานรวมกันในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่ออนุวัตอนุสัญญาฯ

เปาหมายที่ 2 : ภาคีไดปรับปรุงสมรรถนะทางการเงิน บุคลากร วิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี เพื่ออนุวัตอนุสัญญาฯ
¦ ภาคีทั้งหมดมีสมรรถนะพอเพียงสำหรับอนุวัตงานที่มีลำดับความสำคัญตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับชาติ
¦ ภาคีประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาลาหลังและประเทศที่เปนเกาะ และประเทศอื่นที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ มีทรัพยากรที่เพียงพอ ที่สามารถหาได เพื่ออนุวัตทั้งสามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
¦ ภาคีประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาลาหลัง และประเทศที่เปนเกาะขนาดเล็ก และภาคีอื่นที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ มีทรัพยากร และมีการถายทอดเทคโนโลยี ที่มีอยูแลวและหาได เพิ่มขึ้น เพื่ออนุวัตพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

¦ ภาคีทั้งหมดมีสมรรถนะที่เพียงพอที่จะอนุวัตพิธีสารคารตาเฮนา
¦ ความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตรกำลังเกื้อกูลตอการสรางสมรรถนะอยางสำคัญ

เปาหมายที่ 3 : กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ และการผสานความหวงใยเรื่องความหลากหลายทาง-
ชีวภาพเขาสูภาคสวนที่เกี่ยวของ ทำหนาที่เปนกรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลสำหรับการอนุวัตวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
¦ ทุกภาคีมีกลยุทธ แผน และโปรแกรมระดับชาติที่มีประสิทธิผลพรอมที่จะเปนกรอบการดำเนินงานสำหรับอนุวัตสามวัตถุประสงคของ

อนุสัญญาฯ และวางลำดับความสำคัญระดับชาติอยางแจมแจง
¦ ทุกภาคีของพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ มีกรอบการดำเนินงานที่ควบคุมดูแลพรอมและสามารถปฏิบัติงานอนุวัต

พิธีสารฯ
¦ ความหวงใยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังไดรับการผสานเขาสูแผนโปรแกรมและนโยบายภาคสวนอื่นๆ
¦ ลำดับความสำคัญของกลยุทธ และแผนปฎิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติกำลังไดรับการอนุวัตอยางแข็งขัน โดยเปนเครื่องมือ

นำไปสูความสำเร็จในระดับชาติในการอนุวัตอนุสัญญาฯ และโดยเกื้อกูลตอวาระความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกอยางสำคัญ

เปาหมายที่ 4 : มีความเขาใจดีขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และของอนุสัญญาฯ และเรื่องนี้นำไปสูการ-
ผูกพันใหสังคมชวยอนุวัตอนุสัญญาฯ มากขึ้น
¦ ภาคีทั้งหมดกำลังดำเนินกลยุทธการสื่อสาร การใหการศึกษา และการใหความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชนใน

การสนับสนุนอนุสัญญาฯ
¦ ทุกภาคีของพิธีสารคารตาเฮนา วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพกำลังสงเสริมและเอื้ออำนวยตอการใหความตระหนักแกสาธารณชน

การใหการศึกษา และการมีสวนรวมในการสนับสนุนพิธีสารฯ
¦ ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นกำลังมีสวนรวมในการอนุวัต และในกระบวนการของอนุสัญญาฯ อยางมีประสิทธิผลในระดับชาติ ภูมิภาค

และระหวางประเทศ
¦ ผูดำเนินงานและผูเกี่ยวของหลัก รวมถึงภาคเอกชน กำลังผูกพันในฐานะพันธมิตรเพื่ออนุวัตอนุสัญญาฯ และกำลังผสานความวิตกหวงใย

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เขาสูแผนโปรแกรมและนโยบายของภาคสวนที่เก่ียวของ
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นอกจากนี้ในแผนกลยุทธ  ยังมีสวนภาคผนวก (appendix) ซึ่งระบุถึงอุปสรรคหรือปญหาในการ-
ดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยแบงเปนหัวขอตอไปนี้ :

อุปสรรคทางการเมือง/สังคม
อุปสรรคทางวิชาการ สมรรถนะ และหนวยงาน/สถาบัน
ขาดการเขาถึงขอมูลขาวสาร และความรูภูมิปญญาตางๆ
อุปสรรคจากนโยบายทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรการเงิน
อุปสรรคจากการติดตอประสานงาน/ความรวมมือ
อุปสรรคดานกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ
อุปสรรคจากปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม
อุปสรรคจากปรากฏการณทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม
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13 กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร และรายงานแหงชาติ

การดำเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ตองอาศัยขอมูลขาวสารและความรู
ทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและเผยแพร
ขอมูลขาวสารดังกลาว

อยางไรก็ตาม เนื่องจากแตละประเทศมีความรูความชำนาญในการจัดการขอมูลขาวสารและ-
เทคโนโลยีในระดับที่แตกตางกัน ทำใหการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปอยางยากลำบาก-
และไมมีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร และหลายๆ ประเทศยังไมไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง-
เต็มที่ อนุสัญญาฯ จึงไดจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (clearing–house mechanism–CHM) ขึ้น
เพ่ือเปนหลักประกันวาทุกประเทศสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่จำเปนในการดำเนินงาน-
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพได

กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ภายใตมาตรา 18 วาดวยความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตอง-

กำหนดในการประชุมสมัยแรก วาจะจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) อยางไร จึงจะสงเสริม-
และเอื้ออำนวยความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร ในการประชุมสมัยที่ 2 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
มีมติวา กลไกดังกลาวควรเริ่มระยะนำรองตั้งแตป ค.ศ. 1996–1997 ซึ่งตอมาไดขยายไปจนถึงธันวาคม
ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) จึงไดดำเนินการเต็มขั้น กลไกนี้ไดรับการ-
ชวยเหลือในการดำเนินบทบาท จากคณะกรรมการที่ปรึกษาอยางไมเปนทางการ ซึ่งจัดตั้งและประสานงาน-
โดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ

ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคและประชุมผูเชี่ยวชาญหลายครั้ง ในป ค.ศ. 1997–
1998 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุถึงขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความตองการและลำดับความสำคัญดาน-
ขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตรและวิชาการระดับชาติและระดับภูมิภาค เชนเดียวกับวิธีทางถายทอด-
ขอมูลขาวสารและประเมินสมรรถนะระดับชาติสำหรับดำเนินกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
จากการประชุมดังกลาวไดมีขอเสนอแนะใหวางแผนกลยุทธสำหรับดำเนินกลไกดังกลาว แผนกลยุทธที่ดึง
จากรายงานเพื่อทบทวนกลไกนี้ที่ทำไปในป ค.ศ. 1999 ไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 5 โดยมีโปรแกรมงานระยะยาวกวานั้นสำหรับกลไกระหวาง ค.ศ. 1999–2004

หลักการแนวทางของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) จะ “เปนกลาง คุมทุน มีประสิทธิภาพ
เขาถึงได เปนอิสระ และโปรงใส” หลักการดังกลาวจงใจที่จะดำเนินการในระดับลางสูบน (bottom up)
กระจายจากศนูยกลาง (decentralized) และผลกัดนัในระดบัชาต ิ โดยมหีนวยประสานงานกลางหลายประเภท
(ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค และหัวขอสาระสำคัญ) แตละหนวยประสานงานมีความ-
รับผิดชอบในการการจัดทำเครือขายของตน ซึ่งจะทำใหเครือขายของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร-
ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล เปนระบบที่เคลื่อนไหว แปรรูปไดตอไป (meta system) ปจจุบันกลไกการ-
เผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) อยูที่สำนักเลขานุการอนุสัญญาฯ มีเครือขาย 140 หนวยประสานงานกลาง-
แหงชาติ (national focal point)

