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คํ านํ า
เปนเวลาหน่ึงทศวรรษท่ีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพไดถือกํ าเนิดข้ึนมาใน

โลก ตลอดเวลาที่ผานมานี ้อนุสัญญาฯ ไดดํ าเนินบทบาทสนองตอวัตถุประสงค ในการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ตลอดจนแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
และเทาเทียมอยางดีท่ีสดุ อนุสญัญาฯ ไดใหโอกาสแกประเทศกํ าลังพัฒนาและองคกรพัฒนาเอกชนใน
การดํ าเนินโครงการตางๆ เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ และในภูมิภาค โดยมีกอง
ทุนสิ่งแวดลอมโลกใหการสนับสนุน

ประชาคมโลกเชื่อวาการดํ าเนินงานตามกรอบของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางเขมแข็ง จะชวยใหโลกสามารถชะลอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงบางแม
ไมมากก็นอย

แนนอนวาพรอมๆ ไปกับประเทศกํ าลังพัฒนาอื่นๆ ประเทศไทยมิอาจละเลยการกาวใหทัน
ประชาคมโลกในเรื่องนี ้เพื่อสงเสริมความแข็งแกรงของการอนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศ ดังน้ัน
เพื่อเปดประตูบานแรกแหงความรูความเขาใจและความตระหนักในสาระของอนุสัญญาฯ และกระแส
การอนุรักษ ตลอดจนความเคล่ือนไหวในการสนองตอบตอพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ในระดับโลก
สํ านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม จึงไดถอดความเน้ือหาจากหนังสือ Global Biodiversity
Outlook ท้ังน้ีโดยไดรับอนุญาตจากสํ านักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
และเพิ่มเติมขอมูลท่ีจํ าเปนตลอดจนแทรกเน้ือหาของอนุสัญญาฯ เพ่ือจัดทํ าเอกสารฉบับน้ี เผยแพร
ใหความรูท่ีถูกตองและความเขาใจที่กระจางชัดแกสาธารณชน หนังสือชุด หน่ึงทศวรรษ อนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  เลม 1 บรรยายถึงความเปนมาและเน้ือหาของอนุสัญญาฯ
อยางละเอียด  เลม 2 กลาวถึงการดํ าเนินงานของอนุสัญญาฯ ในระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
ซ่ึงจะเปนประโยชนแกทานผูอานในหลายระดับ ท้ังท่ีตองการทราบถึงสถานการณโลก ในดานการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ที่สนใจในผลประโยชนที่จะไดรับ
จากความตกลงระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม ไปจนถึงผูริเร่ิมเรียนรูเก่ียวกับความสํ าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

สํ านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพทุกทาน ตลอดจนคณะทํ างานชุดตางๆ และผูท่ีเก่ียวของ ท่ีไดใหความ
รวมมือชวยเหลือในการดํ าเนินงานท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพดวย
ดีตลอดมา

(นายเฉลิมศักด์ิ  วานิชสมบัติ)
เลขาธิการส ํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม
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บทท่ี 1 ความน ํา

ในการประชุมสหประชาชาติว าด วยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations 
Conference on Environment and Development)  หรือการประชุมสุดยอดดานส่ิงแวดลอม (Earth 
Summit)  เมื่อวันที่ 5-14 มิถุนายน ค.ศ. 1992  ประเทศท่ัวโลกไดใหการรับรองอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยมีท้ังส้ิน 157 ประเทศรวมลงนามในขณะนั้น

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนความตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศท่ีมีเจตนารมณใหรัฐบาลทุกประเทศเครงครัดตอการรักษาวินัยส่ิงแวดลอม  ซึ่งหมายถึงวา 
แมมีความตองการอยางมากท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตก็ตองไมละเลยการอนุรักษธรรม
ชาติดวย

อนุสัญญาฯ วางวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และเพื่อแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม

อนุสัญญาฯ ยืนยันชัดเจนวา ภาคีมีอํ านาจอธิปไตยท่ีจะใชทรัพยากรของตน ตามนโยบาย 
สิ่งแวดลอมของแตละประเทศ และตามความรับผิดชอบของประเทศ โดยไมทํ าความเสียหายใหแก
ส่ิงแวดลอมของประเทศอ่ืน

อนุสัญญาฯ ฉบับน้ี เปนอนุสัญญานานาชาติฉบับแรกท่ีครอบคลุมการอนุรักษท้ังพันธุกรรม 
ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ   อนุสัญญาฯ อ่ืนๆ ท่ีมีมากอนหนาน้ี บางใหการคุมครองเฉพาะชนิดพันธุ 
และบางใหการคุมครองเฉพาะระบบนิเวศประเภทใดประเภทหน่ึง

เน้ือหาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเปนกรอบนโยบายท่ี
กวาง  ซึ่งในการดํ าเนินงานแตละประเทศจะตองจัดทํ านโยบาย มาตรการ และแผนการดํ าเนินงาน
ขึ้นเอง   ดังน้ัน อนุสัญญาฯ จึงไดเตรียมกลไกการเงิน ซึ่งคือ กองทุนส่ิงแวดลอมโลกไวสนับสนุนการ
ดํ าเนินงานดังกลาวของประเทศกํ าลังพัฒนา เพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลดังวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

อนุสัญญาฯ ไดมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 และไดมีการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ (Conference of the Parties) ไปแลวหกสมัยสามัญ  และหนึ่งสมัยวิสามัญ ขณะนี ้
(มกราคม  ค.ศ. 2002) มีภาคี 182 ประเทศ

ตนกํ าเนิดของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ประชาคมโลกไดจัดต้ังกฎระเบียบและจารีตประเพณีเพื่อใหการใชประโยชนทรัพยากร 

ธรรมชาติอยูในขอบเขตโดยหลีกเลี่ยงการทํ าลายทรัพยากรมาเปนเวลานานแลว ในวาระของการ
เจรจาระหวางประเทศมีแงมุมเก่ียวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมาต้ังแต ค.ศ. 1993 
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แตทวาความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในระยะตนๆ จะมุงเนนความวิตกหวงใยไปที่
การควบคุมการใชประโยชนชนิดพันธุมากกวาเร่ืองอ่ืน

ความพยายามในปจจุบันท่ีจะจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกมีตนกํ าเนิดมาต้ังแต
การประชุมแหงสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมมนุษย (UN Conference on Human 
Environment) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮลม ใน ค.ศ. 1972  ซ่ึงไดระบุอยางชัดเจนวาการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพมีลํ าดับความสํ าคัญสูง แผนปฏิบัติการในการพัฒนาโปรแกรมและลํ าดับ
ความสํ าคัญท่ีไดรับการรับรองในป ค.ศ. 1973  ในการประชุมสมัยแรกของสภาบริหารของโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ระบุวา “การอนุรักษธรรมชาติ, สัตวปา และพืชปา, และ
ทรัพยากรพันธุกรรม มีลํ าดับความสํ าคัญสูง”

ในทศวรรษเดียวกันน้ัน ไดมีอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศในระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 
ถือกํ าเนิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากการท่ีประชาคมโลกไดตระหนักมากย่ิงขึ้นถึงความสํ าคัญของการ
อนุรักษในเวทีระหวางประเทศ  อนุสัญญาดังกลาวไดแก

• ค.ศ. 1971 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ ้า (the Convention on Wetlands International 
Importance Especially as Waterfowl Habitat)

• ค.ศ. 1972 อนุสัญญาวาดวยมรดกโลก (Convention Concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage)

• ค.ศ. 1973 อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวและพืชปาที่ใกลสูญ
พันธุ (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora)

• ค.ศ. 1979 อนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุท่ีอพยพยายถ่ิน (the Conven–tion on Migratory 
Species of Wild Animals)

ในทศวรรษท่ี 1980 เปนท่ีปรากฏเดนชัดวาการอนุรักษแบบเดิมเพียงลํ าพังไมอาจหยุดย้ังอัตรา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกได จึงมีการเสนอแนวทางใหมขึ้นมาเพื่อแกไขความ
ลมเหลวในการจัดการสิ่งแวดลอมมนุษยและเพื่อบรรลุถึงความสํ าเร็จในการพัฒนามนุษยใหเทา
เทียมกัน ปฏิญญาที่ส ําคัญในระยะน้ัน ไดแก กลยุทธการอนุรักษโลก (World Conservation 
Strategy) ค.ศ. 1980 และขอมติของคณะมนตรีท่ัวไปของสหประชาชาติวาดวยกฎบัตรแหงโลก
เพื่อธรรมชาต ิ(World Charter for Nature) ค.ศ. 1982 ซ่ึงไดเนนถึงปญหาทาทายท่ีประชาคมโลก
เผชิญอยู

ในป ค.ศ. 1983 คณะมนตรีท่ัวไปแหงสหประชาชาติไดเห็นชอบใหมกีารจดัต้ังคณะกรรมาธกิาร
พิเศษท่ีเปนอิสระเพื่อรายงานถึงประเด็นสิ่งแวดลอมและการพัฒนา รวมถึงจัดทํ ากลยุทธส ําหรับการ
พัฒนาอยางย่ังยืนเสนอดวย  ในป ค.ศ. 1987 รายงานของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอม
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และการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) ท่ีมีช่ือวา “อนาคต
ของเรารวมกัน” (Our Common Future) (หรืออีกช่ือหน่ึงวารายงานบรันดลันด the Brundtland 
Report)  เสนอว าป ญหาท าทายเ ก่ียวกับการหาแนวทางพัฒนาอย าง ย่ังยืนน าจะเป น   
”แรงกระตุน” หรือท่ีจริงเปน “อาณัติ” ใหแสวงหาการแกไขปญหาแบบพหุภาคี และระบบความรวม
มือที่ปรับโครงสรางใหม ปญหาทาทายน้ีไมคํ านึงถึงการแบงแยกทางพรมแดนประเทศ ความแตกตาง
ทางสภาพเศรษฐกิจ และความไมเห็นพองตองกันกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตร

นักวิทยาศาสตร ผูกํ าหนดนโยบาย และสาธารณชนเห็นพองตองกันมากขึ้น วาตองมองชีวาลัย
น้ีเปนระบบเดียว และการอนุรักษตองการปฏิบัติการแบบพหุภาคี เน่ืองจากปญหาส่ิงแวดลอม ไม
สามารถแกไขโดยประเทศใดประเทศหน่ึง หรือแมแตกลุมประเทศในภูมิภาคใดๆ เพียงล ําพัง

ในปลายทศวรรษท่ี 1980 การเจรจาตอรองระหวางประเทศไดดํ าเนินไปจนกระทั่งสามารถท ํา
ใหเกิดการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference 
on Environment and Development–UNCED) หรือการประชุมสุดยอดดานส่ิงแวดลอม (Earth 
Summit) ณ นครริโอ เดอ จาเนโร เม่ือวันท่ี 5–14 มิถุนายน ค.ศ. 1992   ในการประชุมน้ีไดมีการรับ
รอง

• แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) หรือท่ีจริงคือโปรแกรมการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน (Programme of Action for Sustainable Development) สํ าหรับศตวรรษท่ี 21

• ปฏิญญาแหงริโอ วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (the Rio Declaration on 
Environment and Development) และ

• แถลงการณวาดวยหลักการปาไม (the Statement of Forest Principles)
และเปดใหมีการลงนามรับรองอนุสัญญาระหวางประเทศ สองฉบับคือ

• อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) และ

• อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (the Convention on Biological 
Diversity)

ทรัพยากรการเงินสํ าหรับการคุมครองสิ่งแวดลอมโลก
ในระยะเวลาเดียวกันน้ันประชาคมโลกมีความสนใจในกลไกระหวางประเทศท่ีมีไวสํ าหรับให

ทุนทางสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ในสภาวะวิกฤตทางหน้ีสินซึ่งประเทศสวนใหญประสบอยู เงินทุน
หมุนเวียนในภาคพาณิชยที่จะมาใชในการลงทุนพัฒนาได มีจ ํากัด บทบาทของความชวยเหลือพหุ
ภาคีจึงมีความสํ าคัญมากขึ้นในการเจรจาหารือเพื่อปรับระยะเวลาการหมุนเวียนสะพัดทางการเงิน
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และหน้ีสิน ในขณะเดียวกันน้ันความวิตกหวงใยเก่ียวกับกองทุนใหมท่ีมีไวสํ าหรับแกไขปญหาส่ิงแวด
ลอมไดเพ่ิมมากข้ึนโดย

• รายงานบรันดลันดไดเสนอใหมีการเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินจากแหลงเงินระหวาง
ประเทศมากยิ่งขึ้น

• พิธีสารมองทรีอาล (1987) วาดวยสารท่ีทํ าใหเกิดการรอยหรอของช้ันโอโซน (Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) ไดจัดต้ังกลไกการเงินเพ่ือใหความชวย
เหลือทางการเงินและทางวิชาการแกภาคีท่ีเหมาะสมเพ่ือลดสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (chloro–
fluorocarbons–CFCs)

• หลักการการยกหน้ีใหแกผูอนุรักษส่ิงแวดลอม (debt–for–nature swaps) ที่อาจสงเสริม
สถานการณท่ีท้ังสองฝายไดรับผลประโยชน ไมมีใครเสียเปรียบ (‘win–win’ situation) ท่ียอมให
ประเทศกํ าลงัพัฒนาผอนคลายภาระหน้ีสินโดยใชเงินสนับสนุนการคุมครองส่ิงแวดลอมแทน

