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มีจิตสํ านึกถึงคุณคาอันแทจริงข
, เศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร,  การศึก
ระกอบของความหลากหลายทางชีว

มีจิตสํ านึกดวยถึงความสํ าคัญข
กื้อหนุนชีวิตในชีวมณฑล,
ยืนยันวาการอนุรักษความหลาก
ยืนยันอีกวารัฐมีสิทธิอธิปไตยเห
ยืนยันอีกวารัฐมีความรับผิดชอบ

แบบที่ยั่งยืน,
วิตกหวงใยวาทรพัยากรชีวภาพก
สํ านึกถึงการขาดขอมูลขาวสารแ

ีจ่ะพฒันาสมรรถภาพทางวิทยาศาส
รด ําเนินมาตรการทีเ่หมาะสม
รับทราบวาเปนเรื่องจํ าเปนอยา

นัียสํ าคัญและการสูญเสียความหล
รับทราบดวยวาในกรณีทีม่กีารค

ภาพ  ไมควรใชการขาดหลักฐาน
กีเล่ียงหรอืลดการคกุคามน้ัน
นอกจากน้ันรับทราบวาความป

ษระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยใ
ันธุที่สามารถดํ ารงชีวิตอยูรอดในส
นอกจากน้ันรับทราบวาการอน

, มีบทบาทอยางสํ าคัญย่ิง
ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยอยา
ยากรชีวภาพในการดํ าเนินชีวิตต

ซ่ึงผลประโยชนที่ไดจากการใชป
ออาารัรัมมภภบบทท

องความหลากหลายทางชีวภาพแ
ษา,  นันทนาการและสุนทรียภาพ
ภาพ,
องความหลากหลายทางชีวภาพต

หลายทางชีวภาพ เปนความหวงใย
นือทรัพยากรชีวภาพของตน,
ตอการอนุรักษความหลากหลายท

 ําลังลดลงอยางมนัียสํ าคญั โดยกจิก
ละความรูเก่ียวกับความหลากหลา
ตร, วิชาการและสถาบนัเพือ่ใหคว

งมากที่จะคาดการณ, ปองกัน, 
ากหลายทางชีวภาพ ที่ตนตอแหลง
กุคามจนเกดิการลดลงอยางมีนัยสํ า
ทีส่มบรูณทางวิทยาศาสตรเปนเหตผุ

ระสงคพื้นฐานในการอนุรักษความ
นถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและก
ภาพแวดลอมธรรมชาติ
ุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรม

งใกลชิดและตามขนบประเพณีเดิม
ามขนบประเพณีเดิมและถึงความป
ระโยชนความรู, ประดิษฐกรรม
ละถึงคุณคาทางนิเวศ, พันธุกรรม, 
ของความหลากหลายทางชีวภาพและ

อวิวัฒนาการและตอการดํ ารงรักษา

สนใจรวมกันของมวลมนุษยชาติ

างชีวภาพและตอการใชทรัพยากรชีว

รรมของมนุษยอยางแนชัด
ยทางชีวภาพและถึงความตองการเรง
ามเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวางแผน

และขจัดสาเหตุที่ทํ าใหเกิดการลดลง
ปญหา
คัญหรือการสูญเสียความหลากหลาย
ลในการผัดผอนการด ําเนินมาตรการ

หลากหลายทางชีวภาพ คือ การ
ารธํ ารงรักษาและฟนฟูประชากรของ

ชาติ, โดยเฉพาะในประเทศแหลง

ของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซ่ึง
รารถนาในอันที่จะแบงปนอยางเทา
และการถือปฏิบัติที่สืบทอดมาตาม



2

ประเพณีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางย่ังยืน

ตระหนักอีกดวยถึงบทบาทสํ าคัญอยางย่ิงที่สตรีมีตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน และยืนยันความตองการเพื่อใหมีการเขารวมอยางเต็มที่โดยสตรีทุกระดับ ในการวาง
นโยบายและการดํ าเนินการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

เนนความสํ าคัญของและความตองการที่จะสงเสริม ความรวมมือระหวางประเทศ, ภูมิภาคและทั่วโลก
ระหวางรัฐและองคการ ระหวางรัฐบาลระหวางประเทศ และภาคเอกชน ในการอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

ยอมรับวาขอก ําหนดเกีย่วกับทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติมและการเขาถึงอยางเหมาะสม  ซ่ึง
เทคโนโลยีทีเ่กีย่วของ อาจจะท ําใหเกดิความเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวง ในสมรรถนะของสังคมโลกทีจ่ะบรรเทา
ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ยอมรับอีกดวยวาขอกํ าหนดพิเศษเปนส่ิงที่ตองการเพื่อที่จะสนองตอความปรารถนาของประเทศกํ าลัง
พัฒนา รวมทั้งขอกํ าหนดเกี่ยวกับทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติม และการเขาถึงอยางเหมาะสมซ่ึง
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ

รับทราบในการนี้ เง่ือนไขพิเศษของประเทศพัฒนาลาหลังและรัฐท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก
ยอมรับวาการลงทุนอยางจริงจังเปนที่ตองการสํ าหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และยอม

รับวามีการคาดหวังตอผลกํ าไรทางสิ่งแวดลอม, เศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุนเหลาน้ี
ตระหนักถึงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจและการกํ าจัดความยากจนวาเปนความสํ าคัญอันดับแรก 

และอยูเหนือสิ่งอื่นใดของประเทศกํ าลังพัฒนา
สํ านึกวาการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนเปนส่ิงสํ าคญัอยางย่ิง

ยวดในอันที่จะสนองความปรารถนาของประชากรโลกที่กํ าลังทวีจํ านวนข้ึนทางดานอาหาร, สุขภาพและอื่นๆ ซ่ึง
โดยเจตนารมณของการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนน้ัน การเขาถึง และ
การแบงปนทั้งทรัพยากรพันธุกรรมและเทคโนโลยีเปนสิ่งจํ าเปนอยางย่ิง

รับทราบวา, ในที่สุดแลว, การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนจะ
เสริมสรางความสัมพันธฉันทมิตรระหวางรัฐใหเขมแข็งย่ิงข้ึนและมีคุณูปการตอสันติสุขสํ าหรับมวลมนุษยชาติ

ปรารถนาที่จะเสริมสรางและทํ าใหการดํ าเนินงานระหวางประเทศในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยืนสมบูรณข้ึน, และ

ตกลงใจท่ีจะอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เพ่ือผลประโยชนของชน
รุนปจจุบันและอนาคต

ไดตกลงดังตอไปนี้
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มมาาตตรราา  11  วัวัตตถุถุปปรระะสสงงคค