ประเทศตางๆ ที่เหมาะสมจะไดรับการสนับสนุนสำหรับจัดทำกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารใน-
ระดับชาติ เปนผลจากกิจกรรมภายใตกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดใหความสำคัญมากตอการพัฒนากลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) และยังคงเรียกรองใหกลไกนี้สนับสนุนโปรแกรมงานตามหัวขอสาระสำคัญ ในระยะนำรอง กลไก-
นี้ไดทำใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกอนในระยะตอไป จะเนนการพัฒนาใหกลไกนี้เปนเครื่องมือ-
สำหรับความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร ดังระบุในมาตรา 18 ของอนุสัญญาฯ

ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 ไดมีขอมติเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและ
วิทยาศาสตร และกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ระบุเชิญชวนใหภาคีใชกลไกนี้ชวยในการจัดตั้ง-
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หรือพัฒนาสมรรถนะของหนวยประสานงานกลางทั้งในระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค
รวมทั้งรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ

ดำเนินการพิจารณาทบทวนและประเมินบทบาทของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)
ในการสงเสริมความรวมมือ

พัฒนาและปรับปรุงชุดคูมือกลไกการผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ใหมีความทันสมัย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเสริมสรางสมรรถนะ
ชวยเหลือในการจัดทำเครือขายการติดตอสื่อสารสำหรับชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมือง

รายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ
รายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ (national reports) ที่ภาคีเสนอตอเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ มีบทบาทสำคัญชวยในการประเมินการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ และชวยกระตุนความ-
พยายามของภาคีอื่นในการดำเนินงานอีกดวย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติตั้งแตตนวารายงานฉบับแรก-
ควรเนนที่การอนุวัตมาตรา 6 และควรสงใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในมิถุนายน 1997 ซึ่งตอมา-
แกไขเปนภายในมกราคม ค.ศ. 1998 ภาคีไดรับการกระตุนใหจำแนกประเด็นที่มีลำดับความสำคัญโดย-
เฉพาะที่เกี่ยวกับองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดรับการคุกคาม จนถึงการประชุม-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 4 เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับ-
รายงานจาก 107 ประเทศ ซึ่งตอมาจนถึงสิ้นป ค.ศ. 2000 ไดรับเพิ่มอีก จาก 8 ประเทศ

รูปแบบและเนื้อหาของรายงานฉบับแรกแตกตางหลากหลายมาก ทำใหประเมินภาพรวมการอนุวัต-
อนุสัญญาฯ ไดยาก ดังนั้นสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงขอให คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ใหคำแนะแนวทางสำหรับรูปแบบและระยะเวลาเสนอรายงาน

ในการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดพิจารณาแนวทาง-
สำหรับการเสนอรายงานในอนาคต ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดจัดทำขึ้นเปนโครงการนำรองโดย-
ดำเนินงานรวมกับภาคีหลายประเทศ เพื่อจำแนกระบุวิธีการสำหรับการศึกษาวิเคราะหสถานภาพของการ-
อนุวัตอนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึง

จำแนกพันธกรณีที่ภาคีจะตองดำเนินงานตามขอกำหนดของอนุสัญญาฯ และขอมติของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ

จัดทำในรูปแบบคำถามเพื่อใหงายตอการตอบสนองที่แสดงถึงระดับของการดำเนินงาน
ลำดับความสำคัญขอจำกัดที่เผชิญอยู และประเด็นที่ยังไมไดแกไข

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดรับรองรูปแบบดังกลาวเปนแนวทาง-
สำหรับการรายงานในอนาคตและเปนวิถีทางที่จะประเมินการอนุวัตอนุสัญญาฯ ในระดับชาติ ภาคีไดรับ-
การรองขอใหเสนอรายงานฉบับที่สอง เพื่อพิจารณาในสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 กำหนดวาภาคี-
จะเสนอรายงานทุก 4 ป และจะไดรับการพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งเวนครั้ง

ภาคีไดรับเชิญใหเสนอรายงานตามหัวขอสาระสำคัญคือ ชนิดพันธุตางถิ่น ระบบนิเวศปาไม และ-
การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะพิจารณาประเด็นดังกลาวโดยละเอียดใน-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6

ในการประชุมสมัชชาภาคีฯ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดรองขอใหภาคีจัดสงรายงานแหงชาติฯ และ-
รายงานในประเด็นสาระสำคัญ (thematic report) เชน ระบบนิเวศภูเขา พื้นที่คุมครอง การถายทอด-
เทคโนโลยี และความรวมมือดานเทคโนโลยี

โดยอาศัยรูปแบบการรายงานตามที่ระบุอยูในภาคผนวกของขอมติ และรองขอใหเลขาธิการฯ
วิเคราะหรายงานที่ไดรับ กำหนดรูปแบบของรายงานแหงชาติฯ ฉบับที่สาม และรวมกับกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก แสวงหาทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกงานของประเทศกำลังพัฒนา ขอมติยังไดระบุถึง-
การรับรองหนังสือโลกทรรศนชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook) และรองขอใหมีการจัดพิมพ
ครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 2004
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การรบัรองพธิสีาร

เนื้อหาของอนุสัญญาฯ ไดวางกรอบกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของอนุสัญญาฯ
ซึ่งสามารถพัฒนาเปนพันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยจัดทำเครื่องมือทางกฎหมายเพิ่มเติมที่เรียกวา
“พิธีสาร” ขึ้นมาในการเจรจาตอรองเพื่อยกราง อนุสัญญาฯ ไดระบุวาหัวขอที่มีความเปนไปไดที่จะเปน-
พิธีสารไดแกความปลอดภัยทางชีวภาพ ตั้งแตนั้นมาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดยืนยันความตั้งใจที่จะ-
พิจารณาความเปนไปไดวาขอถือปฏิบัติระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช (International
Undertaking on Plant Genetic Resources–IUPGR) ที่ไดทบทวนแลวอาจเปนพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ
จึงขอใหองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) มีมติในเรื่องนี้ นอกจากนั้นไดมีการหารือ
ในสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ดวยวาที่ประชุมอาจพิจารณาทางเลือกในการจัดทำพิธีสารเพื่อใหสามารถอนุวัต-
ขอกำหนดของอนุสัญญาฯ ไดเต็มที่และอยางมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

มีขอเสนอแนะจากภาคีและองคกรหลายแหงใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณายกรางพิธีสารเพื่อ-
ใหดำเนินงานในหลายเรื่องไดตามเปาหมายของอนุสัญญาฯ   แตสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ก็ยังไมได-
พิจารณาในเรื่องนี้

การยกรางพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
วรรค 3 ของมาตรา 19 ของอนุสัญญาฯ ระบุวาภาคีควรพิจารณาถึงความตองการพิธีสารที่เกี่ยวกับ

การเคลื่อนยาย การดูแล และการใชอยางปลอดภัยซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (living
modified organisms–LMOs) ที่เปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอการอนุรักษ-
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใหความสนใจตอความปลอดภัยทางชีวภาพในการประชุมสมัยแรก และ
มีมติใหแสวงหาคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความตองการสำหรับพิธีสารและรูปแบบที่เปนไปไดของ
พิธีสาร ไดมีการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญชุดแรก 15 คน ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 และคณะผูเชี่ยวชาญ
กลุมใหญขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปเดียวกัน จากคำแนะนำของที่ประชุมทั้งสองครั้ง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่สอง จึงไดจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Open–ended
Ad Hoc Working Group on Biosafety) เพื่อจัดทำพิธีสารดังกลาว

คณะทำงานไดประชุมกัน 6 ครั้ง จากเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1966 ถึงกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 เพื่อ
ยกรางและเจรจาตอรองในประเด็นที่เกี่ยวกับพิธีสาร ประเด็นที่เปนที่ถกเถียงกันในพิธีสารไดแก :

ขอบเขตที่พิธีสารควรครอบคลุมผลิตภัณฑของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) โดยเฉพาะที่จงใจทำเพื่อเปนอาหาร หรืออาหารสัตวหรือสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร

ประเด็นของการรับผิดและการชดใช และ
ขอบเขตที่จะระบุถึงนัยยะทางสังคมและเศรษฐกิจของการใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ-