มีหลายขอเสนอโครงการเพื่อจัดทํ ากองทุนและกลไกการเงิน ประเทศผูบริจาคมีความพรอม
นอยที่จะใหเงินเพิ่มเติมแกกองทุน และความตั้งใจที่จะสนับสนุนระหวางประเทศแหงใหมยิ่งตํ่ าลงไป
ใหญ แตอยางไรก็ตามทํ าใหประชาคมโลกเกิดความตระหนักในหลักการท่ีวาจํ าเปนตองจัดหาทุน
เพ่ิมเติมทางสิ่งแวดลอมแกประเทศก ําลังพัฒนา  ในระหวางป ค.ศ. 1989–1990 ไดมีการหารือ
ภายในกรอบงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาของธนาคารโลก (World Bank’s Development 
Committee) เก่ียวกับกลไกการใหทุนสํ าหรับประเด็นส่ิงแวดลอม   ปลายป ค.ศ. 1990 ไดมีความตก
ลงเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility–GEF) ภายใตความตก
ลงไตรภาคีระหวางธนาคารโลก (World Bank), โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และ
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)   กองทุนส่ิงแวดลอมโลกจะเปนการริเร่ิมนํ ารอง
สํ าหรับคุมครองสิ่งแวดลอมโลก ทุนใหเปลาและทุนในลักษณะผอนปรนท่ีเบิกจายออกไป จะตอง
เสริมกับความชวยเหลือทางการพัฒนาท่ีมีอยูเดิมโดยครอบคลุมคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเรียกกันวา “คา
ใชจายท่ีเพิ่มข้ึนท่ีไดรับการตกลงแลว” (‘agreed incremental costs’) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโครงการพัฒนา
ระดับชาติ, ระดับภมิูภาคหรือระดับโลกมีเปาหมายสนองตอวัตถุประสงคเก่ียวกับส่ิงแวดลอมโลก

กองทุนสิ่งแวดลอมโลกไดกํ าหนดหัวขอท่ีเนนใน 4 เร่ือง ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเปน
หน่ึงในน้ัน (เร่ืองอ่ืนไดแกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นานน้ํ าสากล และการลดลงของชั้น
โอโซนโลก) หน่ึงในการริเร่ิมแรกๆ ท่ีดํ าเนินการภายใตระยะนํ ารองในแผนการสนับสนุนการเตรียม
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ (Biodiversity Country Study) แก 24 ประเทศ
กํ าลังพัฒนาและประเทศท่ีอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ วัตถุประสงคของการ
ศึกษาน้ีคือ
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• เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดทํ ากลยุทธ, แผนหรือ
โปรแกรมระดับชาติ สํ าหรับอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

• เพื่อผสานกิจกรรมเหลาน้ีเขากับแผนโปรแกรม หรือนโยบายของภาคกิจกรรมอ่ืน หรือเขา
กับแผนโปรแกรม หรือนโยบายรวมระหวางภาคกิจกรรม

ซึ่งเปนไปตามขอกํ าหนดของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะตาม
ขอเรียกรองของมาตรา 6 ใหแตละประเทศมีกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและเพื่อ
ผสมผสานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เขาสูทุกภาคกิจ
กรรมของการวางแผนระดับชาติ และในมาตรา 7 เพื่อจ ําแนกองคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีสํ าคัญสํ าหรับการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืน
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บทท่ี 2 การเจรจาตอรองเพื่อยกรางอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ต้ังแตป ค.ศ. 1980 สหพันธอนุรักษแหงโลก (IUCN) ไดดํ าเนินความพยายามในการแสวงหา
ความเปนไปไดท่ีจะมีความตกลงระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมข้ึนมาอีก
ฉบับหน่ึงในระหวางป ค.ศ. 1984–1989 สหพันธฯ ไดเตรียมรางมาตราตางๆ ท่ีจะบรรจุเขาในความ
ตกลงท่ีวาน้ี รางมาตราตางๆ น้ีเนนไปท่ีปฏิบัติการระดับโลกท่ีตองการเพ่ืออนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับพันธุกรรม ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ และเนนท่ีการอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (in–situ conservation) ภายในและนอกพ้ืนท่ีคุมครอง รางฉบับน้ีมีขอกํ าหนดสํ าหรับกลไก
การจัดหาทุนใหเพ่ือแบงปนภาระการอนุรักษระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกํ าลังพัฒนาดวย

การยกรางเนื้อหาของอนุสัญญาฯ
ในป ค.ศ. 1987 สภาบริหาร (Governing Council) ของโครงการส่ิงแวดลอมแหงหประชาชาติ

(UNEP) ไดจัดต้ังคณะทํ างานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc
Working Group of Experts on Biological Diversity) เพ่ือศึกษา “ความปรารถนาของประชาคม
โลกและรูปแบบท่ีเปนไปไดท่ีจะจัดทํ าอนุสัญญารวมข้ึนฉบับหน่ึงเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีกํ าลังดํ าเนิน
อยูในปจจุบัน และเพ่ือระบุถึงประเด็นอ่ืนท่ีอนุสัญญาน้ีครอบคลุมไปถึงได”

คณะทํ างานดังกลาวสรุปวา ส่ิงท่ีอนุสัญญาระดับโลกและระดับภูมิภาคมากมายระบุถึงหลาย
แงมมุภายใตเร่ืองเดียวกันคือความหลากหลายทางชีวภาพ จุดเนนเปนพิเศษและบทบาทหนาที่
ของอนุสัญญาเหลาน้ีไมสามารถประกอบกันขึ้นเปนระบบท่ีสามารถใหความมั่นใจแกประชาคมโลก
วาจะมีการอนุรักษความหลากหลายของโลกอยางแทจริง อีกนัยหน่ึงคณะทํ างานฯ ไดสรุปวาการจัด
ทํ าความตกลงรวมขึ้นมาเพื่อดึงเอาความตกลงท่ีมีอยูแลวมารวมกันหรือเสริมความแข็งแกรงใหแก
ความตกลงดังกลาวน้ัน เปนไปไมไดทางกฎหมายและวิชาการ  ตอมาในป ค.ศ. 1990 คณะทํ างาน
ไดบรรลุถึงการเห็นพองตองกันวามีความตองการความตกลงใหมระดับโลกวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพในรูปแบบของอนุสัญญาท่ีวางกรอบงานเพ่ือเสริมกับอนุสัญญาอ่ืนท่ีมีอยูแลว

มีการขยายขอบเขตของอนุสัญญาดังกลาวเพื่อใหรวมถึงทุกแงมุมของความหลากหลายทาง
ชีวภาพรวมทั้ง

• การอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติและการอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรม
ชาติของชนิดพันธุปาและชนิดพันธุเพาะเลี้ยง/เพาะปลูก

• การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน
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• การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ
• การเขาถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยีดังกลาว ความปลอดภัยทางชีวภาพและกิจ

กรรมท่ีเก่ียวของกับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม (LMOs) และ
• การเตรียมพรอมสํ าหรับการสนับสนุนทางการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติม

การเจรจาตอรองเพื่อแกไขปรับปรุงเนื้อหาของอนุสัญญาฯ
ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1991 กลุมผูเช่ียวชาญไดกลายเปนคณะกรรมาธิการเจรจาตอรอง

ระหวางรัฐบาลสํ าหรับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Intergovernmental 
Negotiating Committee of a Convention on Biological Diversity–INC) ซ่ึงคณะกรรมาธิการน้ีได
ดํ าเนินการประชุมเพ่ือเจรจาตอรอง 7 คร้ัง มุงเนนเพื่อใหอนุสัญญาฯ ไดรับการรับรองทันเวลาเพ่ือให
ประเทศตางๆ ไดลงนามในการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอมโลกในเดือนมิถุนายน  ค.ศ. 1992

ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ กับประเด็นท่ีเก่ียวของกับการคา, กับการ
เกษตร, และกับภาคกิจกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เปนประเด็นหลักในใจของผูเจรจาตอรอง ความ
แปลกใหมของอนุสัญญาฯ อยูท่ีวาไดตระหนักถึงวาหากจะใหบรรลุวัตถุประสงคแลว อนุสัญญาฯ 
ตองการใหความมั่นใจวาระบบกฎหมายอื่นไดใหการยอมรับและค ํานึงถึงวัตถุประสงคเหลาน้ีดวย ซึ่ง
รวมถึง

• ระบอบการคาท่ีจะมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1994 ภายใตองคการการคาโลก
• ระบอบท่ัวโลกวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสห

ประชาชาติ (FAO) โดยเฉพาะขอถือปฏิบัติระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชท่ีไดรับการ
รับรองเมื่อป ค.ศ. 1983 และ

• อนุสัญญาวาดวยกฎหมายทางทะเล ของสหประชาชาติ ซ่ึงรับรองเม่ือป ค.ศ. 1982 และมี
ผลบังคับใชเม่ือป ค.ศ. 1994

ผูเขารวมประชุมเจรจาตอรองในอนุสัญญาฯ ฉบับน้ี เชนเดียวกับผูเขารวมประชุมเจรจาตอรอง
ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงดํ าเนินการคูขนานกันไป ได
สํ านึกวากํ าลังจัดทํ าอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมรุนใหมอยู อนุสัญญาเหลาน้ีตระหนักวาปญหาท่ี
ตองการแกไขน้ี เกิดจากผลกระทบสะสมของกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและจากแนวโนมการผลิตและ
การบริโภคของโลก อนุสัญญาท้ังสองไดตระหนักถึงวาหากจะใหการดํ าเนินงานตามอนุสัญญามีประ
สิทธิผลแลวจะตองใหความม่ันใจวามีการคํ านึงถึงวัตถุประสงคทางความหลากหลายทางชีวภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในนโยบายและแผนระดับชาติของทุกภาคกิจกรรม, ในกฎระเบียบ
ระดับชาติและกรอบกฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ, ในการปฏิบัติงานของภาคเศรษฐกิจท่ีเก่ียว
ของ และโดยประชาชนของทุกประเทศ ผานการสงเสริมความเขาใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เนื้อหาของอนุสัญญาฯ ไดรับการรับรอง ณ กรุงไนโรบี เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 ใน
ระหวางวันท่ี 5–14 มิถุนายน ค.ศ.1992 อนุสัญญาฯ ไดรับการลงนาม ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร จาก
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156 ประเทศ และหน่ึงองคการผสานทางเศรษฐกิจ คือ สหภาพยุโรป  หลังจากนั้น 18 เดือน
อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993  จนถึงปจจุบัน (มกราคม  ค.ศ. 2002) มี
ภาคี 182 ประเทศ
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บทที ่3
วัตถุประสงคและวิถีทางสูความสํ าเร็จของอนุสัญญาฯ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตที่ครอบคลุมทุกแงทุกมุมทุกประเด็นอยางกวางขวางท่ีสุดเทาท่ีประชาคมโลกไดเคยมีการรับ
รองความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพกันมา อนุสัญญาฯ ฉบับน้ี 
แสวงหาความรวมมือท่ีจะอนุรักษความหลากหลายของชีวิตบนพ้ืนพิภพในทุกระดับ ต้ังแตพันธุกรรม 
ประชากร ชนิดพันธุ ไปจนถึงแหลงท่ีอยูอาศัย และระบบนิเวศ นอกจากน้ันอนุสัญญาฯ ยังใหความ
มั่นใจวาความหลากหลายนี้จะยังคงธ ํารงรักษาระบบเก้ือหนุนชีวิตของท้ังชีวาลัยโลก

อนุสัญญาฯ ตระหนักวาเปาหมายทางสังคมและเศรษฐกิจ สํ าหรับการใชประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพอยางย่ังยืน และผลประโยชนท่ีไดจากทรัพยากรพันธุกรรมเปนหัวใจของกระบวนการพัฒนา
อยางย่ังยืนและตระหนักวาการพัฒนาอยางย่ังยืนน้ีจะสนองตอการสนับสนุนการอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางแนนอน

อนุสัญญาฯ คาดวาการที่จะประสบความสํ าเร็จบรรลุถึงเปาหมายไดจะตองดํ าเนินงานใหมี
ความกาวหนาโดย

• จะตองใชความรูที่มีอยูแลวอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
• จะตองมีความเขาใจที่ลึกซึ้งกวาเดิมเกี่ยวกับนิเวศวิทยามนุษยและผลตอสิ่งแวดลอม และ

จะตองส่ือสารกับระดับนโยบายได
• จะตองประยุกตใชการถือปฏิบัติและเทคโนโลยีท่ีออนโยนตอส่ิงแวดลอม และ
• จํ าเปนตองมีความรวมมือทางวิชาการและการเงินระหวางประเทศ

เจตนารมณของอนุสัญญาฯ
หลักการขั้นมูลฐานของอนุสัญญาฯ ยังคงสอดคลองกับหลักการของปฏิญญาริโอ (Rio 

Agreements) อนุสัญญาฯ ไดเนนวาการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเปนความวิตกหวงใย
รวมกันของมวลมนุษยชาต ิ แตตระหนักวาชาติตางๆ ลวนมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีว
ภาพของตน และตางตองการแกไขปญหาการใชทรัพยากรชีวภาพเกินศักยภาพของธรรมชาติอัน
เน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความยากจน
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ยืนยนัวาการอนรุกัษความหลากหลายทางชีวภาพ เปนความหวงใยสนใจรวมกันของมวล
มนุษยชาติ

ยนืยันอีกวารัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของตน,
ยืนยันอีกวารัฐมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและตอการใช

ทรัพยากรชีวภาพในแบบที่ยั่งยืน
อารัมภบท

ในขณะท่ีใหความสํ าคัญลํ าดับแรกแกการอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (in–situ) 
อนุสัญญาฯ ไดตระหนักถึงคุณประโยชนของมาตรการและส่ิงอํ านวยความสะดวกนอกถ่ินท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติ (ex–situ) อันไดแก ธนาคารพันธุกรรม (gene bank) สวนพฤกษศาสตร และสวนสัตว
ท่ีสามารถอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน อนุสัญญาฯ ระบุวาใน
กรณีท่ีเปนไปไดควรจัดต้ังและธํ ารงรักษาสิ่งอํ านวยความสะดวกสํ าหรับการอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยู
อาศัยตามธรรมชาติ ในประเทศท่ีเปนตนกํ าเนิดของทรัพยากรพันธุกรรมซ่ึงเปนท่ีกังวลวิตกน้ัน

นอกจากน้ันรับทราบวาความประสงคพ้ืนฐานในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การ
อนุรักษระบบนิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยในถิ่นท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติและการธํ ารงรักษาและฟนฟูประชากร
ของชนดิพันธุที่สามารถด ํารงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ

นอกจากนัน้รบัทราบวาการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ, โดยเฉพาะในประเทศแหลง
ก ําเนิด, มีบทบาทอยางสํ าคัญยิ่ง
อารัมภบท

อนุสัญญาฯ ตระหนักวาสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพน้ันมีมากมาย แต
ทวาสวนใหญเปนสาเหตุสืบเน่ืองจากกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันไดแก การเกษตร, การ
ทํ าไม, การประมง, การจัดหาแหลงน้ํ า, การขนสงคมนาคม, การพัฒนาเมือง หรือการจัดการพลังงาน
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีมุงเนนท่ีการหาผลประโยชนระยะสั้นมากกวาการทํ าใหเกิดผลประโยชนอยาง
ย่ังยืนในระยะยาว ดังน้ันการดํ าเนินงานดานเศรษฐกิจและสถาบันจึงเปนแกนหลักท่ีจะชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ วัตถุประสงคดานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพตองสอด
แทรก ความตองการและความวิตกหวงใยของหลายฝายท่ีเก่ียวของ จากชุมชนทองถิ่นขึ้นไปจนถึงผู
บริหารระดับสูง

ความแปลกใหมของอนุสัญญาฯ คือการท่ีอนุสัญญาฯ ไดตระหนักถึงระบบความรูทุกประเภท
ท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ นับวาเปนคร้ังแรกในเคร่ืองมือทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ ที่อนุสัญญาฯ ตระหนักถึงความสํ าคัญของความรูทางขนบประเพณี ซึ่งรวมถึงความรํ่ ารวย
ความรู, การประดิษฐคิดคน, และการถือปฏิบัติของชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน  อนุสัญญาฯ ไดเรียกรองใหมี
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การประยุกตใชความรูดังกลาวอยางกวางขวางโดยไดรับอนุญาตจากผูทรงความรู และโดยใหผูทรง
ความรูมีสวนรวม และจัดต้ังกรอบงานเพ่ือใหความม่ันใจวาผูทรงความรู ไดรับการแบงปนผล
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชความรูทางขนบประเพณีน้ัน

ตระหนักถึงการพ่ึงพาอาศัยอยางใกลชิดและตามขนบประเพณีเดิมของชุมชนพ้ืนเมืองและทองถิ่น ซึ่งใช
ทรัพยากรชีวภาพในการดํ าเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิมและถึงความปรารถนาในอันท่ีจะแบงปนอยางเทาเทียม
ซึง่ผลประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนความรู, ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบัติที่สืบทอดมาตามประเพณีที่เกี่ยว
ของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

อนุสัญญาฯ จึงมิไดเนนท่ีแนวทางควบคุมดูแลแบบเดิมๆ ขอกํ าหนดของอนุสัญญาฯ แสดง
ถึงเปาหมายและนโยบายในภาพรวม โดยมีการดํ าเนินงานเฉพาะเร่ืองท่ีจัดทํ าข้ึนโดยสอดคลองกับ
สถานการณและสมรรถนะของแตละภาคีมากกวาวางพันธกรณีที่แข็งแกรงและบังคับ อนุสัญญาฯ ไม
ไดวางเปาชัดเจน ไมมีบัญชีรายการและไมมีภาคผนวกของพื้นที่ใดๆ หรือชนิดพันธุท่ีจะตองคุมครอง 
ดังน้ันความรับผิดชอบท่ีจะกํ าหนดวาจะดํ าเนินการตามขอกํ าหนดสวนใหญอยางไรในระดับชาติขึ้น
อยูกับแตละภาคี

หลกัการและวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ ยืนยันวาภาคีมีอํ านาจอธิปไตยในการใชทรัพยากรของตน ตามนโยบายส่ิงแวด

ลอมของแตละประเทศ และตามความรับผิดชอบของประเทศ โดยไมทํ าความเสียหายใหแกส่ิงแวด
ลอมของประเทศอ่ืน

รฐัมี, โดยสอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหวางประเทศ, สิทธิอธิปไตยที่
จะใชทรัพยากรของตนตามนโยบายสิ่งแวดลอมของตนเอง, และตามความรับผิดชอบเพื่อใหหลัก
ประกันวา กิจกรรมในความรับผิดชอบหรือในความควบคุมไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
ของรัฐอื่นหรือของพื้นที่นอกเหนือเขตอํ านาจของชาติ
มาตรา 3

วัตถุประสงคอันเปนหัวใจของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ แผนปฏิบัติการ
21 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาอยางย่ังยืน

มาตรา 1 ระบุวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อันไดแก การ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีว
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ภาพอยางยั่งยืน และการแบงปนอยางยุติธรรมและเทาเทียมซ่ึงผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรม วัตถุประสงคน้ีไดรับการถายทอดไปสูภาระหนาท่ีท่ีผูกพันในขอกํ าหนดตอๆ ไป

วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
• การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
• การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
• การแบงปนอยางยุติธรรมและเทาเทียมซึ่งผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
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บทที ่4
โครงสรางการบริหารของอนุสัญญาฯ

อนุสัญญาฯ ไดจัดต้ังองคประกอบทางการบริหารของความตกลงส่ิงแวดลอมสมัยใหมไวเปน
มาตรฐาน คือมี

• สภาบริหาร ไดแก สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
• สํ านักเลขาธิการ
• คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
• กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
• กลไกการเงิน
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานเหลาน้ีคือ ทํ าใหพันธกรณีของอนุสัญญาฯ กลายมาเปนแนวทาง/

แผนงานท่ีเอ้ืออํ านวยและผลักดันใหภาคีดํ าเนินการตามอนุสัญญาฯ
• สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  (the Conference of the Parties–COP) เนื่องจาก

อนุสัญญาฯ เปนมากกวากรอบความตกลงระหวางประเทศ ขอกํ าหนดหลายประการในอนุสัญญาฯ 
จึงตองการการขยายความตอไป เพื่อใหเกิดความกระจางในมาตรฐานท่ีใชเปนแนวทางแกประเทศ
ภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทํ าพื้นฐานเหลานี้ขึ้น
อยูกับขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ซ่ึงเปนหนวยงานบริหารของกระบวนการอนุสัญญาฯ บท
บาทหนาท่ีหลักของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คือทบทวนการดํ าเนินงานของอนุสัญญาฯ อยาง
สมํ่ าเสมอ และดูแลการพัฒนารวมถึงการจัดต้ังหนวยงานระดับรองตามท่ีตองการ สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ประชุมกันเปนระยะ และต้ังแต ค.ศ. 1994–2002 ไดประชุมกันไป 6 ครั้งแลว ในการ
ประชุมสมัยท่ี 5 ใน ค.ศ. 2000 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติใหประชุมกันทุก 2 ป

โดยนัยนีส้มชัชาภาคจีึงไดรับการจัดตั้งขึ้น การประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคีจักตองถูกเรียกระดม
โดยผูอํ านวยการบริหารโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ ภายในไมเกินหน่ึงปหลังจากอนุสัญญาฉบับน้ี
มผีลบังคบัใช  ตอจากนั้นการประชุมสามัญของสมัชชาภาคีจักตองมีขึ้นในชวงระยะเวลาที่สมํ ่าเสมอ ซึ่งจะได
รบัการพจิารณาลงมติจากสมัชชาภาคีในการประชุมครั้งแรก

มาตรา 23(1)
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คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี (Subsidiary Body on 
Scientific, Technical and Technological Advice–SBSTTA) เปนหนวยงานสาขาหลักของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับมอบหมายใหเสนอการศึกษาวิเคราะหสถานภาพของความหลากหลายทางชีว
ภาพ, การศึกษาวิเคราะหประเภทของมาตรการท่ีสอดคลองกับขอกํ าหนดของอนุสัญญาฯ และใหคํ า
ปรึกษาสํ าหรับทุกปญหาของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดประชุมไป
แลว 7 ครั้ง ในป ค.ศ. 1995–2001 และในอนาคตจะประชุมกัน 2 คร้ัง กอนการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ แตละคร้ัง

ภายใตอํ านาจและโดยสอดคลองกับแนวทางที่ไดวางไวโดยสมัชชาภาคีและตามคํ ารองขอ คณะท่ี
ปรึกษานี้จักตอง

เสนอการศกึษาทางวทิยาศาสตรและวิชาการเกี่ยวกับสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
เตรียมการศกึษาทางวทิยาศาสตรและวิชาการเกี่ยวกับผลของมาตรการประเภทตางๆ ที่ด ําเนินการโดย

สอดคลองกับขอกํ าหนดของอนุสัญญา
จ ําแนกระบุเทคโนโลยีซ่ึงริเร่ิมสรางสรรค, เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสุดยอดและเคล็ดลับ

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแนะนํ าเกี่ยวกับ
วถีิทางและรูปแบบการสงเสริมการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว

ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับโปรแกรมทางวิทยาศาสตรและความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัยและการ
พฒันาเกีย่วกบัการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน, และ

ตอบสนองตอค ําถามทางวิทยาศาสตร, วิชาการ, เทคโนโลยแีละวิธีการ ซึ่งสมัชชาภาค ี และคณะ
กรรมการของสมัชชาภาคีอาจจะเสนอตอหนวย

มาตรา  25(2) (a) (b) (c) (d) (e)

• สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ (a Secretariat) บทบาทหนาท่ีหลักของสํ านักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เพือ่เตรียมการประชุมและใหบริการตางๆ แก สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ และหนวยอ่ืนๆ ของอนุสัญญาฯ และประสานงานกับองคกรระหวางประเทศอ่ืน
สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เปนหนวยงานท่ีโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) จัดหา
ใหและสนับสนุน   มีสํ านักงานต้ังอยูในนครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา
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โดยนัยน้ีสํ านกัเลขาธิการจึงไดรับการจัดตั้งขึ้น บทบาทหนาท่ีของสํ านักเลขาธิการจักตอง
• เพ่ือจดัและใหบริการสํ าหรับการประชุมของสมัชชาภาคีดังก ําหนดในมาตรา 23
• เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ตามที่ไดรับมอบหมายจากพิธีสารใดๆ
• เพ่ือเตรียมรายงาน เกี่ยวกับการบริหารตามภาระหนาที่ของตนภายใตอนุสัญญาฉบับนี ้ และเสนอ

รายงานนั้นตอสมัชชาภาคี
• เพ่ือประสานงานกับองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของและ, โดยเฉพาะเขาด ําเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารและการทํ าสัญญา ซึ่งอาจจ ําเปนในการแบงเบาภาระหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิผล, และ
• เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ซึ่งอาจไดรับมอบหมายจากสมัชชาภาคี

มาตรา 24(1) (a) (b) (c) (d) (e)

• กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Clearing House Mechanism– CHM) 
อนุสัญญาฯ ไดจัดต้ังกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมและเอ้ืออํ านวยความรวมมือทาง
วิชาการและวิทยาศาสตรตาม มาตรา 18 ระยะนํ ารองของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร ไดเร่ิมต้ัง
แต ค.ศ. 1996–1998 หลังจากไดประเมินผลการทํ างานแลว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเห็นชอบท้ัง
แผนกลยุทธ และโปรแกรมงานของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีก ําหนดถึงป ค.ศ. 2004

สมชัชาภาค,ี ในการประชุมครั้งแรก, จักตองก ําหนดวาจะจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
เทคนิคอยางไร  เพ่ือสงเสริมและเอ้ืออํ านวยแกความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร

มาตรา 18(3)