 วัตถุประสงคของอนุสัญญาน้ี, ซึ่งดํ าเนินการโดยสอดคลองกับขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ, ไดแก การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และ
การแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม, หมายถึงโดยการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเหมาะสมและโดยการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม, โดยคํ านึงถึงสิทธิ
ทั้งหมดเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยี, และโดยการสนับสนุนทุนอยางเหมาะสม

มมาาตตรราา  22  กกาารรใใชชค ําค ําศัศัพพทท

 ตามเจตนารมณของอนุสัญญานี้
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายถงึ การมคีวามผดิแผกแตกตางระหวางส่ิงมชีีวิตจากทกุแหลงรวม

ถงึ, นอกเหนือจากส่ิงอืน่แลว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทางน้ํ าอืน่ๆ  และการประกอบรวมทางนิเวศ ซ่ึง
ส่ิงมีชีวิตเปนสวนหน่ึงในน้ันดวยในการน้ีรวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ, ระหวางชนิดพันธุและของ
ระบบนิเวศ

“ทรัพยากรชีวภาพ” หมายรวมทั้งทรัพยากรพันธุกรรม, สิ่งมีชีวิตหรือสวนใดๆ ของส่ิงมีชีวิต,  ประชา
กร, หรือองคประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชนหรือคุณคาตามความเปนจริงและตาม
ศักยภาพตอมนุษยชาติ

“เทคโนโลยีชีวภาพ” หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีใดๆ ซ่ึงใชระบบชีววิทยา, ใชสิ่งมีชีวิตหรือสวน
ที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิต, เพื่อทํ าใหหรือเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือกระบวนการสํ าหรับการใชทางวิทยาศาสตร

“ประเทศแหลงกํ าเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ประเทศซ่ึงเปนเจาของทรัพยากรพันธุกรรม
เหลาน้ัน ในสภาพตามถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

“ประเทศซึ่งใหทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ประเทศซ่ึงสํ ารองทรัพยากรพันธุกรรมรวบรวมสะสม
ไดจากแหลงซ่ึงอยูในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ, ในที่น้ีหมายรวมถึงประชากรของชนิดพันธุทั้งที่อยูในธรรม
ชาติและท่ีเล้ียงหรือปลูก, หรือทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดจากแหลงซึ่งอยูนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจ
จะหรืออาจไมไดถือกํ าเนิดในประเทศน้ัน

“ชนิดพันธุท่ีเล้ียงหรือเพาะปลูก” หมายถึง ชนิดพันธุซ่ึงไดผานขบวนการวิวัฒนาการ โดยไดรับอิทธิพล
จากมนุษย เพื่อใหตอบสนองความตองการของมนุษย

“ระบบนิเวศ” หมายถึงระบบรวมอันซับซอนซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ประกอบดวยชุมนุมประชา
กรพืช, สัตวและจุลินทรียกับสภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิตซึ่งอยูรวมกัน แบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกัน
เปนหนวยท่ีมีบทบาทหนาท่ี

“การอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง การอนุรักษองคประกอบของความหลาก
หลายทางชีวภาพภายนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

“สารพันธุกรรม” หมายถึง สารใดๆ ของพืช, สัตว, จุลินทรียหรือแหลงกํ าเนิดอื่นๆ ซึ่งบรรจุหนวยที่มี
บทบาทหนาที่ในการสืบทอดพันธุกรรม

“ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง สารพันธุกรรมซึ่งมีคุณคาตามความเปนจริงและตามศักยภาพ
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“แหลงที่อยูอาศัย” หมายถึง สถานที่หรือประเภทของสถานที่ซ่ึงส่ิงมีชีวิตหรือประชากรเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ

“สภาพในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง สภาพซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมมีอยูในระบบนิเวศและ
ในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและสํ าหรับกรณีท่ีเปนชนิดพันธุท่ีเล้ียงหรือปลูก, หมายถึงในสภาพแวดลอมซึ่ง
ชนิดพันธุเหลานั้นไดถูกพัฒนา จนมีลักษณะ/คุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม

“การอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง การอนุรักษระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติและการธํ ารงรักษาและการฟนคืนสภาพของประชากรของชนิดพันธุซึ่งสามารถอยูรอดไดในสภาพ
แวดลอมธรรมชาติ และสํ าหรับกรณีท่ีเปนชนิดพันธุท่ีเล้ียงหรือปลูก, หมายถึง ในสภาพแวดลอมซึ่งชนิดพันธุ
เหลาน้ันไดถูกพัฒนาจนมีลักษณะ/คุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม

“พื้นที่คุมครอง” หมายถึง พื้นที่ซ่ึงไดรับการกํ าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร ซึ่งถูกระบุใหหรือวาง
ระเบียบใหและจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคพิเศษเฉพาะการอนุรักษ

“องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องคการที่ประกอบดวยรัฐอธิปไตยในภูมิภาคใด
ก็ตาม ซึ่งรัฐสมาชิกไดมอบอํ านาจที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ที่อนุสัญญาครอบคลุมและซึ่งไดรับแตงตั้งอยางเปน
ทางการ เพ่ือลงนาม, ใหสัตยาบัน, ใหความเห็นชอบหรือเขาเปนภาคีเพิ่มเติม โดยสอดคลองกับระเบียบวิธีการ
ภายใน

“การใชประโยชนอยางย่ังยืน” หมายถึง การใชองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีทางและ
ดวยอัตราที่ไมนํ าไปสูการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว, ท้ังน้ีโดยธํ ารงรักษาศักยภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนองความตองการและความปรารถนาของคนรุนปจจุบันและในอนาคต

“เทคโนโลยี” หมายรวมถึง เทคโนโลยีชีวภาพ

มมาาตตรราา  33  หหลัลักกกกาารร

 รฐัม,ี โดยสอดคลองกบักฎบัตรสหประชาชาตแิละหลักกฎหมายระหวางประเทศ, สิทธิอธิปไตยทีจ่ะใช
ทรพัยากรของตนตามนโยบายส่ิงแวดลอมของตนเอง, และตามความรบัผดิชอบเพือ่ใหหลักประกนัวา กจิกรรมใน
ความรบัผดิชอบหรอืในความควบคมุไมกอใหเกดิความเสียหายตอส่ิงแวดลอมของรฐัอืน่หรอืของพืน้ทีน่อกเหนือเขต
อ ํานาจของชาติ

มมาาตตรราา  44  ขขออบบเเขขตตดุดุลลออาาณณาา

 ภายใตสิทธิของรัฐอื่นๆ, และยกเวนดังท่ีไดเสนอไวในอนุสัญญาน้ี, ขอก ําหนดของอนุสัญญาน้ี มีผลให
แตละภาคีนํ าไปใชในขอบเขต ดังตอไปนี้

1) ภายในพื้นที่ซึ่งอยูในดุลอาณาของชาติภาคีนั้น ในกรณีขององคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