ดัดแปลงทางพันธุกรรม
การประชุมครั้งสุดทายของคณะทำงานมีขึ้น ณ นครคารตาเฮนา (Cartagena) ประเทศโคลัมเบีย

ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 หลังจากนั้นสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดประชุมสมัยพิเศษเมื่อ 22–23
กุมภาพันธ ณ นครคารตาเฮนาเพื่อพิจารณาขั้นสุดทาย อยางไรก็ตามมีหลายประเด็นที่โดดเดนแตยัง-
พิจารณาไมแลวเสร็จ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงมีมติใหการประชุมครั้งนี้คางอยู หลังจากนั้นมีการหารือ-
อยางไมเปนทางการกันอีกในกรุงเวียนนาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1999 และอีกครั้งในนครมองทรีอาลใน
เดือนมกราคม ค.ศ. 2000

14
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในนครมองทรีอาล ในระหวาง
วันที่ 24–29 มกราคม ค.ศ. 2000 ซึ่งพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพไดรับการรับรองในวันที่ 29
มกราคม ค.ศ. 2000

ปจจุบัน (มิถุนายน ค.ศ. 2003) พิธีสารฯ ไดรับการใหสัตยาบันจาก 53 ประเทศ และจะมีผลบังคับ-
ใชในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003 การประชุมภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 (Meeting of the Parties–MOP)
จะมีขึ้นในระหวางวันที่ 23–27 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

ขอบเขตของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) เนน-

เปนพิเศษที่การเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมขามพรมแดน ซึ่งอาจกอใหเกิดผล-
ตอการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง-
ทางพันธุกรรม (LMO’s) ขามพรมแดนที่ไดรับการปลดปลอยอยางจงใจสูสิ่งแวดลอม จะตองอยูภายใต-
ขั้นตอนวิธีความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (advanced informed agreement) ซึ่งผูสงออกตองใหขอมูล
ขาวสารในรายละเอยีดตอประเทศทีจ่ะนำเขาลวงหนากอนการขนสงสิง่มชีวีติทีไ่ดรบัการดดัแปลงทางพนัธกุรรม
การขนหรือขนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมจะตองมาพรอมกับเอกสาร บรรจุขอมูล
ขาวสารดังระบุในพิธีสารฯ ภายใตมาตรา 15 ของพิธีสารฯ ภาคีผูนำเขาอาจเรียกรองใหผูสงออกทำการ-
ประเมินความเสี่ยงและอาจเรียกรองใหผูแจงรับผิดชอบคาใชจายในการประเมิน

สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่จงใจผลิตขึ้นมาเพื่อใชเปนอาหารโดยตรงหรือเปน-
อาหารสัตวหรือสำหรับกระบวนการผลิตอาหารอยูภายใตขั้นตอนวิธีอยางงาย ซึ่งภาคีหนึ่งตองแจงภาคี-
อื่นเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสิ่งมีชีวิตดังกลาว ภายในประเทศผานศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร-
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House–BCH) เอกสารที่ประกอบการขนสงสิ่ง
มีชีวิตดังกลาวตองระบุวา “อาจบรรจุ” สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรม สวนขอเรียกรองอื่นๆ
เกี่ยวกับเอกสารนี้จะไดรับการกำหนดในอนาคตโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งทำหนาที่เปนที่ประชุมภาคี-
ของพิธีสารฯ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมซึ่งอยูในบรรจุภัณฑ (containment) ไดรับการ-
ยกเวนจากขั้นตอนวิธีความตกลงซึ่งไดแจงลวงหนา (advanced informed agreement) แตจะตองติด-
ฉลากดวยขอมูลดังระบุในพิธีสารฯ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่เปนเภสัชภัณฑสำหรับ-
มนุษยไดรับการยกเวนจากพิธีสารฯ

การประชุมเพื่อยกรางและการประชุมอยางไมเปนทางการเพื่อลงนามรับรองพิธีสารวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

สถานที่ วันที่
การประชุมเพื่อยกราง
การประชุมครั้งแรก กรุงแมดริด ประเทศสเปน 24–28 ก.ค. 1995
การประชุมครั้งที่สอง เมือง อารฮูส ประเทศเดนมารก 22–26 ก.ค. 1996
การประชุมครั้งที่สาม นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 13–17 ต.ค. 1997
การประชุมครั้งที่สี่ นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 5–13 ก.พ. 1998
การประชุมครั้งที่หา นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 17–28 ส.ค. 1998
การประชุมครั้งที่หก เมืองคารตาเฮนา ประเทศโคลัมเบีย 14–19 ก.พ. 1999
การประชุมของคณะทำงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
การประชุมเพื่อรับรองครั้งแรก กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 15–19 ก.ย. 1999
การประชุมเพื่อรับรองครั้งที่สอง นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา 20–22 ม.ค. 2000
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การเตรียมการเพื่ออนุวัตพิธีสาร
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดเห็นชอบตอการจัดตั้งคณะกรรมการ-

เฉพาะกาลระหวางประเทศ สำหรับพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยการยกรางพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทาง-
ชีวภาพ (open–ended ad hoc Intergovernmental Committee on Cartagena Protocol on Biosafety)
ขึ้นทำหนาที่เตรียมการที่จำเปนในระหวางที่พิธีสารฯ ยังไมมีผลบังคับใช ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวา-
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 5 ไดเห็นชอบกับแผนงานของคณะกรรมการฯ ที่จะมีการประชุม-
สองครั้งเพื่อพิจารณาประเด็นตางๆ ที่ยังไมกระจางชัดในการดำเนินงาน ที่ประชุมไดหารือกันในประเด็น-
เกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชคาเสียหาย (มาตรา 27) การดำเนินงานโดยสอดคลองกับพิธีสารฯ
(มาตรา 22, 28 วรรค 3) การดูแลขนสงบรรจุหีบหอ และจำแนกระบุ (มาตรา 18) การติดตามตรวจสอบ-
แผนงาน (มาตรา 33) และประเด็นอันที่จำเปน (มาตรา 29 วรรค 4)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 6 ไดพิจารณารายงานจากการประชุมคณะกรรมการ-
ระหวางรัฐบาลสำหรับพิธีสารคารตาเฮนา ที่ไดมีขึ้นเมื่อวันที่ 11–15 ธันวาคม ค.ศ. 2002 ณ นคร
มองเพลลิเย (Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส และวันที่ 1–5 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ กรุงไนโรบี ประเทศ-
เคนยา หลังจากนั้น ไดมีการประชุมครั้งที่ 3 ในระหวางวันที่ 22–26 เมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอรแลนด

ซึ่งที่ประชุมไดเนนการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อใหภาคีสามารถอนุวัตพิธีสารฯ ไดอยางมีประสิทธิผล
โดยจัดทำคูมืออนุวัตการพิธีสารฯ (implementation tool kit) ชุดดัชนีชี้วัดสำหรับปฏิบัติการเสริมสราง-
สมรรถนะ บัญชีรายการผูเชี่ยวชาญการยกรางพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (roster of
experts on biosafety) รางระเบียบวิธีการ และกลไกวาดวยการปฏิบัติโดยสอดคลองกับพิธีสารฯ ตลอด-
จนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชคาเสียหาย

ที่ประชุมไดเชิญใหภาคี
ใหขอมูลเกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชคาเสียหาย แกสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เขารวมในการจัดทำทะเบียนและฐานขอมูลการยกรางพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทาง-

ชีวภาพในระยะแรก
เสนอบญัชรีายชือ่ผเูชีย่วชาญการยกรางพธิสีารวาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพทีป่รบัปรงุใหม
บริจาคเงินเพื่อดำเนินงานกลไกประสานงาน (Coordination Mechanism) แกสำนัก-

เลขาธิการอนุสัญญาฯ

ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
พิธีสารฯ ไดจัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–