•   กลไกการเงิน อนุสัญญาฯ ไดจัดต้ังกลไกการเงิน (financial mechanism) สํ าหรับจัดหา
ทรัพยากรใหแกประเทศกํ าลังพัฒนาเพื่อดํ าเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ กลไกการเงินนี้
ดํ าเนินงานโดยกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และดํ าเนินบทบาทหนาท่ีภายใตอํ านาจและคํ าแนะ
แนวของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และมีภาระหนาที่ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
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จกัตองมกีลไกสํ าหรับขอกํ าหนดของทรัพยากรการเงินแกภาคีประเทศก ําลังพัฒนา, ตามความมุงหมายของ
อนุสัญญาฉบับน้ี บนพ้ืนฐานของการใหเปลาหรือใหแบบผอนปรน ซึ่งสิ่งที่จ ําเปนดังบรรยายในมาตรานี ้ กลไกจักมี
บทบาทหนาท่ีภายใตขอบเขตอํ านาจและการแนะนํ าของสมัชชาภาคีและจักมีภาระท่ีตองชี้แจงการดํ าเนินงานตอ
สมชัชาภาค ี   ท้ังน้ีตามความมุงหมายของอนุสัญญาฉบับน้ี  การด ําเนินการของกลไกจักกระท ําโดยสถาบัน ดังที่
สมัชชาไดมีมติแตงตั้งในการประชุมคร้ังแรก ตามความมุงหมายของอนุสัญญาฉบับน้ี สมัชชาภาคีจักกํ าหนด
นโยบาย, กลยทุธ, ลํ าดับความสํ าคัญของโปรแกรมและกฎเกณฑสํ าหรับความเหมาะสม ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
และการใชประโยชนทรัพยากรน้ัน  ในการบริจาคควรพิจารณาถึงความตองการในเรื่องความคาดหวังได, ความพอ
เพียง และการหมนุเวียนทันเวลา ของเงินทุนดังไดอางถึงในมาตรา 20  ทั้งนี ้ โดยสอดคลองกับปริมาณทรัพยากรที่
ตองการ ซึง่สมชัชาภาคีจะก ําหนดเปนระยะ และความสํ าคัญของการแบงปนรับภาระระหวางประเทศผูบริจาค ดัง
ระบนุามในรายการท่ีอางถึงในมาตรา 20, วรรค 2  การบริจาคโดยสมัครใจอาจกระทํ าได โดยภาคีประเทศพัฒนา
แลว และโดยประเทศอ่ืนและแหลงอ่ืน  กลไกจักด ําเนินการภายในระบบการปกครองท่ีเปนประชาธปิไตยและโปรง
ใส

มาตรา 21(1)

กิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดลอมโลกดํ าเนินโดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 
โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) และธนาคารโลก (World Bank)  ภายใตขอกํ าหนด
ของอนุสัญญาฯ ประเทศพัฒนาแลวตองจัดหาทรัพยากรการเงินใหมและเพิ่มเติมเพื่อชวยใหภาคี
ประเทศกํ าลังพัฒนาไดสนองตอบตอคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเต็มท่ี (full incremental cost) ตามท่ีได
ตกลงไว สํ าหรับการอนุวัตพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 20 และตามขอกํ าหนดท่ีใหกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) จัดหาทรัพยากรใหภาคีประเทศตางๆ ภาคีเหลาน้ีอาจใหทรัพยากรการเงิน
ผานชองทางทวิภาคีและพหุภาคี

ภาคปีระเทศท่ีพัฒนาแลว จักจัดหาทรัพยากรการเงิน ทั้งที่ใหมและเพิ่มเติมเพื่ออ ํานวยใหภาคีประเทศที่
ก ําลังพัฒนาไดช ําระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นครบเต็มจํ านวนตามที่ไดตกลงไว เพื่อการด ําเนินมาตรการใหบรรลุผลสํ าเร็จ
ตามขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับน้ี และเพ่ือใหไดรับผลประโยชนจากบทบัญญัติของอนุสัญญา ซึ่งมีคาใชจายที่ได
ตกลงกนัระหวางภาคีประเทศก ําลังพัฒนา กับสถาบันตามที่ไดอางถึงในมาตรา 21, ทั้งนี้โดยสอดคลองกับนโยบาย,
กลยทุธ, ลํ าดบัความสํ าคัญของโปรแกรม, และกฎเกณฑความเหมาะสม และรายการระบุคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สมชัชาภาคีไดจัดทํ าขึ้น …….

มาตรา 20(2)



20

ภาคปีระเทศพฒันาแลวอาจให, และภาคีประเทศก ําลังพัฒนาจักใชใหเปนประโยชน,ทรัพยากรการเงิน ซึ่ง
เกีย่วของกบัการด ําเนินการตามอนุสัญญาฉบับน้ี โดยผานชองทางแบบทวภิาค,ี ภูมิภาคหรือพหุภาคีอ่ืนๆ ดวย
มาตรา 20(3)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ, หากจ ําเปน, สามารถท่ีจะจัดต้ังคณะทํ างานข้ึนทํ างานระหวางสมัย
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  เพ่ือใหคํ าแนะนํ าเสนอตอ
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คณะทํ างานท่ีประกอบดวยผูแทนจาก
ทุกประเทศและองคกรท่ีเก่ียวของ  ไดแก

• คณะทํ างานเฉพาะกิจวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Open ended Ad Hoc
Working Group on Biosafety) ประชุมไปแลว 6 คร้ัง ระหวางป ค.ศ. 1996–1999

• การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความรูตามขนบประเพณี  และความหลากหลายทางชีว
ภาพ (Workshop on Traditional Knowledge and Biological Diversity) ประชุมในป ค.ศ. 1997

• การประชุมระหวางสมยัวาดวยการปฏิบัติการของอนุสัญญาฯ (Intersectional Meeting
on the Operations of the Convention) ประชุมในป ค.ศ. 1999

• คณะทํ างานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8 (j) และขอกํ าหนดท่ีเก่ียวของ (Ad Hoc Working
Group on Article 8 (j) and Related Provisions) ประชุมในป ค.ศ. 2000 และจะประชุมอีกคร้ังในป
ค.ศ. 2002

• คณะทํ างานเฉพาะกิจวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (Ad Hoc Open–
ended Working Group on Access and Benefit Sharing) ประชุมในป ค.ศ. 2001

• การประชุมระหวางสมัยวาดวยแผนกลยุทธ (Intersectional Meeting on the Strategic
Plan) ประชุมในป ค.ศ. 2001

พิธีสารคารตาเฮนา วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรา 19 (3) ของอนุสัญญาฯ เรียกรองใหภาคี พิจารณาความตองการสํ าหรับรูปแบบของ

พิธีสาร โดยจดัวางข้ันตอนวิธีท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา 
ในเร่ืองเก่ียวกับการขนยาย การดูแล และการใชประโยชนอยางปลอดภัย ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพ อันอาจมีผลเสียหายตอการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
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ภาคจีกัตองพจิารณาถึงความจํ าเปนที่จะตองมีพิธีสารและรูปแบบของพิธีสาร โดยจัดวางระเบียบ วิธีการท่ี
เหมาะสม ซึง่รวมท้ัง, โดยเฉพาะอยางยิ่ง, การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาในเรื่องเกี่ยวกับการถายทอดอยางปลอดภัย
การดแูล และการใชประโยชนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพอันอาจมีผลเสีย
หายตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

มาตรา 19(3)

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่ 2 ท่ีประชุมไดจัดต้ังกระบวนการเจรจาตอรอง
และคณะทํ างานเฉพาะกิจวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งไดประชุม 5 คร้ัง ในระยะป ค.ศ. 
1996–1999 เพื่อยกรางพิธีสาร รางพิธีสารน้ีไดรับการเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยพิเศษท่ีจัดข้ึน ณ นครคารตาเฮนา (Cartagena) ประเทศโคลัมเบีย ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 
1999 และ ณ นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 และในท่ีสุดในวันท่ี 29 
มกราคม ค.ศ. 2000 เน้ือหาของพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพไดรับการรับ
รอง พิธีสารไดรับการเปดใหลงนามระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่ 5 ในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ซึ่งมีผูลงนามรับรอง 68 ประเทศ พิธีสารจะมีผลบังคับใชหลังจากมีภาคีให
สัตยาบันแลว 50 ประเทศ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะทํ าหนาที่เปนที่ประชุมของภาคีพิธีสาร แตการประชุมตางๆ จะ
แยกออกตางหาก และภาคีของอนุสัญญาฯ ท่ีเปนภาคีพิธีสารเทาน้ันท่ีจะมีมติภายใตพิธีสารได 
ประเทศท่ีมิใชภาคีอนุสัญญาฯ ไมสามารถเปนภาคีพิธีสารได

รัฐหน่ึงๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจไมกลายเปนภาคีของพิธีสารหากมิไดเปนหรือ,
ในเวลาเดียวกันกลายมาเปน, ภาคีของอนุสัญญาฉบับน้ี

มตภิายในพิธสีารใด จักตองไดรับการด ําเนินงานโดยภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของเทานั้น ภาคีใดๆ ซึ่งมิไดให
สัตยาบัน, ยอมรับ, หรือเห็นชอบ กับพิธีสารหน่ึงๆ อาจเขารวมเปนผูสังเกตการณในการประชุมใดๆ ของภาคีพิธีสาร
น้ันๆ ได
มาตรา 32(1) (2)

ในระหวางที่พิธีสาร ยังไมมีผลบังคับใช ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการระหวางรัฐบาลสํ าหรับ
พิธีสารคารตาเฮนา (Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol) ข้ึนเพ่ือเตรียม
การท่ีจํ าเปนส ําหรับการประชุมภาคีสมัยแรก การประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการฯ มีข้ึนในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2000 ณ นครมองเพลลิเย (Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส คร้ังท่ีสองมีข้ึนในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2001 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และครั้งที่สาม ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุง
เฮก ประเทศเนเธอรแลนด
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บทท่ี 5 กระบวนการตัดสินใจ

กิจกรรมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เปนการดํ าเนินงานตามโปรแกรมงานซึ่งจํ าแนกลํ าดับ
ความสํ าคัญไวสํ าหรับระยะเวลาภายภาคหนา ซึ่งโปรแกรมงานระยะกลางชุดแรกสํ าหรับป ค.ศ. 
1995–1997 ไดเนนการพัฒนาขั้นตอนวิธีและวิธีการปฏิบัติงานของสถาบัน, กํ าหนดลํ าดับความ
สํ าคัญ, สนับสนุนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ และจัดทํ าคํ าแนะแนวส ําหรับกลไก
การเงิน

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่ 4 ท่ีประชุมไดรับรองโปรแกรมงานสํ าหรับการ
ประชุมสมัยท่ี 5, 6 และ 7 คือในระยะป ค.ศ. 1999–2004 และในการประชุมสมัยที ่ 5 ท่ีประชุมได
เห็นชอบกับโปรแกรมระยะยาวสํ าหรับคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ และเริ่มการจัดทํ าแผนกล
ยุทธสํ าหรับอนุสัญญาฯ

หวัขอสาระส ําคัญ
• ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
• ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม
• ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน้ํ าจืด
• ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
• ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ีก่ึงช้ืน
• ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขา (จะพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

สมยัท่ี 7 ใน ค.ศ. 2004)

ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจมีดังนี้
• การจ ําแนกระบ ุ โปรแกรมงานไดจัดวางตารางเวลากํ าหนดวาเม่ือใดสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ จะพิจารณาในรายละเอียดเก่ียวกับหัวขอหลักทางชีวภาพหรือทางระบบนิเวศ หรือขอ
กํ าหนดพิเศษของอนุสัญญาฯ ท่ีอยูในมาตราเก่ียวกับการปฏิบัติงาน นอกจากโปรแกรมท่ีข้ึนอยูกับ
ระบบนิเวศ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดกลาวถึงประเด็นท่ีเปนสาระสํ าคัญในลักษณะกวาง ประเด็น
ดังกลาวเรียกรวมๆ วาประเด็นท่ีเก่ียวของกับหลายเร่ือง (cross–cutting issues) และมีบทบาท
สํ าคัญในการเชื่อมโยงงานของอนุสัญญาฯ โดยเชื่อมระหวางโปรแกรมงานหัวขอสาระสํ าคัญ

• การเสนอและการรวบรวมขอมูลขาวสาร ขั้นตอนวิธีที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง
มติในทุกๆ กรณีจะคลายคลึงกัน ข้ันแรกมีการทบทวนกิจกรรมปจจุบันเพ่ือจํ าแนกสวนท่ีรวมกันทํ า
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และจํ าแนกชองวางภายในกรอบสถาบันท่ีมีอยูปจจุบัน หรือจัดทํ าภาพรวมของสถานภาพความรู
เก่ียวกับประเด็นดังระบุ ในขณะเดียวกัน ภาคี, องคการระหวางประเทศ, องคการชํ านาญการทาง
วิทยาศาสตรและองคกรพัฒนาเอกชน ไดรับเชิญใหเสนอขอมูลขาวสาร เชน รายงานหรือกรณีศึกษา
กลไกการทบทวนน้ีมีสํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เปนผูประสานงาน และมีคณะทํ างานเฉพาะเรื่อง
ใหการสนับสนุน

• การเตรียมการสังเคราะห สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะตองเตรียมการสังเคราะหขอ
มูลขาวสารเบ้ืองตนท่ีไดรับและเสนอตอคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ พิจารณา เมื่อเหมาะสม
สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ อาจใชกลุมผูประสานงานชวยดํ าเนินงานนี ้ ในบางกรณีคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรอาจจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (ad hoc technical expert group) โดยดึงเอา
จากบัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีภาคีเสนอเพ่ือชวยการเตรียมการสังเคราะห

หากเหมาะสม สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ อาจจ ําแนกระบุเครือขายของผูเช่ียวชาญ และ
สถาบันท่ีเก่ียวของ และประสานงานเพือ่ใหไดขอมลูขาวสารมาเพิม่เติมในการเตรียมการสังเคราะห

• คํ าปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี  บนพื้นฐานของงานของส ํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ, ของคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการเฉพาะกิจ, และขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยว
ชาญตางๆ เชน เวทีความหลากหลายทางชีวภาพโลก (Global Biodiversity Forum)  คณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ จากการศึกษาวิเคราะหสถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศท่ีระบุ หรือการศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีเปนสาระสํ าคัญในการอนุวัตอนุสัญญาฯ
และจัดทํ าขอเสนอแนะตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

• การเตรียมการเพิ่มเติมสํ าหรับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ตามคํ าแนะนํ าของคณะท่ี
ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ  สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะดํ าเนินงานในระยะระหวางการประชุม
ของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรและสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ งานน้ีจะประกอบดวยประเด็นท่ี
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ มิไดส่ือสาร ไดแก