2) ภายในพื้นที่ของดุลอาณาของชาติ หรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับ
กระบวนการและกิจกรรม ซึ่งดํ าเนินการภายใตดุลอาณาหรือการควบคุมของตน ทั้งนี้ โดยไมคํ านึงถึงวาผลจะ
เกิดขึ้นที่ใด
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มมาาตตรราา  55  คคววาามมรรววมมมืมืออ

 แตละภาคีจักตองดํ าเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, รวมมือกับภาคี 
อื่นๆ, โดยตรงหรือ, ในกรณีท่ีเหมาะสม, โดยผานองคการระหวางประเทศที่มีสมรรถภาพ, ในประเด็นเก่ียวกับ
พื้นที่นอกเหนือเขตอํ านาจของชาติ และเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่มีความสนใจรวมกัน, เพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

มมาาตตรราา  66  มมาาตตรรกกาารรทั่ทั่ววไไปปส ําส ําหหรัรับบกกาารรออนุนุรัรักกษษแแลละะกกาารรใใชชปปรระะโโยยชชนนออยยาางงย่ัย่ังงยืยืนน

 แตละภาคีจักตอง, โดยสอดคลองกับสถานการณและสมรรถนะของตน, ดํ าเนินการดังตอไปนี้
1) จัดทํ ากลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมระดับชาติ เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความหลาก

หลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน, หรือปรับกลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมใหสอดคลองกับความมุงหมายดังกลาว 
ซึ่งจักตองคํ านึงถึง, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, มาตรการซึ่งกํ าหนดในอนุสัญญา ที่เกี่ยวของกับ ภาคีและ

2) ประสาน, ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม, การอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนใหเขากับแผน, โปรแกรมและนโยบายของหนวยงานหรือแผนโปรแกรม, 
นโยบาย รวมระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ

มมาาตตรราา  77  กกาารรจ ําจ ําแแนนกกรระะบุบุแแลละะกกาารรติติดดตตาามมตตรรววจจสสออบบ

 แตละภาคีจักตองดํ าเนินการ, ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม, โดยเฉพาะตามความมุง
หมายของมาตรา 8 และ 10, ดังตอไปนี้

1) จํ าแนกระบุองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สํ าคัญสํ าหรับการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางย่ังยืน โดยพิจารณารายการซ่ึงระบุตามประเภท ดังกํ าหนดในภาคผนวก 1

2) ติดตามตรวจสอบ, ดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ, องคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งระบุดังในอนุวรรค ก) ขางตน, โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกองคประกอบที่จํ าเปนจะตองมีมาตร
การอนุรักษเรงดวนและท่ีมีศักยภาพสูงสุดในการใชประโยชนอยางยัง่ยืน

3) จํ าแนกระบุกระบวนการและประเภทของกิจกรรมซ่ึงมีหรือมีแนวโนมวาจะมีผลกระทบเสียหาย
อยางสํ าคัญตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยืน และติดตามตรวจสอบ
ผลนั้นดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ และ

4) ธํ ารงรักษาและจัดระบบ, โดยใชกลไกใดๆ ก็ตาม, ขอมูลซึ่งไดจากการจํ าแนกระบุและการติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมดังอนุวรรค ก), ข) และ ค) ขางตน
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มมาาตตรราา  88  กกาารรออนุนุรัรักกษษใในนถ่ิถ่ินนที่ที่ออยูยูออาาศัศัยยตตาามมธธรรรรมมชชาาติติ

 แตละภาคีจักตองดํ าเนินการดังตอไปนี้ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม
ก) จัดตั้งระบบพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่ซึ่งตองการมาตรการพิเศษสํ าหรับอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
ข) จัดทํ า, ในกรณีที่จํ าเปน, แนวทางสํ าหรับการเลือก, การจัดตั้ง, และการจัดการพื้นที่คุมครองหรือ

พื้นที่ซึ่งตองการมาตรการพิเศษสํ าหรับอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ค) จัดระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชีวภาพที่สํ าคัญสํ าหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไม

วาอยูในหรือนอกพื้นที่คุมครอง เพ่ือเปนหลักประกันในการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืน
ง) สงเสริมการคุมครองระบบนิเวศ, ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และธํ ารงรักษาประชากรของชนิด

พันธุที่สามารถดํ ารงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ
จ) สงเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมตอส่ิงแวดลอมและการพัฒนาแบบย่ังยืนในพื้นที่ติดตอกับพื้นที่คุม

ครอง เพื่อใหการคุมครองแกพื้นที่นั้นตอไป
ฉ) ฟนฟูและถนอมรักษาระบบนิเวศเสื่อมโทรมและสงเสริมการบํ ารุงชนิดพันธุที่ถูกคุกคามใกลจะสูญ

พันธุ โดยการวางแผนและดํ าเนินการตามแผนหรือกลยุทธการจัดการอื่นๆ
ช) จัดตั้งหรือธํ ารงรักษาวิธีการที่จะจัดระเบียบ, จัดการหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใช

ประโยชนและการปลอยส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการเปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพซ่ึงมีแนวโนมที่จะ
เกิดผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม อันมีผลตอการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน  
ทั้งนี้โดยคํ านึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดวย

ซ) ปองกันการนํ าเขาชนิดพันธุตางถ่ิน, ควบคุมหรือกํ าจัดชนิดพันธุตางถิ่น ซ่ึงคุกคามระบบนิเวศ, ถิ่น
ที่อยูอาศัย, หรือชนิดพันธุอื่น

ฌ) พยายามที่จะจัดวางเงื่อนไขที่จํ าเปนสํ าหรับการดํ าเนินการโดยสอดคลองระหวางการใชประโยชน
ในปจจุบันกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน

ญ) ภายใตกฎขอบงัคบัแหงชาต,ิ ใหความเคารพ, สงวนรกัษาและด ํารงไวซ่ึงความรู ประดษิฐกรรม และ
การถอืปฏบิตัขิองชมุชนพืน้เมอืงและทองถิน่ซ่ึงปรากฏในการดํ าเนินชวิีตทีสื่บทอดมาตามประเพณี ซ่ึงเกีย่วของกบั
การอนุรกัษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางย่ังยืนและสงเสรมิการประยุกตใชอยางกวางขวาง
มากข้ึน ดวยมคีวามเหน็ชอบและการเขารวมของผูทรงความรู, เจาของประดษิฐกรรมและผูถอืปฏบิตัน้ัินๆ  และ
สนับสนุนการแบงปนอยางเทาเทยีมซ่ึงผลประโยชนอนัเกดิจากการใชประโยชนความรู, ประดษิฐกรรมและการถอื
ปฏบิตัน้ัินๆ

ฎ) จัดทํ าหรือธํ ารงรักษากฎขอบังคับที่จํ าเปนและหรือขอกํ าหนดระเบียบบังคับตางๆ เพื่อการคุม
ครองชนิดพันธุและประชากรที่ถูกคุกคาม