House–BCH) ขึ้นภายใตกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารของอนุสัญญาฯ เพื่อเอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยน-
ขอมูลขาวสารทาง วิชาการ สิ่งแวดลอม และกฎหมาย ตลอดจนประสบการณในเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงทางพันธุกรรมกับภาคีตางๆ และชวยเหลือภาคีในการอนุวัตพิธีสารฯ ในการประชุมครั้งแรก
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล สำหรับพิธีสารคารตาเฮนา
(Intergovernmental Committee for Cartagena Protocol–ICCP) ที่ประชุมไดเสนอแนะวาควรจัดตั้ง-
ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพในรูปแบบที่เปนระยะเริ่มตนที่ระยะนำรอง ซึ่งใช-
หลักการความโปรงใส ความเทาเทียมเปนแนวทาง และใหระยะนำรองนี้เปดเผยสูรัฐบาลตางๆ และใช-
กลไกการแบงปนขอมูลขาวสารทั้งที่เปนอิเล็กทรอนิกส และไมเปนอิเล็กทรอนิกส

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลสำหรับพิธีสารคารตาเฮนาไดระบุวัตถุประสงค ของระยะนำรอง
ดังนี้

สรางประสบการณและตอบสนองสำหรับการพัฒนาเครือขายทางอินเตอรเน็ตที่ทำงานจริง
และเขาถึงได ใหแกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และจำแนกทางเลือกอื่น
ของระบบอิเล็กทรอนิกส

จำแนกระบุและหารือถึงความตองการทางสมรรถนะของประเทศตางๆ ที่เกี่ยวกับศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
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คณะกรรมการระหวางรัฐบาลสำหรับพิธีสารคารตาเฮนา (ICCP) ตระหนักดีวากลไกการเผยแพร-
ขอมูลขาวสาร (CHM) และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) มีบทบาทหนาที่-
แตกตางกันชัดเจน และเสนอแนะวาในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติ ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ-
ปลอดภัยทางชีวภาพจัดดำเนินงานเปนหนวยหนึ่งแยกตางหาก คณะกรรมการฯ ขอรองใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ แสวงหาขอตกลงทางการบริหารที่เหมาะสมกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน
องคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาดานเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co–operation and
Development–OECD) และองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial
Development Organization–UNIDO) และรัฐบาลตางๆ และขอรองวาในระยะแรกศูนยเผยแพรขอมูล-
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพจะใชระบบขอมูลขาวสารที่มีอยูในปจจุบันเปนตนแบบ เชน การใชฐาน-
ขอมูลศูนยนานาชาติสำหรับพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology–ICGEB) และฐานขอมูล OECD/UNIDO รวมถึงฐานขอมูลที่ผลิตขึ้นมา

ความสัมพันธระหวางพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
กับองคการการคาโลก
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชย ไดกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมอาหาร ยา ราคาหลายลาน

ลานเหรียญสหรัฐ ที่ยังคงเติบโตตอเนื่องอยางรวดเร็วนาอัศจรรยใจ ภายใตระเบียบองคการการคาโลก
(World Trade Organization–WTO) ระเบียบของการคาตองอยูบนพื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตร-
ที่เหมาะสมภายใตกรอบทางสิ่งแวดลอม แนวทางปองกันลวงหนาเปนองคประกอบที่ไมอาจละเลยได-
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยังคงมีความวิตกหวงใยทางสังคมและเศรษฐกิจ เชนความเสี่ยงที่พืชไรที่ไดรับการดัดแปลงทาง-
พันธุกรรมอาจเขาแทนที่สายพันธุพื้นเมือง และคอยๆ ทำลายวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีใน-
ประเทศที่นำเขา อยางไรก็ตาม ในการประเมินความเสี่ยงภายใตพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ-
กำหนดใหมีประเด็นดังกลาวอยูดวย ความตกลงยอยขององคการการคาโลก รวมถึงความตกลงวาดวย-
สุขอนามัยและการอารักขาพืช (Sanitary and Phytosanitary Agreement–SPS) ขอกีดขวางทางวิชาการ-
ตอความตกลงการคา (Technical Barriers to Trade Agreement–TBT) และความตกลงวาดวยการคา
ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา (Agreement on Trade Related Intellectual Property–TRIPs)
มีขอกำหนดพิเศษที่นำไปใชไดกับประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพ

เหนือสิ่งอื่นใด อารัมภบทของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตระหนักวาการคาและความตกลงทางสิ่งแวดลอมควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เนนวาพิธีสารฯ ไมเปลี่ยนแปลงสิทธิและพันธกรณีภายใตความตกลงปจจุบัน
เขาใจวาพิธีสารฯ ไมอยูใตบัญชาของความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 6 ที่ประชุมไดมีมติ-
เกี่ยวกับความรวมมือระหวางพิธีสารฯ กับความสัมพันธระหวางพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย-
ทางชีวภาพกับองคการการคาโลก ดังนี้

ยนืยนัความตองการสงเสรมิการสนบัสนนุกนัระหวางความตกลงดานการคาและดานสิง่แวดลอม
เพื่อใหบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามที่ไดระบุในพิธีสารฯ และในปฏิญญารัฐมนตรี ณ กรุงโดฮา (Doha
Ministrial Declaration) รับรองเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001

ตะหนักถึงความสำคัญของความรวมมือกับองคการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับพิธีสารฯ และใน-
การเตรียมการเพื่ออนุวัตพิธีสารฯ เนนวาตองใหความมั่นใจวาความตกลงที่เกี่ยวของจะสนับสนุนกันและ-
กัน ภายใตความสัมพันธระหวางพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพกับองคการการคา-
โลก โดยเฉพาะความตกลงวาดวยสุขอนามัยและการอารักขาพืช และความตกลงวาดวยการคาที่เกี่ยวของ-
กับทรัพยสินทางปญญา ไดมีมุมมองวาตองบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยินดีตอนรับการดำเนินงานระหวางเลขาธิการอนุสัญญาฯ และองคการฯ ที่จะแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ ภายใตคณะกรรมการระหวางรัฐบาลสำหรับพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลสำหรับพิธีสารคารตาเฮนา (ICCP)
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15 ขอตกลงทางการเงนิ และกลไกทางการเงนิ

ขอตกลงทางการเงินภายใตอนุสัญญาฯ ครอบคลุมสองเรื่องตางกัน
เรื่องแรกไดแกขอตกลงทางงบประมาณสำหรับการบริหารอนุสัญญาฯ และการใหเงินสำหรับ-

กระบวนการที่อนุสัญญาฯ เกี่ยวของโดยตรง
เรื่องที่สองไดแกกลไกซึ่งบริหารกองทุน เพื่อชวยภาคีประเทศกำลังพัฒนาสามารถสนองตอ-

พันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ

การจัดหางบประมาณ
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แตละสมัยสามัญ ที่ประชุมไดเห็นชอบกับงบประมาณสำหรับ-

การบริหารอนุสัญญาฯ สำหรับระยะสองปตอจากสมัยประชุมนั้น ทุนสำหรับสนับสนุนกิจกรรมอยูใน
กองทุนทรัสต สามแหงที่ภาคีไดบริจาค

โปรแกรมหลักของอนุสัญญาฯ ไดรับการสนับสนุนทุนโดยงบประมาณ ซึ่งเรียกวากองทุนงบ-
ประมาณกลาง (BY) ภาคีตางๆ ตองบริจาคตามสเกลการประเมินของสหประชาชาติ ภายใตอนุสัญญาไมมี-
ภาคีใดบริจาคมากกวา 25% ของยอดเงินบริจาครวมทั้งหมดจากทุกภาคี และไมมีประเทศพัฒนาลาหลัง
(LDC) ประเทศใดจายมากกวา 0.01% ของเงินบริจาคทั้งหมด งบประมาณนี้ครอบคลุมการจางเจาหนาที่-
ในสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และการจัดประชุมใหญๆ ภายใตอนุสัญญาฯ ไดแก การประชุมสมัชชาภาคี-
อนุสัญญาฯ และการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ งบประมาณนี้ครอบคลุมเงินภาษี 13%
ที่ตองจายใหโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ภายใตมติของคณะมนตรีประศาสนการ
(Governing Council) ของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ และคณะมนตรีทั่วไปแหงสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly) งบประมาณกลางสำหรับป ค.ศ. 2001 กวาแปดลานหาแสนเหรียญ-
สหรัฐ และสำหรับป ค.ศ. 2002 กวา สิบลานเหรียญสหรัฐ