- เรื่องทางการเงินและกฎหมาย
- การจัดทํ าคํ าแนะแนวใหแกกลไกการเงิน หรือ
- ความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนท่ีสามารถเก้ือกูลตองานดํ าเนินงานตามมติตอไปของ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
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ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
• การจ ําแนกระบุ, การติดตามตรวจสอบ, และการศึกษาวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

จดัท ําดัชนี
• การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
• ความรู, การประดิษฐคิดคน, และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
• การแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
• สิทธิทรัพยสินทางปญญา
• ความตองการแกไขปญหาการขาดสมรรถนะทางอนุกรมวิธานทั่วโลก
• ชนดิพนัธุตางถิ่นที่คุกคามระบบนิเวศ, แหลงที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุ
• การใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมถึงการทองเที่ยว
• พืน้ทีคุ่มครอง (จะพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่7 ใน ค.ศ. 2004)
• การถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือทางเทคโนโลย ี (จะพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคี

อนสุญัญาฯ สมัยที ่7 ใน ค.ศ. 2004)

• โปรแกรม สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะพิจารณาขอเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยา
ศาสตรฯ และคํ าแนะแนวทางอ่ืนท่ีเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะใหคํ าแนะนํ าตอภาคีเก่ียวกับ
ขั้นตอนที่จะตองด ําเนินเพ่ือแกไขประเด็นปญหาน้ันๆ ภายใตพันธกรณีของอนุสัญญาฯ  สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ อาจจัดต้ังกระบวนการหรือโปรแกรมเพื่อดํ าเนินงานประเด็นดังกลาวตอไป แตละ
โปรแกรมจะต้ังเปาหมายและระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังตารางเวลาและวิธีการท่ีจะบรรลุความ
สํ าเร็จ ประเภทของผลที่จะจัดทํ าขึ้นมาจะรวมถึง แนวความคิด, แนวทางถือปฏิบัติ, คูมือการปฏิบัติ
การท่ีดีท่ีสุด, คํ าแนะแนวทางสํ าหรับหนวยงานของสถาบันของอนุสัญญาฯ, เกณฑและอ่ืนๆ  
โปรแกรมจะดํ าเนินไปเพื่อใหไดผลผลิตดังกลาวภายใตคํ าแนะนํ าของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร
ฯ และจะรายงานผลการดํ าเนินงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อพิจารณาทบทวน
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บทท่ี 6 พันธกรณีของภาคีอนุสัญญาฯ

อนุสัญญาฯ ประกอบดวยกรอบงานสํ าหรับกิจกรรมสวนใหญท่ีจะตองดํ าเนินงานในระดับชาติ
อนุสัญญาฯ มิไดวางพันธกรณีเครงครัดตอภาคี แตไดวางเปาหมายและแนวทางซ่ึงตอมาไดรับการ
ขยายความโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ขอผูกมัดตอภาคีภายใตอนุสัญญาฯ ลวนมีเงื่อนไขและการ
ดํ าเนินงานตามน้ันข้ึนอยูกับสถานการณ และล ําดับความสํ าคัญในระดับประเทศของภาคีใดๆ โดย
เฉพาะ และทรัพยากรท่ีภาคีสามารถหามาได อยางไรก็ตามภาคีมีพันธะที่จะแกไขประเด็นปญหาดัง
ท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญาฯ ซึ่งประเด็นหลักๆ มีดังตอไปน้ี

กลยุทธและแนวทางระดับชาติ
การอนุวัตอนุสัญญาฯ ตองการแรงขับเคล่ือนขอมูลขาวสารและทรัพยากรในระดับชาติ ในข้ัน

แรก อนุสัญญาฯ เรียกรองใหภาคีจัดทํ ากลยุทธ แผนและโปรแกรมระดับชาติเพ่ือการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน หรือรับแผนและโปรแกรมท่ีมีอยูเพ่ือนํ ามาปรับใช
ท้ังน้ีเปนไปตามมาตรา 6 (a) ซ่ึงอาจตองมีกระบวนการใหมเพ่ือวางแผนหรือทบทวนการจัดการส่ิง
แวดลอมที่มีอยูเดิม หรือแผนระดับชาติอ่ืนๆ

จดัทํ ากลยทุธ, แผนการหรือโปรแกรมระดับชาต ิ เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน, หรือปรับกลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมใหสอดคลองกับความมุงหมายดังกลาว ซึ่งจักตอง
ค ํานึงถงึ, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, มาตรการซึ่งก ําหนดในอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับภาคีและ
มาตรา 6 (a)

มาตรา 6 (b) ของอนุสัญญาฯ ไดเรียกรองใหภาคีผสานการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เขาสูแผนของภาคกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ (เชน ภาคเกษตรกรรม,
อุตสาหกรรม) หรือวางแผนระหวางภาคกิจกรรม นอกจากน้ันยังเรียกรองใหผสานเขาสูการตัดสินใจ
ระดับชาติดวย เปนท่ีชัดเจนวาการดํ าเนินงานดังกลาวตองมีการศึกษาวิเคราะหผลกระทบจากกิจ
กรรมในภาคอ่ืนๆ ตอการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และตองการการประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ ในรัฐบาล กระบวนการวางแผนความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ จึงชวยให
ภาคีสามารถจํ าแนกผลกระทบท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพและใหโอกาสท่ีจะผสานขอ
พิจารณาเก่ียวกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

ประสาน, ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม, การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยางยั่งยืนใหเขากับแผน, โปรแกรมและนโยบายของหนวยงานหรือแผนโปรแกรม, นโยบาย รวม
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาตรา 6 (b)
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กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ

สํ าหรับภาคสีวนใหญ การจัดท ํากลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาตจิะรวมถึง
• จัดตัง้กรอบงานดานสถาบันเพ่ือจัดทํ ากลยุทธ รวมท้ังมอบหมายหนวยงานหลักและใหความม่ันใจวาทุก

ฝายมีสวนรวม
• จดัสรรหรือหาทรัพยากรการเงินส ําหรับกระบวนการกลยุทธ
• การศกึษาวเิคราะหสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพภายในขอบเขตอ ํานาจรัฐ
• หารอืในระดับชาติเพื่อวางวิสัยทัศนและเปาหมายสํ าหรับกลยุทธ
• ปรับวตัถปุระสงคและเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
• วางทางเลือกสํ าหรับปฏิบัติการใหครอบคลุม ประเด็นหลักท่ีจํ าแนกระบุ
• จดัตัง้เกณฑและลํ าดับความสํ าคัญเพื่อชวยเลือกปฏิบัติการดังกลาว
• จดัวางปฏิบัติการและวัตถุประสงคใหเหมาะสมกัน
การจดัทํ าและด ําเนินงานตามแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติจะรวมถึง
• มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ
• ตกลงวาจะใหเครื่องมือและแนวทางใด
• จดัตัง้กรอบเวลา และเสนตายของการทํ างานใหแลวเสร็จ
• จดัหางบประมาณ
• ตกลงเลือกใชดัชนีและเปาหมายที่วัดไดเพื่อประเมินความกาวหนา
• ก ําหนดความรับผิดชอบในการรายงาน, ระยะเวลา, และรูปแบบ
• ก ําหนดขัน้ตอนวิธีส ําหรับสอดแทรกบทเรียนเขาสูการทบทวนและการปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัย

โดยใหความสํ าคัญแกการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการอนุวัตอนุสัญญาฯ กระบวน
การวางแผนระดับชาติ การดํ าเนินการหารือหลายคร้ัง และใหหลายฝายมีสวนรวม สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ไดเสนอแนะคํ าแนะแนวส ําหรับจัดทํ ากลยุทธระดับชาติใน

• แนวทางสํ  าหรับการเตรียมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ 
(Guidelines for Preparation of Biodiversity Country Studies–UNEP)

• การวางแผนความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ : แนวทางตามประสบการณ
(National Biodiversity Planning : Guidelines Based on Early Country Experiences–
WRI,UNEP,IUCN)

กลไกการเงินไดสนับสนุน 121 ประเทศในการเตรียมกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลาก
หลายทางชีวภาพระดับชาติ
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การจํ าแนกระบุและการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับความตกลงระหวางประเทศหรือระดับภูมิภาควาดวยการอนุรักษท่ีมีมา

กอนหนาน้ี อนุสัญญาฯ ไมมีบัญชีรายการชนิดพันธุหรือแหลงท่ีอยูอาศัย ท่ีตองการมาตรการคุมครอง
เปนพิเศษ อนุสัญญาฯ มอบเร่ืองน้ีใหอยูในการพิจารณาของแตละประเทศ  มาตรา 7 ของอนุสัญญา
ฯ เรียกรองใหภาคีจํ าแนกระบุองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศท่ีสํ าคัญตอการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

จํ าแนกระบุองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสํ าคัญสํ าหรับการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยัง่ยนื โดยพิจารณารายการซึ่งระบุตามประเภท ดังกํ าหนดในภาคผนวก 1

มาตรา 7 (a)

ขอมูลขาวสารดังกลาวมีความส ําคัญตอการอนุวัตอนุสัญญาฯ และภาคีจะตองมีขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพเพียงพอที่จะใหจัดล ําดับความสํ าคัญของประเทศ แมวาอนุสัญญาฯ จะไม
มีบัญชีรายการดังไดกลาวแลว แตในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาฯ ไดระบุเกณฑชนิดพันธุและระบบ
นิเวศที่ภาคีอาจพิจารณาเพื่อความสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งอนุสัญญาฯ กํ าลังขยายความในเร่ืองน้ีตอไป
เพื่อชวยภาคีด ําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค

ระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัย

• เปนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุท่ีใกลสูญพันธุ หรือถูกคุกคามจ ํานวนมาก หรือ
• เปนที่ชนิดพันธุที่อพยพยายถิ่นตองการ
• เปนท่ีมคีวามสํ าคัญทางสังคม, เศรษฐกิจ, วฒันธรรม หรือวิทยาศาสตรฯ
• เปนท่ีเปนตวัแทน, มีความพิเศษเฉพาะ หรือเกี่ยวของกับกระบวนการทางวิวัฒนาการท่ีสํ าคัญหรือ

กระบวนการทางชีววิทยาอื่น
ชนดิพันธุและชุมนุมประชากร

• ถกูคุกคาม
• สายพันธุปาของชนิดพันธุท่ีเล้ียงหรือปลูก
• มคีณุคาทางยารักษาโรค, เกษตร หรือทางเศรษฐกิจอื่น
• มคีวามสํ าคัญทางสังคม, วิทยาศาสตร หรือวฒันธรรม
• มีความสํ าคัญสํ าหรับงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

เชนชนิดพันธุดัชนี
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จโีนมหรือยีน

• ท่ีมคีวามสํ าคัญทางสังคม วิทยาศาสตร หรือเศรษฐศาสตร

มาตราน้ีกํ าหนดใหภาคีติดตามตรวจสอบองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
สํ าคัญ และใหจ ําแนกระบุกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลเสียหายตอความหลากหลายทางชีว
ภาพ ซึ่งการจัดทํ าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพอาจชวยภาคีใหติดตามตรวจสอบสถานภาพของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลของมาตรการท่ีดํ าเนินมาเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนไดดีขึ้น

ตดิตามตรวจสอบ, ดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ, องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึง่ระบุดงัในอนุวรรค เอ) ขางตน, โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกองคประกอบที่จ ําเปนจะตองมีมาตรการอนุรักษ
เรงดวนและที่มีศักยภาพสูงสุดในการใชประโยชนอยางยั่งยืน

จํ าแนกระบุกระบวนการและประเภทของกิจกรรมซึ่งมีหรือมีแนวโนมวาจะมีผลกระทบเสียหายอยางสํ าคัญ
ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และติดตามตรวจสอบผลน้ันดวยการ
เกบ็ตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ
มาตรา 7 (b) (c)

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
อนุสัญญาฯ กลาวถึงการอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (in–situ) และการอนุรักษนอก

ถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex–situ) แตเนนท่ีมาตรการอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ น่ัน
คือภายในระบบนิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ หรือในกรณีท่ีเปนพืชปลูกหรือสัตวเล้ียง
หมายถึงในสภาพแวดลอมที่ปลูกหรือเลี้ยงดูมา

มาตรา 8 วางกรอบงานท่ีกวางขวางสํ าหรับการอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ และ
กระบวนการวางแผนระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการผนวกขอพิจารณาวา
จะดํ าเนินงานในประเด็นดังตอไปน้ีไดแคไหน

• พ้ืนท่ีคุมครอง  ภาคีควรจัดต้ังระบบพ้ืนท่ีคุมครองหรือพ้ืนท่ีตองการมาตรการพิเศษ เพื่อ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยครอบคลุมทั้งพื้นที่ทางทะเลและบนบก เปนท่ีคาดหวังวา
ภาคีจะจัดทํ าแนวทางส ําหรับการคัดเลือก การจัดต้ัง และการจัดการพ้ืนท่ีดังกลาว และเพื่อเสริม
สรางการคุมครองพ้ืนท่ีเหลาน้ัน โดยเหมาะสมตอส่ิงแวดลอม และพัฒนาบริเวณใกลเคียงอยางยั่งยืน
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จัดตั้งระบบพ้ืนท่ีคุมครองหรือพ้ืนท่ีซึ่งตองการมาตรการพิเศษสํ าหรับอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพ

จดัทํ า, ในกรณีท่ีจํ าเปน, แนวทางสํ าหรับการเลือก, การจัดตั้ง, และการจัดการพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่
ซึง่ตองการมาตรการพิเศษสํ าหรับอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