ฏ) ในกรณีที่พิจารณาแลววามีผลเสียหายที่สํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพตามการดํ าเนินงาน
ตามมาตรา 7, ควบคุมหรือจัดการกระบวนการและกิจกรรมประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ฐ) รวมมือในการจัดหาความสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ สํ าหรับการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ ดังไดกลาวในอนุวรรค ก) ถึง ฏ) ขางตน, โดยเฉพาะอยางยิ่งแกประเทศกํ าลังพัฒนา
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มมาาตตรราา  99  กกาารรออนุนุรัรักกษษนนออกกถ่ิถ่ินนที่ที่ออยูยูออาาศัศัยยตตาามมธธรรรรมมชชาาติติ

 แตละภาคีจักตองดํ าเนินการดังตอไปนี้ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม, และที่สํ าคัญ 
โดยสอดคลองกับมาตรการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

1) ยอมรับนํ ามาตรการสํ าหรับอนุรักษองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนอกถิ่นที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติมาใช, โดยเฉพาะประเทศซ่ึงเปนถ่ินกํ าเนิดขององคประกอบนั้น

2) จัดตั้งและธํ ารงรักษาสิ่งเอื้ออ ํานวยในการอนุรักษและการวิจัยนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเกี่ยว
กับพืช สัตว และจุลินทรีย, โดยเฉพาะในประเทศซ่ึงเปนถ่ินกํ าเนิดทรัพยากรพันธุกรรม

3) ยอมรับนํ ามาตรการสํ าหรับบํ ารุงและฟนฟูชนิดพันธุที่ใกลจะสูญพันธุและมาตรการสํ าหรับนํ ากลับ
เขาสูถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเดิมของชนิดพันธุนั้นๆ มาใชภายใตสภาพท่ีเหมาะสม

4) จัดระเบียบและจัดการเกี่ยวกับการรวบรวมสะสมทรัพยากรชีวภาพจากถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 
เพื่อจุดมุงหมายในการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยไมคุกคามระบบนิเวศ และเพื่อจุดมุงหมายใน
การอนุรักษประชากรของชนิดพันธุในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ยกเวนในกรณีที่มีความตองการมาตรการ
อนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติแบบชั่วคราวเปนพิเศษ ภายใตอนุวรรค ค) ขางตนและ

5) รวมมือในการใหความสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ เพื่อการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรม
ชาติ ดังไดกลาวในอนุวรรค ก) - ง) และในการจัดตั้งและธํ ารงรักษาสิ่งเอื้ออ ํานวยในการอนุรักษนอกถิ่นที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติในประเทศกํ าลังพัฒนา

มมาาตตรราา  1100  กกาารรใใชชปปรระะโโยยชชนนอองงคคปปรระะกกออบบขขอองงคคววาามมหหลลาากกหหลลาายยททาางงชีชีววภภาาพพออยยาางงย่ัย่ังงยืยืนน

 แตละภาคีจักตองดํ าเนินการดังตอไปนี้, ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม
1) ผสานการพิจารณาการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเขากับการตัดสินใจระดับชาติ
2) ยอมรับนํ ามาตรการที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรชีวภาพมาใช เพื่อหลีกเล่ียง หรือลด 

ผลกระทบเสียหายท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพ
3) คุมครองและสงเสริมการใชทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคลองกับการถือปฏิบัติ

ตามขนบประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมตามเงื่อนไขที่จํ าเปนในการอนุรักษหรือการใชประโยชนอยางย่ังยืน
4) สนับสนุนประชากรทองถิ่นในการจัดทํ าและดํ าเนินกิจกรรมเพื่อแกไขในพื้นที่เสื่อมโทรม ซ่ึงความ

หลากหลายทางชีวภาพถูกทํ าลายจนลดนอยลง
5) สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาวิธีการเพื่อการใช

ประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน

มมาาตตรราา  1111  มมาาตตรรกกาารรสสรราางงเเสสริริมมแแรรงงจูจูงงใใจจ

 แตละภาคีจักตองดํ าเนินการ, ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม, นํ าเอามาตรการ ท่ีเหมาะ
สมทางดานเศรษฐกิจและสังคมมาใช ซ่ึงมาตรการเหลาน้ีเปนเสมือนแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
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มมาาตตรราา  1122  กกาารรวิวิจัจัยยแแลละะกกาารรฝฝกกออบบรรมม

 ภาคี โดยคํ านึงถึงความตองการพิเศษของประเทศกํ าลังพัฒนา, จักตอง
ก) จัดวางและธํ ารงรักษาโปรแกรมเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตรและทางวิชาการ   และการฝกอบรม

ไวในมาตรการเพื่อการจํ าแนกระบุ การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และองค
ประกอบอยางย่ังยืน และใหความสนับสนุนแกการศึกษาและการวิจัยน้ันๆ สํ าหรับความตองการ โดยเฉพาะของ
ประเทศกํ าลังพัฒนา

ข) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่อุทิศใหแกการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางย่ังยืน, โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศกํ าลังพัฒนา, ใหสอดคลองกับมติของสมัชชาภาคี ซึ่งดํ าเนินสืบ
เน่ืองจากขอเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร, วิชาการและเทคโนโลยี

ค) เพื่อด ําเนินการสืบเนื่องตามขอกํ าหนดของมาตรา 16, 18 และ 20, สงเสริมและรวมมือในการใช
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาวิธีการเพื่อการอนุรักษและ
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน

มมาาตตรราา  1133  กกาารรใใหหกกาารรศึศึกกษษาาแแลละะกกาารรคคววาามมตตรระะหหนันักกแแกกสสาาธธาารรณณชชนน

 ภาคีจักตอง
1) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจในความสํ าคัญของ, และมาตรการที่ตองการเพื่อ, การ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, เชนเดียวกับการถายทอดเผยแพรผานสื่อ, และการสอดแทรกหัวขอเหลา
นี้ไวในโปรแกรมการใหศึกษา และ

2) รวมมือ, เทาท่ีเหมาะสม, กับรัฐอื่นๆ และองคการระหวางประเทศในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชนเกีย่วกบัการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางย่ังยืน

มมาาตตรราา  1144  กกาารรปปรระะเเมิมินนผผลลกกรระะททบบแแลละะกกาารรลลดดผผลลกกรระะททบบเเสีสียยหหาายย

 1. แตละภาคี จักตองดํ าเนินการ, ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและเทาท่ีเหมาะสม, ดังตอไปนี้
ก) นํ าระเบียบวิธีการท่ีเหมาะสมเขาไปใช ซึ่งตองการใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