มีกิจกรรมเพิ่มเติมหลายกิจกรรมในโปรแกรมงานรวม ที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดใหความเห็นชอบ
แลว ไดรับการสนับสนุนทุนผานกองทุนทรัสตพิเศษโดยสมัครใจ (BE) ซึ่งภาคีและประเทศอื่นบริจาคให
กองทุนนี้ครอบคลุมหลายหัวขอหลายกิจกรรมรวมถึงการประชุมเพิ่มเติมที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีมติ
ใหมีขึ้นในอนาคต ไดแกการประชุมของคณะผูเชี่ยวชาญ การประชุมระดับภูมิภาคและการประชุมเชิง-
ปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ตำแหนงเจาหนาที่เพิ่มเติมในสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ คาใชจาย
ในการเดินทางของประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และประธานคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ และ
คาใชจายในการจางที่ปรึกษา ซึ่งตามหมวดคาใชจายนี้จะไดรับการสนับสนุนหรือไมขึ้นอยูกับจำนวนเงิน-
บริจาคของภาคีโดยสมัครใจตอ BE trust fund งบประมาณภายใตกองทุนนี้ กวาสองลานหาแสนเหรียญ-
สหรัฐ สำหรับป ค.ศ. 2001 และ กวาสองลานเหรียญสหรัฐ สำหรับป ค.ศ. 2002

กองทุนทรัสต โดยสมัครใจ กองทุนที่สอง (BZ) มีขึ้นเพื่อชวยภาคีประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาลาหลังและประเทศพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก และประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ใหสามารถเขาประชุมหลายๆ เรื่องภายใตอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
และคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ งบประมาณสำหรับกองทุนนี้ประมาณกวาสองลานเหรียญสหรัฐ
สำหรับป ค.ศ. 2001 และเกือบสามลานเหรียญสหรัฐ สำหรับป ค.ศ. 2002 สภาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 4 ได อนุมัติใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใชเงินที่เหลืออยูจากงบประมาณกลาง (BY)
เพื่อชวยประเทศดังกลาวใหเขาประชุมได
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ทรัพยากรการเงิน
อนุสัญญาฯ ไดตระหนักดีวาการสนองตอบตอพันธกรณีอยางเต็มกำลังนั้นทำใหภาคีตางๆ ตองมี-

ภาระหนักทางการเงิน ภาระนี้จะหนักหนาสาหัสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมักจะเปนประเทศที่
ครอบครองความหลากหลายทางชีวภาพสวนใหญของโลก แตทวาขาดแคลนเงินทุนในการอนุรักษ ภายใต-
มาตรา 20 ของอนุสัญญาฯ ภาคีประเทศพัฒนาแลัวมีพันธะที่จะตองจัดหาทรัพยากรการเงินทั้งใหมและ-
เพิ่มเติม เพื่อที่จะชวยภาคีประเทศกำลังพัฒนา สามารถใชเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (incremental cost)
ในการดำเนินมาตรการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มาตรา 21 ไดจัดตั้งระบบที่เรียกวากลไกการเงิน-
สำหรับการจัดหาทรัพยากรการเงินใหภาคีดังกลาว

มาตรา 39 ของอนุสัญญาฯ กำหนดให กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) หากไดรับการปรับโครงสราง
ที่เหมาะสมแลวเปนสถาบันที่ดำเนินกลไกการเงินเฉพาะกาลในระยะที่อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชแลวจนถึง-
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1 หรือจนกวาสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะมีมติวาสถาบันใดจะ-
ดำเนินกลไกการเงิน

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับบัญชีรายการประเทศพัฒนา
แลวที่จะใหทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติมแกประเทศกำลังพัฒนา เพื่อใหประเทศเหลานั้นสนองตอบ
ตอพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ได อนุสัญญาฯ ไดวางขอกำหนดสำหรับภาคีอื่นดวยเชนกัน รวมถึงประเทศ-
ที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงการเงิน ใหรับพันธกรณีของประเทศกำลังพัฒนาแลวโดยสมัครใจ จนถึง
ทุกวันนี้ยังไมมีประเทศใดดำเนินการตามนั้น

ภาคีประเทศพัฒนาแลว

ออสเตรเลีย ไอซแลนด นอรเวย
ออสเตรีย ไอรแลนด โปรตุเกส
เบลเยี่ยม อิตาลี ซานมาริโน
แคนาดา ญี่ปุน สเปน
เดนมารก ลิคเคนสไตน สวีเดน
ฟนแลนด ลักเซมเบิรก สวิสเซอรแลนด
ฝรั่งเศส โมนาโค สหราชอาณาจักร
เยอรมันนี เนเธอรแลนด

กรีซ นิวซีแลนด

หมายเหตุ : บัญชีที่ไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1 ประกอบดวย 21 ประเทศ เบลเยียม ไอรแลนด และ
ลิคเคนสไตน ยังมิไดเปนภาคี ซานมาริโน แมวาเปนภาคีแลวในขณะนั้น แตยังไมไดถูกรวมในบัญชี มาตรา 20 กำหนดใหสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ จักตองทบทวนเปนระยะ และหากจำเปน แกไขบัญชีนี้ได ปจจุบันสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังมิไดทำเชนนั้น

บันทึกชวยจำระหวางสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กับสภากองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF Council)
ไดรับการรับรองจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่สาม และโดยสภากองทุนสิ่งแวดลอมโลก-
หลังจากนั้นเล็กนอย ภายใตบันทึกฉบับนี้กองทุนสิ่งแวดลอมโลกยังคงทำหนาที่เปนสถาบันที่ดำเนินกลไก-
การเงินเฉพาะกาลอยู บันทึกฉบับนี้ไดวางแนวทางความรวมมือระหวาง สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กับ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก โดยเฉพาะระบุประเภทของคำแนะนำที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ อาจจะสื่อสารกับ-
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก ภายใตบันทึกฉบับนี้ กองทุนสิ่งแวดลอมโลกจะตองจัดทำรายงานกิจกรรมของตน
เสนอตอที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในแตละครั้งดวย

ภายใตมาตรา 21 ของอนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตองทบทวนความมีประสิทธิผลของ-
กลไกการเงินภายใน 2 ปหลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช และหลังจากนั้นใหทบทวนเปนระยะอยาง
สม่ำเสมอ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดดำเนินการทบทวนครั้งแรกในการประชุมสมัยที่ 3 และมีมติที่จะ-
ดำเนินการทบทวนดังกลาวอีกทุกๆ 3 ป หลังจากนั้นขอกำหนดสำหรับการทบทวนครั้งที่สอง ไดรับการ
ยกรางในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5



หนึ่งทศวรรษ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
  ⌫ 53

กองทุนสิ่งแวดลอมโลก
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไดรับการจัดตั้งในป ค.ศ. 1991 เปนโปรแกรมรวมระหวางโปรแกรม-

เพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme–UNDP) โครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) และธนาคารโลก (World Bank) เปนโปรแกรมนำรอง 3 ป
ที่มุงหมายเพื่อใหทุนและใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำแกประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใหดำเนินโครงการและโปรแกรม-
เพื่อลดความกดดันตอระบบนิเวศ กองทุนสิ่งแวดลอมโลกไดรับการปรับปรุงโครงสรางในป ค.ศ. 1994
หลังจากการประชุมสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงสหประชาชาติ หรือการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก
(the Earth Summit) กองทุนไดดำเนินงานในสี่เรื่องหลักไดแกความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นานน้ำสากล และการรอยหรอของชั้นโอโซน โครงการเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของ
พื้นดินที่เกี่ยวกับหัวขอดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะไดทุนดวยเชนกัน

สมาชิกของกองทุนสิ่งแวดลอมโลกมี 166 ประเทศรวมถึงประเทศที่มิไดเปนภาคีของอนุสัญญาฯ
ดวย ผูแทนจากประเทศสมาชิกไดแกหารือในคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF Assembly) ซึ่ง-
ประชุมกันทุก 3 ปเพื่อทบทวนนโยบายทั่วไป และประเมินการปฏิบัติการของกองทุน สภากองทุนฯ (GEF
Council) ทำหนาที่เปนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอิสระมีความรับผิดชอบในการจัดทำ รับรอง และประเมิน-
โปรแกรมกองทุนสิ่งแวดลอมโลก สมาชิกสภากองทุน 32 เสียง เปนตัวอยางที่ไดรับเลือกมาจาก 16
ประเทศ กำลังพัฒนา 14 ประเทศพัฒนาแลว และ 2 ประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ประชุมปละ 2 ครั้ง มติทั้งหมดไดรับการเห็นชอบเปนฉันทมติ หากไมไดรับฉันทามติจะใชกลไกการออก-
เสียง (voting mechanism) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร และวิชาการ (Scientific and Technical
Advisory Panel–STAP) จะใหคำแนะนำตอสภาคณะที่ปรึกษานี้ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 12 คนที่ไดรับ-
มอบหมายจากผูอำนวยการบริหาร (Executive Director) ของโปรแกรมเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(UNDP) และสามารถเชิญใหผูเชี่ยวชาญในบัญชีรายชื่อเขารวมประชุมได

โครงการและโปรแกรมที่ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลกเปนโครงการและโปรแกรม-
ที่ประเทศภาคีตองการและจัดทำขึ้น ขอเสนอโดยตอบสนองตอลำดับความสำคัญระดับชาติ ดังกำหนดใน-
มาตรา 20 กองทุนจะสนับสนุนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (incremental costs) ที่กิจกรรมดังกลาวตองการเพื่อ-
สนองตอผลประโยชนในระดับโลก ปจจุบันมีโปรแกรมที่กำลังปฏิบัติงานอยู 4 โปรแกรม ในเรื่องความ-
หลากหลายทางชีวภาพไดแก ระบบนิเวศ พื้นที่แหงแลง และพื้นที่กึ่งแหงแลว ระบบนิเวศทางทะเล ชายฝง
และน้ำจืด ระบบนิเวศปาไม และระบบนิเวศภูเขา สวนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตรกำลัง
จัดทำอยู นอกจากนั้นมีโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศแบบผสมผสานดวย ซึ่งครอบคลุม 3 เรื่อง-
หลัก ไดแกความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนานน้ำระหวางประเทศ
ในการใหทุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ กองทุนสิ่งแวดลอมโลกดำเนินการตามคำแนะนำ
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ทั้งที่อยูในขอมติที่ระบุถึงกองทุนสิ่งแวดลอมโลก และในคำแนะนำทั่วไปที่-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เสนอแนะ

กลาวโดยรวม โครงการและโปรแกรมที่สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดลอมโลก สามารถแบงออกได
3 ประเภท ไดแก โครงการเต็มรูป โครงการขนาดกลาง และกิจกรรมที่ทำใหบรรลุวัตถุประสงค ทุนนี้
มีตั้งแตสองสามหมื่นถึงหลายสิบลานเหรียญสหรัฐ

กิจกรรมที่ทำใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ นั้น ตอนแรกๆ เนนที่การเสริมสรางสมรรถนะ-
และการจัดทำกลยุทธและแผนปฏิบัติการระดับชาติของแตละประเทศ ขั้นตอนวิธีที่ฉับไวทำใหกิจกรรมที่-
ขอเงินไมเกิน 450,000 US$ ไดรับการอนุมัติ สวนโครงการขนาดกลางที่ไมเกินหนึ่งลานเหรียญสหรัฐ
และโครงการเต็มอาจครอบคลุมมากกวา หนึ่งประเทศ สองประเภทนี้จะแยกออกจากกันในกระบวนการ-
อนุมัติ ซึ่งประการแรกงายกวาประเภทหลังมาก อยางไรก็ตามทั้งสองประเภทอาจเปนการดำเนิน-
มาตรการในระยะสั้น และงานวิจัยที่มีเปาหมาย มาตรการตอบสนองระยะสั้น เปนโครงการที่ไดรับการ-
กำหนดขึ้นมาเพื่อตอบสนองโดยดวนตอความตองการเรงดวน หรือเพื่อใหโอกาสแกประเทศตางๆ ได
ดำเนินงานตามสัญญา สวนโครงการวิจัยที่มีเปาหมายเปนกิจกรรมวิจัยที่มุงเนนการใหขอมูลขาวสารความรู
และเครื่องมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผลของโครงการและโปรแกรมกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
ซึ่งทั้งหมดอยูในเนื้อหาของโปรแกรมปฏิบัติงาน
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กองทุนนี้ใหความสำคัญกับการรวมทุนสนับสนุนอยางมาก ไมวาจะเปนเงินสดหรือเปนโดยเอื้อเฟอ-
เปนสิ่งอื่นจนถึงกุมภาพันธุ ค.ศ. 2000 กองทุนนี้ไดจัดสรรมากกวา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐแก 345
โครงการและกิจกรรมดานความหลากหลายทางชีวภาพใน 121 ประเทศ ซึ่งคิดเปน 40% ของเงินกองทุน-
ในระยะนี้ โครงการเหลานี้ไดรับการรวมทุนเกือบ 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ ผูบริจาคหลักแกงบประมาณ-
รวมทั้งหมดของกองทุนสิ่งแวดลอมโลกคือ สหรัฐอเมริกาซึ่งมิไดเปนภาคีอนุสัญญาฯ ญี่ปุน เยอรมันนี
ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมกันสองในสามของเงินทุนที่ใหไปในระยะเติม (replenishment
period) ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1998–2002)

ทรัพยากรการเงินเพิ่มเติม
อนุสัญญาฯ ไดกระตุนใหภาคีประเทศกำลังพัฒนาเพื่อจัดหาทรัพยากรการเงินใหผานชองทางอื่น

นอกจากกลไกการเงินเพื่อชวยประเทศกำลังพัฒนาอนุวัตอนุสัญญาฯ ซึ่งเรื่องนี้อยูภายใตความสนใจจาก-
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแตการประชุมสมัยแรก ที่ไดขอใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทำการศึกษาถึง-
ความเปนไปไดในการจัดหาทรัพยากรการเงินดังกลาว ในทำนองเดียวกันในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่สอง และที่สามไดมีการรองขอซ้ำอีก โดยใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รายงานตอการ-
ประชุมสมัยที่หาดวย มติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ หลังจากนั้นไดสะทอนถึงขอสังเกตในรายงานของ-
เลขาธิการอนุสัญญาฯ วาแมวาจะดูเหมือนวาสถาบันทุนหลายแหงไดเพิ่มทุนสนับสนุนโครงการและ-
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดระบบรายงานที่มีมาตรฐานและขาดขอมูลขาวสาร
ที่ละเอียดครอบคลุมทำใหยากที่จะวิเคราะหวาการใหทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพมีไปแลวเทาใด

ในขอมติของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ที่ประชุมไดขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จัดทำฐานขอมูลกลไกที่ใหทุนสนับสนุนการดำเนินงานดานความหลากหลายทางชีวภาพตอไป และกระตุน-
ใหภาคีประเทศพัฒนาแลวจัดตั้งกระบวนการตรวจสอบการสนับสนุนทางการเงินดานความหลากหลายทาง-
ชีวภาพและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานแหงชาติฉบับที่สองดวย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ไดเชิญใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลกชวยเหลือเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดหางบประมาณสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีองคกรระหวางประเทศและ-
สถาบันกองทุนที่เกี่ยวของเขารวมประชุม