สงเสริมการคุมครองระบบนิเวศ, ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ และธํ ารงรักษาประชากรของชนิดพันธุที่
สามารถด ํารงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ

สงเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแบบยั่งยืนในพื้นที่ติดตอกับพื้นที่คุมครอง 
เพ่ือใหการคุมครองแกพื้นที่นั้นตอไป
มาตรา 8 (a) (b) (d) (e)

การควบคุมดูแลและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ภาคีควรควบคุมดูแลหรือจัดการ
องคประกอบที่สํ าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ไมวาในพ้ืนท่ีคุมครองหรือนอกพ้ืนท่ีคุมครอง
จึงควรนํ ากฎระเบียบหรือมาตรการควบคุมดูแลอ่ืนๆ เขามาใชหรือดํ ารงกฎระเบียบเดิมท่ีมีอยูแลว
เพื่อสงเสริมการคุมครองระบบนิเวศ, แหลงท่ีอยูอาศัยธรรมชาติ และการธ ํารงรักษาประชากรของ
ชนิดพันธุใหสามารถดํ ารงชีวิตอยูไดในส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

จัดระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชีวภาพที่สํ าคัญสํ าหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพไมวาอยูในหรือนอกพื้นที่คุมครอง เพื่อเปนหลักประกันในการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

จดัทํ าหรือธ ํารงรักษากฎขอบังคับที่จ ําเปนและหรือขอก ําหนดระเบียบบังคับตางๆ เพ่ือการคุม
ครองชนิดพันธุและประชากรที่ถูกคุกคาม
มาตรา 8 (c) (k)

การควบคุมดูแลและการจัดการกิจกรรม  ภายใตมาตรา 7 ภาคีควรพยายามจ ําแนก
ระบุกิจกรรมท่ีอาจเปนภัยตอความหลากหลายทางชีวภาพ เม่ือกิจกรรมดังกลาวไดรับการจํ าแนกระบุ
แลว ภาคีควรดํ าเนินการเปนข้ันตอน เพ่ือจัดการกิจกรรมดังกลาวเพ่ือลดผลกระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ

พยายามที่จะจัดวางเง่ือนไขที่จํ าเปนสํ าหรับการดํ าเนินการโดยสอดคลองระหวางการใช
ประโยชนในปจจุบันกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

ในกรณีที่พิจารณาแลววามีผลเสียหายที่สํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพตามการดํ าเนิน
งานตามมาตรา 7, ควบคุมหรือจัดการกระบวนการและกิจกรรมประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของ
มาตรา 8 (i) (l)
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• การฟนคืนสภาพและการฟนฟ ู  ภาคีควรจัดทํ าแผนและกลยุทธการจัดการสํ าหรับการ
ฟนคืนสภาพและฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม และฟนฟูชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม

ฟนฟูและถนอมรักษาระบบนิเวศเส่ือมโทรมและสงเสริมการบํ ารุงชนิดพันธุที่ถูกคุกคามใกลจะสูญพันธุ โดย
การวางแผนและด ําเนินการตามแผนหรือกลยุทธการจัดการอื่นๆ
มาตรา 8 (f)

• ชนิดพันธุตางถ่ิน  ภาคีควรปองกันการนํ าเขาและควบคุมหรือกํ าจัดชนิดพันธุตางถ่ินท่ี
คุกคามระบบนิเวศ, แหลงท่ีอยูอาศัย หรือชนิดพันธุพื้นเมือง

ปองกนัการนํ าเขาชนิดพันธุตางถิ่น, ควบคุมหรือก ําจัดชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งคุกคามระบบนิเวศ, ถ่ินท่ีอยู
อาศัย, หรือชนิดพันธุอ่ืน
มาตรา 8 (h)

สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  ภาคีควรจัดต้ังหรือธํ ารงรักษาวิถี
ทางท่ีจะจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนและการปลดปลอยสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (LMOs) อันเปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ  ภาคีจึงไดรับการเรียกรองให
ดํ าเนินการในระดับชาติเพ่ือใหความม่ันใจวา สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ไมท ํา
ใหเกิดผลกระทบเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ

จดัตัง้หรอืธ ํารงรักษาวิธีการท่ีจะจัดระเบียบ, จัดการหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน
และการปลอยส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม อันมีผลตอการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน  ทั้งนี้โดยค ํานึงถึง
ความเส่ียงที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดวย
มาตรา 8 (g)

• ความรูและการถือปฏิบัติตามขนบประเพณี อนุสัญญาฯ ตระหนักวาชุมชนพื้นเมือง
และชุมชนทองถิ่นซึ่งด ํารงวิถีชีวิตตามขนบประเพณี มีบทบาทสํ าคัญตอการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน จึงเรียกรองใหภาคีใหความนับถือ สงวน และดํ ารงรักษา
ความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติตามขนบประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น และ
ใหสนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพตามขนบธรรมเนียมโดยสอดคลองกับการอนุรักษและ
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ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยเหตุน้ีอนุสัญญาฯ รับทราบความสํ าคัญ
ของความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติตามขนบประเพณ ี ซ่ึงควรนํ ามาคํ านึงถึงในการ
อนุวัตทุกแงมุมของอนุสัญญาฯ

ภายใตกฎขอบังคับแหงชาต,ิ ใหความเคารพ, สงวนรักษาและด ํารงไวซึ่งความรู ประดิษฐกรรม และการถือ
ปฏิบัตขิองชมุชนพ้ืนเมืองและทองถิ่นซึ่งปรากฏในการด ําเนินชีวิตที่สืบทอดมาตามประเพณี ซึ่งเกี่ยวของกับการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและสงเสริมการประยุกตใชอยางกวางขวาง
มากขึน้ ดวยมคีวามเห็นชอบและการเขารวมของผูทรงความรู, เจาของประดิษฐกรรมและผูถือปฏิบัตินั้นๆ  และ
สนับสนุนการแบงปนอยางเทาเทียมซึ่งผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนความรู, ประดิษฐกรรมและการถือ
ปฏิบัติน้ันๆ
มาตรา 8 (j)

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
มาตรา 9 วางกรอบงานการอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยสนับสนุนใหภาคีจัด

ต้ังสิ่งอํ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาพันธุพืช สัตว จุลินทรีย พื้นเมือง และดํ าเนินงานวิจัย นอก
จากน้ันยังกํ าหนดใหภาคีฟนฟูชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ แลวนํ าคืนสูธรรมชาติ

จัดต้ังและธํ ารงรักษาสิ่งเอ้ืออํ านวยในการอนุรักษและการวิจัยนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
เกีย่วกับพืช สัตว และจุลินทรยี, โดยเฉพาะในประเทศซึ่งเปนถิ่นก ําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม

ยอมรับนํ ามาตรการสํ าหรับบํ ารุงและฟนฟูชนิดพันธุที่ใกลจะสูญพันธุและมาตรการสํ าหรับนํ า
กลับเขาสูถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเดิมของชนิดพันธุนั้นๆ มาใชภายใตสภาพที่เหมาะสม
มาตรา 9 (b) (c)

ในมาตราน้ีมิไดกลาวถึงการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนสํ าหรับทรัพยากรพันธุกรรมท่ี
ไดรับอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ ที่ถูกรวบรวมสะสมกอนการมีผลบังคับใชของ
อนุสัญญาฯ ประเทศกํ าลังพัฒนาที่เปนเจาของเดิมของทรัพยากรพันธุกรรมดังกลาว ไดแสดงความ
วิตกหวงใยเก่ียวกับการรวบรวมสะสมเพ่ืออนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ วาปราศจากกลไก
ท่ีจะใหหลักประกันถึงการแบงปนผลประโยชน ประเด็นสถานภาพของทรัพยากรการอนุรักษนอกถ่ิน
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาตินี้เพิ่งไดรับการทบทวนเมื่อเร็วๆ น้ีในงานขององคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO)
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การใชประโยชนอยางย่ังยืน
แมวาบางคร้ังคํ าวา “การอนุรักษ” มักจะสอดแทรกอยูกับ ”การใชประโยชนทรัพยากรอยาง

ย่ังยืน”  ในเน้ือหาของอนุสัญญาฯ สองคํ าน้ีปรากฏอยูเคียงขางกัน และมีมาตราโดยเฉพาะที่ระบุถึง
การใชประโยชนอยางย่ังยืน ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงมุมมองจากหลายประเทศในระหวางการ
เจรจาตอรองในเน้ือหาของอนุสัญญาฯ วาความสํ าคัญของการใชประโยชนทรัพยากรอยางย่ังยืนเปน
ท่ีตระหนักโดยเห็นพองตองกันอยางชัดเจน

การใชประโยชนอยางยั่งยืน หมายถึง “การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพใน
หนทางและในอัตราท่ีไมนํ าไปสูการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ดังนั้นธํ ารงรักษาศักยภาพ
ของความหลากหลายทางชีวภาพใหสนองตอความตองการและความมุงมาดปรารถนาของชุมชนปจจุบันและรุน
อนาคต”

มาตรา 2

หากลุมกิจกรรมที่ส ําคัญเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
• ใหผสมผสานการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนเขาสูการตัดสินใจระดับชาติ
• หลกีเลี่ยงหรือลดผลกระทบเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพลงใหเหลือนอยที่สุด
• คุมครองและสงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมเนียมนิยมโดยสอด

คลองกับการถือปฏิบัติทางวัฒนธรรมตามขนบประเพณี
• สนบัสนนุประชากรทองถิ่นใหจัดท ําและดํ าเนินปฏิบัติการเยียวยาแกไขในพื้นที่เสื่อมโทร
• สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและภาคเอกชนใน

การจัดท ําวิธีการส ําหรับการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

นัยยะในทางปฏิบัติของคํ านิยามน้ีในแงการจัดการเปนเร่ืองยากท่ีจะวิเคราะห  มาตรา 10 ไม
ไดเสนอแนะวิธีวัดความมากนอยของความย่ังยืนของการใชประโยชน

แตละภาคจีกัตองด ําเนินการดังตอไปน้ี, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม
ผสานการพจิารณาการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเขากับการตัดสินใจระดับชาติ
ยอมรับนํ ามาตรการที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรชีวภาพมาใช เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบเสียหายท่ี

มตีอความหลากหลายทางชีวภาพ
คุมครองและสงเสริมการใชทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคลองกับการถือปฏิบัติตามขนบ

ประเพณีวฒันธรรม ซึง่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่จํ าเปนในการอนุรักษหรือการใชประโยชนอยางย่ังยืน



33

สนับสนุนประชากรทองถิ่นในการจัดทํ าและด ําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขในพื้นที่เสื่อมโทรม ซึ่งความหลาก
หลายทางชีวภาพถูกทํ าลายจนลดนอยลง

สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาวิธีการเพ่ือการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
มาตรา 10 (a) (b) (c) (d) (e)

มาตรการเพื่อสงเสริมการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางย่ังยืน

อนุสัญญาฯ ไดกลายเปนตนแบบท่ีเดนชัดใหแกการจัดทํ านโยบายและมาตรการสํ าหรับการสง
เสริมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตัวอยางเชน

• แรงจูงใจ  มาตรา 11 ไดเรียกรองใหภาคีรับเอามาตรการแรงจูงใจท่ีเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจและสังคมไปใชเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

แตละภาคจีกัตองด ําเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, นํ าเอามาตรการ ท่ีเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกจิและสังคมมาใช ซึ่งมาตรการเหลานี้เปนเสมือนแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนองค
ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
มาตรา 11

• การใหการศึกษา  มาตรา 13 ตระหนักถึงความสํ าคัญของการใหการศึกษาและการสง
เสริมความตระหนักแกสาธารณชนเพ่ือใหเกิดการดํ าเนินงานตามอนุสัญญาฯ อยางมีประสิทธิผล

ดังน้ันภาคีจึงไดรับการเรียกรองใหสงเสริมความเขาใจในความสํ าคัญของการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและความเขาใจเก่ียวกับของมาตรการท่ีจํ าเปน

• การวิจัยและการฝกอบรม  มาตรา 12 ตระหนักดีวาการวิจัยและการฝกอบรมมีความ
จํ าเปนอยางย่ิงตอการอนุวัตทุกพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกํ าลัง
พัฒนาประสบปญหาการขาดสมรรถนะของบุคลากร อนุสัญญาฯ จึงเรียกรองใหภาคี

• จัดวางโปรแกรมการฝกอบรมทางวิทยาศาสตร และวิชาการ
• สงเสริมการวิจัยท่ีเก้ือกูลตอการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางย่ังยืน
• รวมมือกันในการใชผลงานวิจัยเพื่อจัดท ําและประยุกตใช วิธีการใหบรรลุเปาหมายดัง

กลาว
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จดัวางและธ ํารงรักษาโปรแกรมเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตรและทางวิชาการ และการฝกอบรมไวใน
มาตรการเพ่ือการจ ําแนกระบุ การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และองคประกอบอยาง
ยัง่ยนื และใหความสนับสนุนแกการศึกษาและการวิจัยนั้นๆ สํ าหรับความตองการ โดยเฉพาะของประเทศก ําลัง
พัฒนา
มาตรา 12 (a)

ท้ังน้ีใหความสนใจเปนพิเศษตอการสนับสนุนความตองการทางการวิจัยและการฝกอบรมใน
ประเทศกํ าลังพัฒนา และในเร่ืองน้ีจึงเช่ือมโยงกับขอกํ าหนดเก่ียวกับการเขาถึงและการถายทอด
เทคโนโลยี, ความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร, และทรัพยากรการเงิน

• การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรา 14 อนุสัญญาฯ เรียกรองใหภาคีนํ าเอา
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมาใช สํ าหรับโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหาย
ท่ีสํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ กฎระเบียบเก่ียวกับการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจะ
ตองรวมถึง

- เกณฑกํ าหนดวากิจกรรมใดตองทํ าการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
- ขั้นตอนวิธีในการด ําเนินงานจัดทํ ารายงาน และ
- ขอกํ าหนดท่ีตองคํ านึงถึงในการประเมินวาโครงการควรไดรับอนุมัติหรือไม

นอกจากน้ันภาคีไดรับการขอรองใหหารือกับประเทศอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมภายใตขอบเขต
อํ านาจรัฐ และภายใตการควบคุม ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอประเทศอ่ืนหรือพ้ืนท่ีนอกเหนือ
ขอบเขตอํ านาจรัฐ

นํ าระเบยีบวธิกีารที่เหมาะสมเขาไปใช ซึ่งตองการใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการตางๆ ซึ่งมีแนว
โนมท่ีจะมผีลเสียหายท่ีสํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังน้ี โดยค ํานึงถึงการหลีกเลี่ยงหรือการลดผลนั้นๆ
และ, ในกรณีท่ีเหมาะสม, ยอมใหสาธารณชนมีสวนรวมในวิธีการดังกลาว
มาตรา 14 (a)

ความรวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและวิทยาศาสตร
นอกเหนือจากการดํ าเนินงานในประเทศแลว อนุสัญญาฯ กํ าหนดใหภาคีรวมมือกับภาคีอ่ืนใน

การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ และดํ าเนินความรวมมือระหวางประเทศ
ทางวิชาการและวิทยาศาสตร เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
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มาตรา 18 ของอนุสัญญาฯ กํ าหนดใหภาคีสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตร และวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน จัดทํ ากลไกการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ขึ้นเพื่อสงเสริมและเอื้ออํ านวยความรวมมือน้ี

ภาคจีกัตองสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและวิทยาศาสตรในสาขาการอนุรักษ และการ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ, ในกรณีที่มีความจํ าเปน, โดยผานสถาบันระหวางประเทศและระดับชาติ
ท่ีเหมาะสม
มาตรา 18 (1)

ขอกํ าหนดท่ีวาดวยความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ ไดวางพื้นฐานส ําหรับกิจกรรม
เสริมสรางสมรรถนะใหแกประเทศกํ าลังพัฒนา ตัวอยางเชน สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรองขอใหกล
ไกการเงินสนับสนุนการริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน ซ่ึงไดรับการวางรูปแบบมาเพ่ือจัดต้ังโปรแกรม
การฝกอบรมในระดับชาต ิ ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค และเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหแก
การเก็บรวบรวมสะสมตัวอยางส่ิงมีชีวิตในประเทศท่ีเปนแหลงกํ าเนิด

แตละภาคจีกัตองสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตรกับภาคีอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศก ําลัง
พัฒนา, ในการอนุวัตอนุสัญญา, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, โดยผานการจัดท ําและการด ําเนินการตามนโยบายแหง
ชาตใินการสงเสรมิความรวมมือนั้น ควรใหความสนใจเปนพิเศษแกการพัฒนา และการเสริมสรางสมรรถนะของ
ชาต,ิ โดยวถิทีางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางในระดับสถาบันองคการ
มาตรา 18 (2)

มาตรา 17 เนนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ซ่ึงภาคีประเทศพัฒนาแลวควรเอ้ืออํ านวยแกภาคีประเทศกํ าลัง
พัฒนา ในหลายกรณี ประเทศพัฒนาแลวมีขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกํ าลัง
พัฒนามากกวาประเทศเจาของเสียอีก ขอมูลจากการวิจัย ขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรมและความรู
พื้นบานท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีอาจถายทอดไดตามมาตรา 16
จัดวาเปนขอมูลขาวสารท่ีภาคีตองเอ้ืออํ านวยใหมีการแลกเปล่ียนระหวางกัน
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ภาคจีกัตองเอ้ืออํ านวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากทุกแหลงของรัฐที่สามารถจัดหาขอมูลใหได ซึ่ง
เก่ียวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน, ทั้งนี้โดยค ํานึงถึงความ
ตองการเปนพิเศษของประเทศก ําลังพัฒนา

การแลกเปล่ียนขอมลูขาวสารดังกลาว จักตองรวมถึงการแลกเปล่ียนผลการวิจัยทางวิชาการ, วิทยาศาสตร
และสังคมเศรษฐกจิ, เชนเดียวกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรมและการสํ ารวจ, ความรูพิเศษ
เฉพาะ, ความรูพ้ืนบานและความรูท่ีสืบทอดมาตามประเพณี และประกอบรวมกับเทคโนโลยีดังอางถึงในมาตรา
16, วรรค 1 ในการนี้จักตอง, ในกรณีท่ีเปนไปได, รวมถึงการสงขอมูลขาวสารกลับสูประเทศเดิมดวย
มาตรา 17 (1) (2)

ผลประโยชน : การแบงปนและการเขาถึง
นอกเหนือจากขอกํ าหนดท่ัวไปวาดวยความรวมมือ, การวิจัยและการฝกอบรม อนุสัญญาฯ ได

บรรจุดวยมาตราท่ีสงเสริม
• การเขาถึงผลประโยชนท่ีเกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม
• การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ
• การเขาถึงทรัพยากรการเงินที่เพิ่มขึ้น
ผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนสํ าหรับภาคีประเทศกํ าลังพัฒนาภายใตอนุสัญญาฯ เกิดจากบท

บาททาทีใหมของการอนุรักษท่ีไดมีการตอรองระหวางประเทศพัฒนาแลว และประเทศกํ าลังพัฒนา
การท่ีจะทํ าใหเร่ืองผลประโยชนน้ีบรรลุความสํ าเร็จไดมากแคไหน กลายเปนสิ่งจ ําเปนท่ีกํ าหนดความ
สํ าเร็จในระยะยาวของอนุสัญญาฯ

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมีมากในเขตรอน และอนุสัญญาฯ ไดใหโอกาสแกภาคี
ประเทศกํ าลังพัฒนาในเขตน้ีและเขตใกลเคียงในการท่ีจะไดรับผลประโยชนทางการเงินและวิชาการ
จากทรัพยากรชีวภาพของตน ในขณะท่ีโลกเองก็ไดผลประโยชนโดยรวมจากการอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพดวย

• การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพ กอนการเจรจาตอรองในเนื้อ
หาของอนุสัญญาฯ ทรัพยากรพันธุกรรม ไดรับการพิจารณาวาสามารถหามาไดโดยอิสระ แมวาจะมี
คุณคาตามศักยภาพสักเทาใดก็ตาม อยางไรก็ตามแนวทางท่ียึดถือกันในอนุสัญญาฯ แตกตางจากท่ี
เคยยึดถือกันแตเดิมโดยส้ินเชิง

มาตรา 15 ใหความม่ันใจถึงอํ านาจอธิปไตยของภาคีเหนือทรัพยากรพันธุกรรมของตน
และตระหนักถึงอํ านาจของภาคีในการกํ าหนดการเขาถึงทรัพยากรเหลาน้ี ในขณะที่อนุสัญญาฯ ระบุ
ถึงอํ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากร แตไมไดระบุถึงความเปนเจาของ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีตองไดรับการ
กํ าหนดในระดับชาติโดยสอดคลองกับกฎระเบียบหรือการถือปฏิบัติในชาติ
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โดยตระหนักถงึสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน อํ านาจในการพิจารณาก ําหนดการเขา
ถงึทรพัยากรพันธุกรรมขึ้นอยูกับรัฐบาลแหงชาติและอยูภายใตกฎระเบียบของชาตินั้นๆ
มาตรา 15 (1)

แมวาอนุสัญญาฯ จะเนนสิทธิอธิปไตยของภาคีเหนือทรัพยากรพันธุกรรม แตภาคีควรเอ้ือ
อํ านวยแกสถาบันทางวิทยาศาสตรและพาณิชย  ของภาคีอ่ืนเก่ียวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
เพื่อการใชอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอม ภายใตขอบเขตอํ านาจรัฐ เนื่องจากทรัพยากรพันธุกรรมมิ
ไดเปนท่ียอมรับในแงจัดหามาไดโดยอิสระอีกตอไปแลว อนุสัญญาฯ ไดวางชองทางส ําหรับกรอบการ
ดูแลความสัมพันธระหวางผูใหและผูใชทรัพยากรพันธุกรรมไวดวย

ประเดน็หลักในความตกลงการใชประโยชน
ทรัพยากรพันธุกรรม

• ไดมาซึง่การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาจากประเทศถิ่นกํ าเนิด กอนการเขาถึงทรัพยากร
• ตองมกีารตกลงรวมกันในเงื่อนไขของการเขาถึงที่ไดรับแจงลวงหนา กับประเทศถิ่นก ําเนิดและอาจจะ

กบัผูใหทรัพยากรพันธุกรรมโดยตรง เชน บุคคลหรือชุมชนทองถิ่น
• ตองตระหนักถึงสํ าคัญของการแบงปนผลประโยชน มีความรับผิดชอบในพันธกรณีที่จะตองแบงปน,

ในวถิทีางท่ียตุธิรรมและเทาเทียม, ซึ่งผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมกับภาคีที่ใหทรัพยากรเหลา
น้ัน

แตละภาคจีกัตองพยายามสรางเงื่อนไขเพื่อเอื้ออํ านวยในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม สํ าหรับการใช
ประโยชนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมโดยภาคีอื่นๆ และไมวางขอจํ ากัดซึ่งขัดแยงตอวัตถุประสงคของอนุสัญญา

การเขาถงึ, ในกรณีท่ีไดรับอนุญาต, จักตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกันและอยูภายใต ขอ
ก ําหนดของมาตราน้ี

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจักตองอยูภายใตการเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนาของภาคีซึ่งใหทรัพยากรน้ัน 
นอกเสยีจากในกรณีที่ภาคีนั้นพิจารณาเปนประการอื่น
มาตรา 15 (2) (3) (4)

เปนท่ีเห็นชอบโดยท่ัวไปวาการแบงปนผลประโยชนควรขยายไปถึงไมเพียงตอรัฐบาลของ
ประเทศท่ีเปนแหลงกํ าเนิด แตตอชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางย่ังยืนดวย กฎระเบียบแหงชาติอาจจะเรียกรองใหผูสํ ารวจ
ตรวจคนทางชีวภาพ ทํ าเง่ือนไขความตกลงกับชุมชนดังกลาว สํ าหรับการใชประโยชนทรัพยากร เร่ือง
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น้ีสํ าคัญย่ิง หากผูสํ ารวจดังกลาวไมเพียงเขาถึงทรัพยากรชีวภาพเทานั้นแตยังเขาถึงความรูของชุมชน
เก่ียวกับทรัพยากรและการใชประโยชนตามศักยภาพอีกดวย

แตละภาค ี จกัตองพยายามที่จะจัดทํ าและด ําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ซึ่งใชทรัพยากรพันธุกรรม ท่ี
ภาคอ่ืีนๆ จดัหาให โดยการมีสวนรวมอยางเต็มที่, หากเปนไปไดทํ าการวิจัยภายในภาคีนั้นๆ

แตละภาคจีกัตองด ําเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบริหาร หรือนโยบาย, เทาที่เหมาะสม, และโดยสอด
คลองกบัมาตรา 16 และ 19 และ, ในกรณีที่จํ าเปน, โดยผานกลไกการเงิน ซึ่งก ําหนดโดยมาตรา 20 และ 21 ทั้งนี้
ดวยเจตนารมณเพือ่แบงปนในวิถีทางที่ยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งผลของการวิจัยและการพัฒนา และซ่ึงผล
ประโยชนท่ีไดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมทางการพาณิชยและอ่ืนๆ กับภาคี ท่ีไดใหทรัพยากรน้ัน
การแบงปนน้ันๆ จักตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน
มาตรา 15 (6) (7)

การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลย ี  ภายใตมาตรา 16 ของอนุสัญญาฯ ภาคีตกลง
ท่ีจะแบงปนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ย่ังยืน และเทคโนโลยีท่ีใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมดวย ดังน้ันการถายทอดเทคโนโลยีภายใต
อนุสญัญาฯ จงึสอดแทรกท้ังเทคโนโลยีตามความรูตามขนบประเพณ ีและเทคโนโลยีชีวภาพ

แตละภาค,ี โดยตระหนักวาเทคโนโลยีหมายรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและทั้งการเขาถึงและการถายทอด
เทคโนโลยรีะหวางภาคีเปนสิ่งจ ําเปนขาดเสียมิได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาน้ี, ดํ าเนินการภายใตขอ
ก ําหนดของมาตราน้ีเพ่ือจัดหาใหและ/หรือ เอ้ืออํ านวยแกการเขาถึงเพื่อและถายทอดไปยังภาคีอื่นๆ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน หรือเทคโนโลยีท่ีใชประโยชน
ทรัพยากรพนัธกุรรมและไมเปนตนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางสํ าคัญตอสิ่งแวดลอม
มาตรา 16 (1)

เทคโนโลยีชีวภาพไดรับการอธิบายความหมายในอนุสัญญาฯ วา
 “การประยุกตใชเทคโนโลยีใดๆ ท่ีใชประโยชนระบบชีวภาพ ส่ิงมีชีวิต, หรือวัตถ/ุสารที่แยกมา (derivatives)

จากส่ิงมชีวีติเพ่ือทํ าหรือปรับเปล่ียนผลผลิตหรือกระบวนการสํ าหรับการใชประโยชนโดยพิเศษเฉพาะ”
มาตรา 2