ตางๆ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะมีผลเสียหายท่ีสํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ โดยคํ านึงถึงการหลีกเล่ียง
หรือการลดผลนั้นๆ และ, ในกรณีท่ีเหมาะสม, ยอมใหสาธารณชนมีสวนรวมในวิธีการดงักลาว

ข) นํ าการจัดการที่เหมาะสมเขาไปใชเพื่อใหหลักประกันวา ผลลัพธทางส่ิงแวดลอมสืบเน่ืองจาก
โปรแกรมและนโยบายของภาคีนั้นๆ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะมีผลกระทบเสียหายท่ีสํ าคัญตอความหลากหลายทางชีว
ภาพ ไดรับการพิจารณาทันการณ

ค) สงเสริม, บนพื้นฐานการเอื้ออํ านวยผลประโยชนซ่ึงกันและกัน, การแจงใหทราบ, การแลก
เปลี่ยนขอมูลขาวสารและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายใตดุลอาณาหรือการควบคุม ซึ่งมีแนวโนมที่จะมี
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ผลเสียหายอยางสํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐอื่น หรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาติตน, 
โดยการสนับสนุนใหมีขอตกลงการดํ าเนินงานรวมแบบทวิภาคี, ภูมิภาคหรือพหุภาค,ี เทาท่ีเหมาะสม

ง) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีอันตรายหรือความเสียหายรายแรง, เกิดขึ้นภายใตดุลอาณาหรือ
การควบคุมของประเทศนั้นๆ, ซึ่งมีผลตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภายใตดุลอาณาของรัฐอื่นหรือใน
พื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้นๆ, แจงรัฐที่มีแนวโนมจะไดรับผลของอันตรายหรือความเสียหายนั้นโดยทัน
ที, เชนเดียวกับริเริ่มการปฏิบัติงานที่จะปองกันหรือลดอันตรายหรือความเสียหายน้ัน และ

จ) สงเสริมการดํ าเนินงานระดับชาติเกี่ยวกับการสนองตอบโดยเรงดวนตอกิจกรรมหรือเหตุการณ, 
ไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรืออื่นๆ, ซึ่งมีอันตรายอยางรายแรงหรือฉุกเฉินตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหสงกํ าลังสํ ารองชวยเหลือความพยายามระดับชาติน้ันๆ และ
เพื่อวางแผนฉุกเฉินรวมกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสมและไดรับการตกลงจากรัฐตางๆ หรือองคการผสานทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ

2. สมัชชาภาคีจักตองตรวจสอบ, โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับรับผิดชอบและการแกไขปญหา, ซ่ึง
รวมทั้งการฟนฟูใหคืนสภาพเดิมและการชดเชยความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ, ยกเวนในกรณีซ่ึง
ความรับผิดชอบนั้นเปนเรื่องภายในอยางแทจริง

มมาาตตรราา  1155  กกาารรเเขขาาถึถึงงททรัรัพพยยาากกรรพัพันนธุธุกกรรรรมม

1.  โดยตระหนักถึงสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน อํ านาจในการพิจารณา
กํ าหนดการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมขึ้นอยูกับรัฐบาลแหงชาติและอยูภายใตกฎระเบียบของชาตินั้นๆ

2. แตละภาคีจักตองพยายามสรางเงื่อนไขเพื่อเอื้ออํ านวยในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม สํ าหรับ
การใชประโยชนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมโดยภาคีอื่นๆ และไมวางขอจํ ากัดซึ่งขัดแยงตอวัตถุประสงคของ
อนุสัญญา

3. ตามเจตนารมณของอนุสัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งถูกจัดหาใหโดยภาคี, ดังไดอางถึงในมาตรา
น้ี และมาตรา 16 และ 19, เปนเฉพาะทรัพยากรซึ่งถูกจัดหาใหโดยภาคี ซึ่งเปนประเทศถิ่นกํ าเนิดของ
ทรัพยากรนั้น หรือโดยภาคีซึ่งไดรับทรัพยากรพันธุกรรมนั้นมาโดยสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับน้ี

4. การเขาถึง, ในกรณีที่ไดรับอนุญาต, จักตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกันและอยูภาย
ใต ขอก ําหนดของมาตรานี้

5. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจักตองอยูภายใตการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาของภาคีซ่ึงให
ทรัพยากรนั้น นอกเสียจากในกรณีที่ภาคีนั้นพิจารณาเปนประการอื่น

6. แตละภาคี จักตองพยายามที่จะจัดทํ าและดํ าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงใชทรัพยากรพันธุ
กรรม ที่ภาคีอื่นๆ จัดหาให โดยการมีสวนรวมอยางเต็มท่ี, หากเปนไปไดทํ าการวิจัยภายในภาคีน้ันๆ

7. แตละภาคจีกัตองดํ าเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบรหิาร หรอืนโยบาย, เทาทีเ่หมาะสม, และโดย
สอดคลองกบัมาตรา 16 และ 19 และ, ในกรณีทีจ่ ําเปน, โดยผานกลไกการเงิน ซ่ึงก ําหนดโดยมาตรา 20 และ 21 
ท้ังน้ีดวยเจตนารมณเพ่ือแบงปนในวิถทีางท่ียุตธิรรมและเทาเทยีม ซ่ึงผลของการวิจัยและการพัฒนา และซึ่งผล
ประโยชนทีไ่ดจากการใชประโยชนทรพัยากรพนัธุกรรมทางการพาณิชยและอื่นๆ กับภาคี ที่ไดใหทรัพยากรนั้น   
การแบงปนน้ันๆ จกัตองอยูภายใตเง่ือนไขทีไ่ดรบัการตกลงรวมกนั
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มมาาตตรราา  1166  กกาารรเเขขาาถึถึงงแแลละะกกาารรถถาายยททออดดเเททคคโโนนโโลลยียี

1. แตละภาคี, โดยตระหนักวาเทคโนโลยีหมายรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและท้ังการเขาถึงและการถาย
ทอดเทคโนโลยีระหวางภาคีเปนส่ิงจํ าเปนขาดเสียมิได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้, ดํ าเนินการ
ภายใตขอกํ าหนดของมาตรานี้เพื่อจัดหาใหและ/หรือ เอื้ออ ํานวยแกการเขาถึงเพื่อและถายทอดไปยังภาคีอื่นๆ 
ซ่ึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน หรือ
เทคโนโลยีที่ใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมและไมเปนตนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางสํ าคัญตอสิ่งแวดลอม