ความกาวหนาในเรื่องนี้ ซึ่งปจจุบันคอนขางชา นับวาสำคัญอยางมากตอการกำหนดขอบเขตวา-
ประชาคมโลกจะตอบสนองตอวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแคไหน
แมวาการใหทุนผานกองทุนสิ่งแวดลอมโลกจะไดรับการติดตามแลว แตไมอาจบอกไดชัดเจนวาการใหทุน-
ผานกลไกการเงินอนุสัญญาฯ สนองตอบตอมาตรา 20 ที่ใหจัดหาทรัพยากรการเงิน ทั้งใหมและเพิ่มเติม-
ไดแคไหน นอกเสียแตวาจะสามารถระบุไดอยางชัดเจนแมนยำเกี่ยวกับทุนทั้งหมดที่ใหแกโครงการที่
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ในขอมติของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 เชิญชวนใหภาคีและรัฐบาลที่เกี่ยวของ:
แบงปนและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน
พิจารณาทบทวนงบประมาณของประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ-

และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ผนวกประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เขาในการริเริ่มหรือโครงการ

พัฒนาระหวางประเทศ
รองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลกสงเสริมการจัดหาเงินทุนรวม (co–financing)
สนับสนุนใหองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ใหขอมูลสถิติเกี่ยว-

กับการเคลื่อนไหวของทรัพยากรการเงิน (financial flow)



หนึ่งทศวรรษ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
  ⌫ 55

16 อนาคตของอนุสัญญาฯ

ในศตวรรษที่ผานมาอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไดเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่คาดไมถึง
ซึ่งคุกคามการอยูรอดของสรรพชีวิตบนโลก ประชาคมโลกตระหนักดีวาการแกไขปญหาการคุกคามความ-
หลากหลายทางชีวภาพตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิถีทางที่ทรัพยากรถูกใชไป และวิถีทางที่ผลประโยชน-
ถูกแบงปน ซึ่งตองทำในระยะยาวและในระดับพื้นฐานในการประชุมวาดวยสิ่งแวดลอมโลกและการพัฒนา-
ขององคการสหประชาชาติ (United Nations Conference on Environment and Development)
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในป ค.ศ. 1992 ที่ประชุมไดตระหนักดีวาการธำรงรักษาความหลากหลายทาง-
ชีวภาพเปนสิ่งจำเปนสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเมื่อเปนดังนั้นการธำรงรักษาความหลากหลายทาง-
ชีวภาพจึงเปนเรื่องที่ทาทายอยางใหญหลวงในยุคปจจุบัน

การที่ประเทศตางๆ ไดกลายมาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศ-
เหลานี้ลวนมีพันธะวาจะดำเนินมาตรการทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ โดย
มุงหมายใหบรรลุความสำเร็จดังวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และแบงปนผลประโยชนที่เกิด
จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดประชุมกันหกครั้ง โดยมีขอมติมากมายซึ่งแปลงบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
ไปสูการปฏิบัติการอยางจริงจัง กระบวนการนี้ไดทำใหเกิดกลยุทธและแผนปฏิบัติการระดับชาติ ความ-
หลากหลายทางชีวภาพในกวารอยประเทศ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และ-
มีการรับรองพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเปนความตกลงที่วางกรอบการ-
ดำเนินงานควบคุมระหวางประเทศ สำหรับการเคลื่อนยาย การดูแล และการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่เปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมอยางปลอดภัย

ประสบการณที่ไดรับและบทเรียนในการอนุวัตอนุสัญญาฯ
สิบปที่ผานมาไดแสดงใหเห็นวาอนุสัญญาฯ เปนเครืองมือหลักของโลกที่ชวยใหประชาคมโลก

ไดบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไวในบทที่ 15 “การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ” ของ
แผนปฏิบัติการสำหรับศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) ความสำเร็จที่สำคัญมีดังนี้

พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพไดรับการรับรอง ในการประชุมสมัชชา-
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยวิสามัญ ณ กรุงมองทรีอาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2000

กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ไดรับการจัดทำโดยภาคี
มากกวารอยประเทศ

กลไกเผยแพรขอมูลขาวสารไดรับการจัดตั้ง และปฏิบัติการเพื่อสงเสริมและเอื้ออำนวยความ-
รวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตรระหวางภาคี

ความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ-
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ไดรับการสงเสริมอยางดีในหลายประเทศ

หนังสือโลกทรรศชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook) ซึ่งใหภาพทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ-
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เนนที่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานการณการ-
อนุวัตอนุสัญญาฯ ไดรับการพิมพเผยแพร

ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นไดเขารวมในกระบวนการของอนุสัญญาฯ อยางจริงจัง
แผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ ไดรับการรับรอง และ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลกเปนหนวยที่ปฏิบัติการกลไกการเงินของอนุสัญญาฯ กลไกการเงินอื่น

ผูบริจาค และองคกรระหวางประเทศหลายแหงไดเกื้อกูลตอการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ใหกาวหนาไป-
อยางมาก
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บทเรยีนทีส่ำคญัยิง่ในรอบสบิปทีผ่านมาคอื อนสุญัญาฯ ไมอาจจะบรรลคุวามสำเรจ็สมดงัวตัถปุระสงค
ได หากไมมีการผสานขอพิจารณาทางความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูภาคสวน (sectors) อื่นๆ ดวย
ความจำเปนที่ตองทำใหกระแสการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนไหลไป-
ในทิศทางเดียวกันในทุกภาคสวนของเศรษฐกิจสังคมของชาติ และในทุกระดับ การตัดสินใจทางนโยบาย-
เปนเรื่องทาทายที่ยากแตก็เปนหัวใจของอนุสัญญาฯ หลายประเทศไดเริ่มตนผสานความหลากหลายทาง-
ชีวภาพเขาสูการตัดสินใจในภาคการปาไม ประมง และการเกษตร และกำลังขยายการดำเนินงานไปสูภาค-
อุตสาหกรรม การคา และการขนสงคมนาคม เชนกันกับในระดับโลกไดมีการผสานความวิตกหวงใยของ
อนุสัญญาฯ เขาสูความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ เพื่อใหมีการดำเนินงานโดยสอดคลองกัน โดยไมละเลย-
วัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาฯ กับแผนปฏิบัติการสำหรับศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติการสำหรับศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แผนปฏิบัติการ 21

ไดวางกรอบการดำเนนิงานสำหรบัประเทศตางๆ ในการอนรุกัษสิง่แวดลอมควบคไูปกบัการพฒันาอยางยัง่ยนื
สำหรับศตวรรษที่ 21 ประสบการณและบทเรียนจากงานของอนุสัญญาฯ ไดชี้ใหเห็นวามีหลายเรื่องที่ภาคี-
สามารถอนุวัตทั้งอนุสัญญาฯ และแผนปฏิบัติการ 21 ควบคูไปได ดังตอไปนี้

แผนปฏิบัติการ 21 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
¦ สงเสริมการใหการศึกษา การสรางจิตสำนึก และการฝกอบรม ¦ การใหการศึกษา และสรางความตระหนักแกสาธารณชน

(บทที่ 36) (มาตรา 13)
¦ การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ¦ พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

(บทที่ 10)
¦ ตระหนักและเพิ่มบทบาทของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ¦ ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่สืบทอดตาม

(บทที่ 26) ประเพณี (มาตรา 8 (j) และขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)
¦ ทรัพยากรและกลไกการเงิน (บทที่ 33) ¦ ทรัพยากรและกลไกการเงิน (มาตรา 20 และ 21)
¦ ผนวกประเด็นดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเขาในกระบวนการ ¦ วางแผนและผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัดสินใจ (บทที่ 8) เขาในแผน โปรแกรมและนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวของ
(มาตรา 6)

¦ สงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน (บทที่ 14) ¦ โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
¦ ตอตานการตัดไมทำลายปา (บทที่ 11) ¦ โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม
¦ คุมครองมหาสมุทรและทะเลทุกประเทศ ทั้งทะเลปดและ ¦ โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

ทะเลเปด และพื้นที่ชายฝง รวมทั้งการคุมครอง พัฒนา และชายฝง
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศดังกลาว
อยางเหมาะสม (บทที่ 17)