เทคโนโลยีท่ีใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยูภายใตขอกํ าหนดพิเศษท่ีมุงหมายใหประเทศ
ท่ีเปนถ่ินกํ าเนิดของทรัพยากรแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเหลาน้ี อนุสัญญา
ฯ ไดวางขอกํ าหนดเรียกรองใหทุกภาคีสรางกรอบการดํ าเนินงานทางกฎหมาย, ทางบริหาร หรือทาง
นโยบาย โดยมีความมุงหมายวาเทคโนโลยีเหลาน้ันไดรับการถายทอดบนเง่ือนไขท่ีไดรับการตกลง
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รวมกัน (mutually agreed terms) ไปยังผูใหทรัพยากรพันธุกรรม พันธกรณีน้ีขยายไปยังเทคโนโลยีท่ี
ไดรับการคุมครองโดยสิทธิบัตร และสิทธิทรัพยสินทางปญญา (intellectual property right) อ่ืนดวย

แตละภาคจีกัตองด ําเนินมาตรการทางกฎหมาย ดานการบริหาร หรือนโยบาย, เทาที่เหมาะสม, ดวยความ
มุงหมายวาภาค,ี โดยเฉพาะซึ่งเปนประเทศก ําลังพัฒนา, ที่จัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรมไดรับการจัดใหเขาถึงและ
รับการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงใชประโยชนทรัพยากรเหลาน้ัน ภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกันทั้งนี้หมายรวม
ถงึเทคโนโลยีซึ่งถูกคุมครองโดยสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ, ในกรณีที่จํ าเปน, โดยขอก ําหนดของ
มาตรา 20 และ 21 และโดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและสอดคลองกับวรรค 4 และ 5 ขางลางน้ี
มาตรา 16 (3)

โดยท่ัวไป ภาคีประเทศกํ าลังพัฒนาตองไดรับการเขาถึงเทคโนโลยีภายใตเง่ือนไขท่ียุติธรรม
และเปนที่พึงพอใจสูงสุด รวมถึงบนเง่ือนไขแบบผอนปรนหรือแบบสิทธิพิเศษ ซ่ึงไดรับการตกลงรวม
กัน  มาตรา 16 กํ าหนดวาในกรณีท่ีเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของอยูภายใตสิทธิทรัพยสินทางปญญา เชน
สิทธิบัตร การถายทอดตองอยูบนเง่ือนไขท่ีตระหนักถึงและสอดคลองกับการคุมครองสิทธิทรัพยสิน
อยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามอนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดวาภาคีตองใหความรวมมือ
ในการใหหลักประกันวาสิทธิทรัพยสินทางปญญา สนับสนุนและไมขัดขวางตอวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ

ภาค,ี โดยตระหนักวาสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ อาจมีอิทธิพลตอการด ําเนินการตาม
อนุสัญญาฉบับน้ี, จักตองใหความรวมมือในการนี้ภายใตกฎระเบียบแหงชาติและกฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือท่ี
จะเปนหลักประกันวาสิทธิน้ันๆ ไดรับการสนับสนุนและไมขัดแยงตอวัตถุประสงคของอนุสัญญา
มาตรา 16 (5)

• ทรัพยากรการเงิน  ทุกภาคีดํ าเนินการจัดหาการสนับสนุนทางการเงินและแรงจูงใจ
สํ าหรับการอนุวัตอนุสัญญาฯ ในระดับชาติ โดยสอดคลองกับสมรรถนะของตน

แตละภาคดี ําเนินการเพ่ือให, โดยสอดคลองกับสมรรถภาพของตน, การสนับสนุนทางการเงินและแรงจูงใจ
สํ าหรบักจิกรรมในชาติซึ่งมีเจตนาที่จะบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้โดยสอดคลองกับแผนการ,
ลํ าดบัความสํ าคัญและโปรแกรมของชาตินั้นๆ
มาตรา 20 (1)
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นอกจากน้ันภาคีประเทศพัฒนาแลวตกลงท่ีจะทํ าใหทรัพยากรการเงินใหมและเพิ่มเติมหามา
ได สํ าหรับภาคีประเทศกํ าลังพัฒนาเพ่ือใหสนองตอบ “คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเต็มท่ีตามท่ีไดตกลง
แลว” (“the agreed full incremental costs”) ของมาตรการอนุวัตการเพ่ือบรรลุความสํ าเร็จตาม
พันธกรณี

ภาคปีระเทศท่ีพัฒนาแลว จักจัดหาทรัพยากรการเงิน ทั้งที่ใหมและเพิ่มเติมเพื่ออ ํานวยใหภาคีประเทศที่
ก ําลังพัฒนาไดช ําระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นครบเต็มจํ านวนตามที่ไดตกลงไว เพื่อการด ําเนินมาตรการใหบรรลุผลสํ าเร็จ
ตามขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับน้ี…
มาตรา 20 (2)

นอกเหนือจากกลไกการเงินดังกลาวขางตน ภาคีประเทศพัฒนาแลวอาจจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
ปรับปรุงการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยผานหนวยงานพัฒนาระหวางประเทศและชองทางทวิภาคีอ่ืนๆ

ภาคปีระเทศพฒันาแลวอาจให, และภาคีประเทศก ําลังพัฒนาจักใชใหเปนประโยชน, ทรัพยากรการเงิน ซึ่ง
เกีย่วของกบัการด ําเนินงานตามอนุสัญญาฉบับน้ี โดยผานชองทางแบบทวภิาค,ี ภูมิภาคหรือพหุภาคีอ่ืนๆ ดวย
มาตรา 20 (3)

อนุสัญญาฯ ตระหนักอยางชัดเจนวา ภาคีประเทศกํ าลังพัฒนาจะสามารถดํ าเนินการตามพันธ
กรณีภายใตอนุสัญญาฯ ไดเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับการท่ีภาคีประเทศพัฒนาแลวจะสนองตอพันธกรณี
ท่ีใหจัดหาทรัพยากรไดมากสักเทาใด

ขอบเขตท่ีภาคีประเทศก ําลังพัฒนาจะด ําเนินการอยางมีประสิทธิผลตามพันธสัญญาภายใตอนุสัญญาฉบับ
น้ี จะขึน้อยูกบัการด ําเนินงานอยางมีประสิทธิผลของภาคีประเทศพัฒนาแลวตามพันธสัญญาของตนภายใต
อนุสัญญาฉบับน้ี ทีเ่กี่ยวของกับทรัพยากรการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี  และจะค ํานึงอยางเต็มที่ถึงความจริง
ท่ีวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการกํ าจัดความยากจนเปนความสํ าคัญอันดับแรกและเหนืออ่ืนใด 
สํ าหรับภาคีประเทศก ําลังพัฒนา
มาตรา 20 (4)

อนุสัญญาฯ ไดรับทราบวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยังคงมีลํ าดับความสํ าคัญ
เหนืออ่ืนใดในประเทศกํ าลังพัฒนา และในการน้ีตระหนักถึงสถานการณพิเศษ และความตองการ
ของประเทศกํ าลังพัฒนาท่ีมีลักษณะเปนเกาะจากผลการพิจารณาดังกลาวเปนท่ีคาดหวังวาภาคี
ประเทศพัฒนาแลวจะใหความสนใจเปนพิเศษแกการกระจายตัวและแหลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศกํ าลังพัฒนา ประเทศท่ีเปนเกาะเล็กๆ และความหลากหลายทางชีวภาพที่อยูใน
สภาวะเสี่ยงตอการสูญสิ้น เชนในพื้นที่แหงแลง พื้นที่ชายฝงและพื้นที่ภูเขา
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บทท่ี 7 การอนุวัตอนุสัญญาฯ

การดํ าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เปนความรวมมือระหวางประเทศ แมวาภาคีมี
ความรับผิดชอบโดยตรงตอพันธกรณีสวนใหญ แตการดํ าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ ตองการความชวยเหลืออยางมากจากภาคีดวยกันเอง สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
สมัชชาภาคี คณะที่ปรึกษา และคณะผูเชี่ยวชาญตางๆ ตลอดจนสถาบัน/องคกรระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของ

ความรวมมือ
เนื่องจากอนุสัญญาฯ มีหลายประเด็นท่ีตองดํ าเนินงาน จึงตองมีความรวมมือในหลายระดับ

ท้ังระหวางภาคีดวยกันเอง และระหวางสถาบัน/องคกรท่ีเก่ียวของ ดังน้ันจึงมีความตองการการ
พัฒนาความเชื่อมโยงระหวางสถาบันและความสัมพันธแบบรวมมือกันกับองคกรระหวางประเทศ
อ่ืนๆ

กลไกสํ าหรับการประสานความสัมพันธเปนพ้ืนฐานตอการอนุวัตอนุสัญญาฯ แตละการประชุม
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดยืนยันถึงความสํ าคัญท่ีการดํ าเนินงานตามอนุสัญญาฯ ตองพึ่งพิง
ความรวมมือและการประสานงานกันระหวางอนุสัญญาฯ กับอนุสัญญา สถาบันและกระบวนการอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ และไดเชิญใหอนุสัญญาและสถาบันดังกลาวมีบทบาทท่ีเขมแข็งในการดํ าเนินงานตาม
บางแงมุมของอนุสัญญาฯ ดวยแลว

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดยืนยันถึงความสํ าคัญของบทบาทของกลุมตางๆ นอกจากประเทศ
ภาคีและองคการระหวางประเทศ องคกรตางๆ ที่มิใชของรัฐไดแกองคกรพัฒนาเอกชน ทั้งในระดับ
ชาติและระหวางประเทศ, หนวยงานทางวิทยาศาสตร, สมาคมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม, และ
องคกรชุมชนพื้นเมืองตางๆ ไดรับการรองขอใหรวมมือในการศึกษาวิเคราะหทางวิทยาศาสตรฯ การ
จัดทํ านโยบาย, และการดํ าเนินงานตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในเร่ืองความรูตาม
ขนบประเพณีเก่ียวกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เปนหัว
ใจของการพัฒนาของการดํ าเนินงานโปรแกรมงานดังกลาว ซ่ึงไดเนนเปนพิเศษถึงความรวมมือกับผู
ทรงความรูทางขนบประเพณี

การประเมินความสํ าเร็จ
ในมาตรา 26 อนุสัญญาฯ กํ าหนดใหภาคีเสนอรายงานตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เก่ียวกับ

มาตรการที่ตองดํ าเนินเพื่ออนุวัตขอกํ าหนดของอนุสัญญาฯ และความมีประสิทธิผลในการสนองตอ
วัตถุประสงคอนุสัญญาฯ
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แตละภาคจีกัตองเสนอตอสมัชชาภาค,ี เปนระยะตามที่สมัชชาภาคีก ําหนด, รายงานเกี่ยวกับมาตรการซึ่งได
ด ําเนินไปเพ่ือปฏิบัติตามขอกํ าหนดของอนุสัญญา และประสิทธิผลของมาตรการน้ันในอันท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฉบับน้ี
มาตรา 26

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่ 2 ท่ีประชุมมีมติวารายงานแหงชาติวาดวยการ
อนุวัตอนุสัญญาฯ (national report) ควรเนนท่ีการดํ าเนินการตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ มาตรา
น้ีเก่ียวกับความตองการใหภาคีจัดทํ ากลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ชาติ และเพ่ือใหความม่ันใจวาการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
ไดรับการผสมผสานเขากับนโยบายและโปรแกรมของภาคกิจกรรมอ่ืนๆ ขอมูลขาวสารในรายงานน้ีได
รับการพิจารณาจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่4 ซ่ึงไดขอใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยา
ศาสตรฯ ใหคํ าปรึกษาเก่ียวกับลักษณะของขอมูลขาวสาร ท่ีตองการจากภาคีเพ่ือประเมินสถานภาพ
ของการอนุวัตอนุสัญญาฯ รายงานการทบทวนการอนุวัตระดับชาติตามขอมูลขาวสาร ในรายงาน
แหงชาติฉบับแรกอยูในบทท่ี 4

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที ่ 5 ท่ีประชุมไดรับรองวิธีการสํ าหรับรายงานการ
อนุวัตอนุสัญญาฯ โดยรูปแบบใหมน้ีจะชวยใหภาคีไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดํ าเนินงานตามพันธ
กรณีท้ังหมด ตามท่ีระบุไวในมาตราตางๆ ในเน้ือหาของอนุสัญญาฯ และจากขอมติของสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ท่ีเรียกรองใหภาคีปฏิบัติการตางๆ

แนวทางการรายงานจะชวยใหภาคีไดพิจารณาประสิทธิผลของมาตรการท่ีดํ าเนินอยู และชวย
ใหภาคีจํ าแนกระบุล ําดับความสํ าคัญระดับชาติ, สมรรถนะของชาติในการอนุวัต และอุปสรรคขอขัด
ขวางที่เผชิญอยู

เมื่อวิเคราะหรายงานแลวสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จะสามารถจํ าแนกระบุประเด็นท่ีตองการ
การศึกษาสังเกตทางวิทยาศาสตรและวิชาการตอไปได และสามารถจํ าแนกระบุความสํ าเร็จและ
อุปสรรคท่ีเผชญิภาคีอยู ในกรณีหลังจะตองไดรับการพิจารณาจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ วามีขั้น
ตอนอยางไรที่จะชวยภาค,ี และใหคํ าแนะนํ าที่เหมาะสมแกกลไกการเงิน, แกสถาบันท่ีสามารถชวย
พัฒนาสมรรถนะของส ํานักเลขานุการฯ และแกภาคีเอง
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