2. การเขาถงึและการถายทอดเทคโนโลยีทีอ่างถงึในวรรค 1 ขางตน ใหแกประเทศก ําลังพัฒนาจักตอง
ถกูจดัใหและเอือ้อ ํานวยภายใตเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเปนที่พึงพอใจที่สุด หมายรวมถึงภายใตเงื่อนไขแบบผอน
ปรนหรอืแบบสิทธิพเิศษ, ในกรณีทีไ่ดตกลงรวมกนั, และในกรณีทีจ่ ําเปน, โดยสอดคลองกบักลไกทางการเงิน ซ่ึง
ก ําหนดโดยมาตรา 20 และ 21 สํ าหรบักรณีทีเ่ทคโนโลยีอยูภายใตการคุมครองของสิทธิบตัรและสิทธิทรัพยสิน
ทางปญญาอืน่ๆ การเขาถงึและการถายทอดน้ันจกัตองถกูจดัใหอยูภายใตเง่ือนไข ซ่ึงเปนทีย่อมรบัและสอดคลอง
กับการคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาอยางพอเพียงและอยางมีประสิทธิผล การประยุกตใชยอหนานี้จักตอง
สอดคลองกบัวรรค 3, 4 และ 5 ขางลางน้ี

3. แตละภาคีจักตองดํ าเนินมาตรการทางกฎหมาย ดานการบริหาร หรือนโยบาย, เทาท่ีเหมาะสม,  
ดวยความมุงหมายวาภาคี, โดยเฉพาะซ่ึงเปนประเทศกํ าลังพัฒนา, ที่จัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรมไดรับการจัด
ใหเขาถึงและรับการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงใชประโยชนทรัพยากรเหลาน้ัน ภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวม
กันทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งถูกคุมครองโดยสิทธิบัตรและสิทธทิรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ, ในกรณีที่จํ าเปน, 
โดยขอกํ าหนดของมาตรา 20 และ 21 และโดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและสอดคลองกับวรรค 
4 และ 5 ขางลางน้ี

4. แตละภาคจีกัตองดํ าเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบรหิาร หรอื นโยบาย, เทาทีเ่หมาะสม, ดวยจุด
มุงหมายวาภาคเอกชนจกัตองเอือ้อํ านวยในการเขาถงึ, แกการพฒันารวมกนั และการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งอาง
ถงึในวรรค 1 ขางตน เพือ่ผลประโยชนสํ าหรบัทัง้สถาบนัภาครฐัและภาคเอกชน และในการน้ีจกัตองปฏิบัติตาม
พันธกรณี ซ่ึงรวมอยูในวรรค 1, 2 และ 3 ขางตน

5. ภาคี, โดยตระหนักวาสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ อาจมีอิทธิพลตอการดํ าเนินการ
ตามอนุสัญญาฉบับน้ี, จักตองใหความรวมมือในการนี้ภายใตกฎระเบียบแหงชาติและกฎหมายระหวางประเทศ 
เพ่ือท่ีจะเปนหลักประกันวาสิทธิน้ันๆ ไดรับการสนับสนุนและไมขัดแยงตอวัตถุประสงคของอนุสัญญา

มมาาตตรราา  1177  กกาารรแแลลกกเเปปลี่ลี่ยยนนขขออมูมูลลขขาาววสสาารร

1. ภาคีจักตองเอื้ออํ านวยในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารจากทุกแหลงของรัฐที่สามารถจัดหาขอมูล
ใหได ซ่ึงเก่ียวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน, ทั้งนี้ โดยคํ านึง
ถึงความตองการเปนพิเศษของประเทศกํ าลังพัฒนา

2. การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารดังกลาว จักตองรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยทางวิชาการ, วิทยา
ศาสตรและสังคมเศรษฐกิจ, เชนเดียวกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรมและการสํ ารวจ, ความรู
พิเศษเฉพาะ, ความรูพื้นบานและความรูที่สืบทอดมาตามประเพณี และประกอบรวมกับเทคโนโลยีดังอางถึงใน
มาตรา 16, วรรค 1  ในการนี้ จักตอง, ในกรณีที่เปนไปได, รวมถึงการสงขอมูลขาวสารกลับสูประเทศเดิมดวย
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มมาาตตรราา  1188  คคววาามมรรววมมมืมืออททาางงวิวิชชาากกาารรแแลละะวิวิททยยาาศศาาสสตตรร

1. ภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและวิทยาศาสตรในสาขาการอนุรักษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ, ในกรณีที่มีความจํ าเปน, โดยผานสถาบันระหวางประเทศและ
ระดับชาติท่ีเหมาะสม

2. แตละภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตรกับภาคีอื่นๆ, โดยเฉพาะ
ประเทศกํ าลังพัฒนา, ในการอนุวัติอนุสัญญา, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, โดยผานการจัดทํ าและการดํ าเนินกา
รามนโยบายแหงชาติในการสงเสริมความรวมมือน้ัน ควรใหความสนใจเปนพิเศษแกการพัฒนา และการเสริม
สรางสมรรถนะของชาติ, โดยวิถีทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางในระดับสถาบันองคการ

3. สมัชชาภาคี, ในการประชุมครั้งแรก, จักตองกํ าหนดวาจะจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และเทคนิคอยางไร  เพื่อสงเสริมและเอื้ออ ํานวยแกความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร

4. ภาคีจักตอง, โดยสอดคลองกฎหมายและนโยบายของชาติ, สนับสนุนและจัดทํ าวิธีการสํ าหรับ
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี, รวมทั้ง เทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีท่ีสืบทอดมาตาม
ประเพณี,  ทั้งนี้ เพื่อด ําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้  สํ าหรับเจตนารมณประการน้ี, ภาคีจักตองสง
เสริมความรวมมือในการฝกอบรมบุคลากรและในการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดวย

5. ภาคี จักตอง, ภายใตความตกลงรวมกัน, สงเสริมการจัดตั้งโปรแกรมการวิจัยรวมและการดํ าเนิน
กิจการรวมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับน้ี

มมาาตตรราา  1199  กกาารรคคววบบคุคุมมดูดูแแลลเเททคคโโนนโโลลยียีชีชีววภภาาพพแแลละะกกาารรจัจัดดสสรรรรผผลลปปรระะโโยยชชนน

1.  แตละภาคีจักตองดํ าเนินมาตรการทางกฎหมาย,การบริหาร หรือนโยบาย, เทาท่ีเหมาะสมในอันที่
จะทํ าใหภาคีเขามีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลในกิจกรรมการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ, โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศกํ าลังพัฒนา ซึ่งไดจัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรมสํ าหรับการวิจัยน้ัน, และหากเปนไปไดทํ าการวิจัยภาย
ในภาคีนั้นๆ

2. แตละภาคจีกัตองดํ าเนินมาตรการท่ีเปนไปไดในทางปฏิบัติท้ังปวง เพื่อสงเสริมและกระตุนใหภาคี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกํ าลังพัฒนา, ไดเขาถึงตามลํ าดับกอนหลัง, ซ่ึงผลลัพธและผลประโยชนที่ไดจาก
เทคโนโลยีชวีภาพซ่ึงใชทรพัยากรชวีภาพทีภ่าคเีหลาน้ันไดจัดหาให ท้ังน้ีบนพ้ืนฐานแหงความยุติธรรมและความ
เสมอภาค  การเขาถงึน้ันๆ จกัตองอยูภายใตเง่ือนไขทีไ่ดรบัการตกลงรวมกัน