¦ การดำเนินงานในระดับโลกเพื่อสนับสนุนใหสตรีไดรับความ ¦ ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่สืบทอด
เสมอภาคและมีบทบาทในการพัฒนาอยางยั่งยืน (บทที่ 24) ตามประเพณี (มาตรา 8 (j) และขอกำหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ) การใชประโยชนจากองคประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน (มาตรา 10 (c) และ
10 (d))

เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการอนุวัตแผนปฏิบัติการ 21 และอนุสัญญาฯ คือการจัดทำกลยุทธและ-
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหลายประเทศยังไมไดดำเนินการ กลยุทธ
และแผนดงักลาวควรผสานเขาเปนสวนหนึง่ในกลยทุธและแผนปฏบิตักิารการพฒันาอยางยัง่ยนืระดบัชาตดิวย

แมวาอนุสัญญาฯ ไดใหการศึกษาและสงเสริมความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหนาที่ของ-
ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดมา แตจากประสบการณพบวามีความจำเปนตองเพิ่มผูมีสวนไดสวนเสีย
ในกระบวนการอนุวัตอนุสัญญาฯ ใหมากขึ้น ในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ บทที่ 21 ของแผนปฏิบัติการ 21
ไดวางกรอบการจัดการอยางยั่งยืนสำหรับเทคโนโลยีประเภทนี้ไว พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพเปนเครื่องมือหลักในการอนุวัตกรอบการดำเนินงานดังกลาว ที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถ-
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เขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีได ในขณะที่สิ่งที่สำคัญคือการที่ประเทศตางๆ จะตองเขาเปนภาคี
พิธีสารฯ และจัดทำมาตรการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 16 ของอนุสัญญาฯ ทั้งนี้เพื่อใหหลักประกันวา-
การถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเปนไปอยางเปนมิตรและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมของประเทศกำลังพัฒนา

แผนปฎิบัติการจากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกวาดวยการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Summit on

Sustainable Development) ณ นครโจฮันเนสเบอรก ประเทศอัฟริกาใต ในระหวางวันที่ 26 สิงหาคม –
4 กันยายน ค.ศ. 2002 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดดำเนินงานตามขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 6 โดยเสนอรายงานทบทวนความกาวหนาในระยะสิบปที่ผานมาของอนุสัญญาฯ

ขอเสนอแนะจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับความเห็นชอบจากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก
วาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน แผนปฏิบัติการจากการประชุมวางเปาหมายใหทั่วโลกชวยกันลดอัตรา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมากที่สุด ใหสำเร็จในป ค.ศ. 2010 และใหดำเนินการ-
ตามวัตถุประสงคทั้งสามประการของอนุสัญญาฯ อยางมีประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน-
และความชวยเหลือทางวิชาการเพิ่มเติมแกประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้นอนาคตของการดำเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ จะมีทิศทางไปตามแผนปฏิบัติการดังนี้

ผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขากับนโยบายของประเทศและความรวมมือระหวาง-
ประเทศ

ผนวกวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ เขาในโปรแกรมและนโยบายของภาคหรือสวน-
ตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในนโยบายดานอุตสาหกรรมของ-
ประเทศและสถาบันการเงินระหวางประเทศตางๆ

สงเสริมการดำเนินงานตอเนื่องดานการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ-
อยางยั่งยืน เชน การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องและตองอาศัย
การดำเนินงานรวมกันระหวางหลายฝาย

สนับสนุนการผสานการดำเนินงานระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง-
ชีวภาพกับความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทำโปรแกรมหรือแผน
การดำเนินงานรวมกัน

ดำเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ และขอกำหนดของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การดำเนินงานภายใตมาตรการ นโยบาย และแผนการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมถึงการผนวกมาตรการดังกลาวเขาในนโยบาย กลยุทธและโปรแกรมการ-
ดำเนินงานของสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน และการแกไขปญหาความยากจน และการ-
ริเริ่มที่สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนโดยอาศัยชุมชนทองถิ่น
เปนหลัก

พื้นที่ที่ตกอยูในอันตราย เครือขายและแนวเขตแดนระบบนิเวศ
สงเสริมการพัฒนาและดำเนินงานภายใตแนวทางเชิงระบบนิเวศ
สงเสริมการสรางพันธมิตรและความสนับสนุนในระดับนานาชาติที่เขมแข็ง เพื่อการ-

อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เชน ในการอนุรักษระบบนิเวศใน
บริเวณที่เปนแหลงมรดกโลก หรือการคุมครองชนิดพันธุที่อยูในภาวะใกลสูญพันธุ โดยผานกลไกดำเนินงาน
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรทรัพยากรการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศกำลัง-
พัฒนา และประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ดำเนินการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อการอนุรักษคุมครองระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งมี
ความสำคัญในแงของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดทำระบบเครือขายและแนวเขตแดน-
ระบบนิเวศ (ecological corridor)

สนับสนุนเงินทุนและความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการ-
เสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นเปนหลัก
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สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใหแกการดำเนินงานในการควบคุมชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และสนับสนุนสงเสริมการจัดทำโปรแกรมงานดานชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ

กรอบกฎหมายระหวางประเทศ
สงเสริมการดำเนินงานภายใตแนวทางบอนน วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งจะเปนแนวทางแกประเทศภาคี ในการ-
กำหนดนโยบายหรือรางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใช-
ทรัพยากรพันธุกรรม และในการทำสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

เจรจาตอรองภายใตกรอบการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ โดยคำนึงแนวทางบอนน
ในฐานะที่เปนกรอบแนวทางระหวางประเทศในการสงเสริมและคุมครองการแบงปนผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม

การลดความยากจน
ตระหนักถึงสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่งเปนเจาของความรูตามขนบประเพณี

การประดิษฐคิดคนและการถือปฏิบัติ ที่เปนการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง-
ยั่งยืน รวมทั้งจัดทำกลไกการแบงปนผลประโยชนจากการใชความรูตามขนบประเพณี การประดิษฐ และ-
การถือปฏิบัติดังกลาวภายใตความตกลงที่ไดรับการเห็นชอบรวมกันจากทุกฝาย

สนับสนุนและสงเสริมผูไดรับผลประโยชนทุกฝายใหมีสวนรวมในการดำเนินงานตาม-
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ อยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักในบทบาทของเยาวชน สตรี
และชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในกระบวนการตัดสินใจและ-
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใชความรูตามขนบประเพณี

สงเสริมใหมีการสนับสนุนเงินทุนและความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกำลัง-
พัฒนาและประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ขอบังคับและจารีตประเพณีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ-
อยางยั่งยืน

การถายทอดเทคโนโลยี
สนับสนุนกระบวนการภายใตการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวย

ทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ความรูตามขนบประเพณีความเชื่อของชุมชนพื้นเมืองและ-
ทองถิ่น (จัดตั้งโดยองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก) และการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8 (j) และขอกำหนดที่เกี่ยวของ

สงเสรมิมาตรการในการเขาถงึผลประโยชนจากเทคโนโลยชีวีภาพดานทรพัยากรพนัธกุรรม
โดยสอดคลองตามมาตรา 15 และ 19 ของอนุสัญญาฯ เชน ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ (การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ การฝกอบรมบุคลากร และเสริมสรางสมรรถนะ
ในการคนควาวิจัยของสถาบัน/หนวยงานที่เกี่ยวของ)

ศึกษาพิจารณาขอมติภายใตความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการคา-
ระหวางประเทศ และสิทธิทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนความรวมมือระหวางอนุสัญญาฯ กับความ-
ตกลงระหวางประเทศดังกลาว ตามที่ไดระบุไวในปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial Declaration)

การเสริมสรางสมรรถนะทางวิทยาศาสตร
สงเสริมการดำเนินงานภายใตการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ และความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ
เชิญชวนประเทศตางๆ ที่ยังไมไดเปนภาคีใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯ พิธีสาร

คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ และความตกลงดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ เพื่อสงเสริมการ-
ดำเนินงานทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ
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