3. ภาคีจักตองพิจารณาถึงความจํ าเปนที่จะตองมีพิธีสารและรูปแบบของพิธีสาร โดยจัดวางระเบียบ 
วิธีการท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมทั้ง, โดยเฉพาะอยางย่ิง, การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาในเรื่องเกี่ยวกับการถายทอด
อยางปลอดภัย การดูแล และการใชประโยชนส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีว
ภาพอันอาจมีผลเสียหายตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

4. แตละภาคีจักตองดํ าเนินงานโดยตรงหรือโดยมอบหมายใหบุคคลใดๆ ทางดานกฎหมายหรือทาง
ดานธรรมชาติ ดํ าเนินงานภายใตดุลอาณาของตนเกี่ยวกับจัดหาใหสิ่งมีชีวิตดังไดอางถึงในวรรค 3 ขางตน, จัด
ใหมีขอมูลซ่ึงพอหาไดเกี่ยวกับการใชประโยชนและกฎระเบียบความปลอดภัย ซ่ึงประเทศภาคีเปนผูกํ าหนด 
เพื่อการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตนั้นๆ, เชนเดียวกับจัดใหมีขอมูลที่หาไดเกี่ยวกับผลกระทบเสียหายที่มีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะชนิดซึ่งเปนที่กังวลวิตกแกภาคีซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นๆ จะถูกนํ าเขาไป
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มมาาตตรราา  2200  ททรัรัพพยยาากกรรกกาารรเเงิงินน

1. แตละภาคีดํ าเนินการเพื่อให, โดยสอดคลองกับสมรรถภาพของตน, การสนับสนุนทางการเงินและ
แรงจูงใจสํ าหรับกิจกรรมในชาติซ่ึงมีเจตนาที่จะบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับน้ี ทั้งนี้โดยสอดคลองกับ
แผนการ, ลํ าดับความสํ าคัญและโปรแกรมของชาตินั้นๆ

2. ภาคีประเทศที่พัฒนาแลว จักจัดหาทรัพยากรการเงิน ทั้งที่ใหมและเพิ่มเติมเพื่ออํ านวยใหภาคี
ประเทศที่กํ าลังพัฒนาไดชํ าระคาใชจายที่เพิ่มข้ึนครบเต็มจํ านวนตามที่ไดตกลงไว เพื่อการดํ าเนินมาตรการให
บรรลุผลสํ าเร็จตามขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับน้ี และเพื่อใหไดรับผลประโยชนจากบทบัญญัติของอนุสัญญา 
ซึ่งมีคาใชจายที่ไดตกลงกันระหวางภาคีประเทศกํ าลังพัฒนา กับสถาบันตามที่ไดอางถึงในมาตรา 21, ทั้งนี้โดย
สอดคลองกับนโยบาย, กลยุทธ, ลํ าดับความสํ าคัญของโปรแกรม, และกฎเกณฑความเหมาะสม และรายการ
ระบุคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งสมัชชาภาคีไดจัดทํ าข้ึน   ภาคีอื่น, รวมท้ังประเทศซ่ึงไดผานเขาสูกระบวนการเปล่ียน
แปลงเศรษฐกิจการตลาดอาจสมัครใจรับภาระตามขอผูกพันของภาคีประเทศพัฒนาแลว ตามความมุงหมาย
ของมาตรานี้,สมัชชาภาคีจักจัดทํ ารายการนามภาคีประเทศพัฒนาแลว และภาคีอื่นซึ่งสมัครใจรับภาระตามพันธ
กรณีของภาคีประเทศพัฒนาแลวในการประชุมครั้งแรก สมัชชาภาคีจักพิจารณาทบทวนเปนระยะและหากจํ าเปน
จักแกไขรายการนั้น  การบริจาคจากประเทศอื่นและแหลงอื่นบนพื้นฐานแหงความสมัครใจจะไดรับการสงเสริม
ดวยการดํ าเนินการตามพันธะสัญญาน้ีจักตองคํ านึงถึงความตองการเกี่ยวกับกองทุนที่พอเพียง, คาดหวังได, 
และหมุนเวียนทันเวลา และความสํ าคัญของการแบงปนรับภาระระหวางภาคีซึ่งเปนผูบริจาคดังระบุนามในราย
การ

3. ภาคีประเทศพัฒนาแลวอาจให, และภาคีประเทศกํ าลังพัฒนาจักใชใหเปนประโยชน,ทรัพยากร
การเงิน ซึ่งเกี่ยวของกับการดํ าเนินการตามอนุสัญญาฉบับน้ี โดยผานชองทางแบบทวิภาคี, ภูมิภาคหรือพหุภาคี
อื่นๆ ดวย

4. ขอบเขตที่ภาคีประเทศกํ าลังพัฒนาจะดํ าเนินการอยางมีประสิทธิผลตามพันธสัญญาภายใต
อนุสัญญาฉบับน้ี จะขึ้นอยูกับการดํ าเนินงานอยางมีประสิทธิผลของภาคีประเทศพัฒนาแลวตามพันธสัญญาของ
ตนภายใตอนุสัญญาฉบับน้ี ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี  และจะคํ านึงอยางเต็ม
ที่ถึงความจริงที่วาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการกํ าจัดความยากจนเปนความสํ าคัญอันดับแรกและ
เหนืออื่นใด สํ าหรับภาคีประเทศกํ าลังพัฒนา

5. ภาคีจักตองคํ านึงอยางเต็มที่ถึงความตองการโดยเฉพาะเจาะจงและสถานการณพิเศษของประเทศ
ที่พัฒนาลาหลังในการดํ าเนินกิจกรรมของประเทศน้ันซ่ึงเกี่ยวของกับการสนับสนุนทุนและการถ ายทอด
เทคโนโลยี

6. ภาคีจักพิจารณาสถานภาพพิเศษอันเปนผลจากการท่ีความหลากหลายทางชีวภาพมีความเปนอิสระ
ทั้งในดานการกระจายตัวและทํ าเลท่ีต้ัง ซึ่งเกิดในภาคีประเทศกํ าลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐท่ีเปนเกาะเล็กๆ

7. ควรพิจารณาดวยถึงสถานการณพิเศษของประเทศกํ าลังพัฒนา รวมถึงประเทศที่มีสภาพแวดลอม
เปราะบางท่ีสุด ดังเชน ประเทศในเขตทะเลทรายและก่ึงทะเลทราย, พ้ืนท่ีชายฝงและภูเขา
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มมาาตตรราา  2211  กกลลไไกกกกาารรเเงิงินน

1. จักตองมีกลไกสํ าหรับขอกํ าหนดของทรัพยากรการเงินแกภาคีประเทศกํ าลังพัฒนา, ตามความมุง
หมายของอนุสัญญาฉบบัน้ี บนพืน้ฐานของการใหเปลาหรอืใหแบบผอนปรน ซ่ึงส่ิงทีจ่ ําเปนดงับรรยายในมาตราน้ี
กลไกจกัมบีทบาทหนาทีภ่ายใตขอบเขตอํ านาจและการแนะนํ าของสมชัชาภาคแีละจกัมีภาระท่ีตองช้ีแจงการดํ าเนิน
งานตอสมชัชาภาคี   ทัง้น้ีตามความมุงหมายของอนุสัญญาฉบบัน้ี  การด ําเนินการของกลไกจกักระทํ าโดยสถาบัน 
ดงัทีส่มชัชาไดมมีตแิตงตัง้ในการประชมุครัง้แรก ตามความมุงหมายของอนุสัญญาฉบบัน้ี สมชัชาภาคจีกักํ าหนด
นโยบาย, กลยุทธ, ลํ าดบัความสํ าคญัของโปรแกรมและกฎเกณฑสํ าหรบัความเหมาะสม ทีเ่กีย่วของกับการเขาถึง
และการใชประโยชนทรพัยากรน้ัน  ในการบรจิาคควรพจิารณาถงึความตองการในเรือ่งความคาดหวังได, ความพอ
เพยีง และการหมนุเวียนทนัเวลา ของเงนิทนุดงัไดอางถงึในมาตรา 20  ทัง้น้ี โดยสอดคลองกบัปรมิาณทรัพยากรที่
ตองการ ซ่ึงสมชัชาภาคจีะก ําหนดเปนระยะ และความสํ าคญัของการแบงปนรับภาระระหวางประเทศผูบริจาค ดัง
ระบนุามในรายการทีอ่างถงึในมาตรา 20, วรรค 2  การบรจิาคโดยสมคัรใจอาจกระทํ าได โดยภาคปีระเทศพัฒนา
แลว และโดยประเทศอืน่และแหลงอืน่  กลไกจกัด ําเนินการภายในระบบการปกครองทีเ่ปนประชาธิปไตยและโปรง
ใส

2. สืบเน่ืองจากวัตถุประสงคของอนุสัญญา สมัชชาภาคีจักตองกํ าหนดนโยบาย, กลยุทธและลํ าดบั
ความสํ าคัญของโปรแกรม  เชนเดียวกับกฎเกณฑโดยละเอียดและแนวทางสํ าหรับความเหมาะสมในการเขาถงึ
และการใชประโยชนทรัพยากรการเงิน รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณคาการใชประโยชนน้ัน 
ดวยความสม่ํ าเสมอ  สมัชชาภาคีจักตองตัดสินใจในการจัดการใหมีผลการดํ าเนินงานในวรรค 1 ขางตน หลัง
จากไดมีการปรึกษาหารือกับสถาบันซึ่งไดรับมอบหมายในการดํ าเนินกลไกทางการเงินแลว

3. สมัชชาภาคี จักตองพิจารณาทบทวนประสิทธิผลของกลไก ที่ไดจัดตั้งขึ้นภายในมาตรานี้ ซึ่งรวมถึง
กฎเกณฑและแนวทางดังไดอางถึงในวรรค 2 ขางตน ภายในระยะเวลาไมต่ํ ากวา 2 ป หลังจากอนุสัญญา มีผล
บังคับใชและตอจากน้ันดวยความสมํ่ าเสมอ  บนพื้นฐานของการพิจารณาทบทวนนั้นจักตองดํ าเนินการอยาง
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกลไกหากจํ าเปน

4. ภาคีจักตองพิจารณาเสริมสรางระบบการเงินที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อสนับสนุนใหทรัพยากรการเงิน
สํ าหรับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

มมาาตตรราา  2222  คคววาามมสัสัมมพัพันนธธกักับบออนุนุสัสัญญญญาารระะหหววาางงปปรระะเเททศศอื่อื่นนๆๆ

1. บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับน้ี จักไมมีผลตอสิทธิและขอผูกพันของภาคีใด อันเกิดจากความตก
ลงระหวางประเทศใดๆ ที่มีอยูแลว ยกเวนในกรณีที่การใชสิทธิและขอผูกพันเหลานั้น เปนผลใหเกิดความเสีย
หายรายแรงหรือการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ภาคีจักตองดํ าเนินการตามอนุสัญญาฉบับน้ี ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยสอด
คลองกับสิทธิและขอผูกพันของรัฐ ที่อยูภายใตกฎหมายทางทะเล



14

มมาาตตรราา  2233  สสมัมัชชชชาาภภาาคีคี

1. โดยนัยน้ีสมัชชาภาคีจึงไดรับการจัดตั้งข้ึนการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี จักตองถูกเรียก
ระดม โดยผูอํ านวยการบริหารโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ภายในไมเกินหน่ึงปหลังจากอนุสัญญา
ฉบับน้ี มีผลบังคับใช  ตอจากนั้นการประชุมสามัญของสมัชชาภาคีจักตองมีขึ้นในชวงระยะเวลาท่ีสม่ํ าเสมอ ซ่ึง
จะไดรับการพิจารณาลงมติจากสมัชชาภาคีในการประชุมครั้งแรก

2. การประชุมพิเศษของสมัชชาภาคีจักตองมีข้ึนในเวลาอื่นๆ ท่ีสมัชชาภาคีเล็งเห็นวามีความจํ าเปน 
หรือตามคํ าขอรองเปนลายลักษณอักษรจากภาคีใดๆ  ทั้งนี้ กํ าหนดใหดํ าเนินการภายในหกเดือนหลังจากท่ีภาคี
ไดรับทราบจากสํ านักเลขาธิการ และจักตองไดรับความเห็นชอบอยางนอยจากหนึ่งในสามของภาคีกอน

3. สมัชชาภาคีจักตองไดรับมติเห็นชอบและยอมรับกฎเกณฑของข้ันตอนวิธีการสํ าหรับสมัชชาภาคี
เองและสํ าหรับคณะกรรมการซ่ึงสมัชชาภาคีอาจตั้งข้ึนเชนเดียวกับกฎเกณฑทางการเงินซึ่งครอบคลุมการใหทุน
สนับสนุนสํ านักเลขาธิการ   ในการประชุมสามัญจักตองมีการรับรองงบประมาณเพื่อนํ าไปใชตามชวงระยะหน่ึง 
จนกวาการประชุมสามัญครั้งตอไปจะมาถึง

4. สมัชชาภาคีจักตองควบคุมการพิจารณาทบทวนการดํ าเนินการตามอนุสัญญา และเพื่อความมุง
หมายดังนี้ จักตอง

ก) กํ าหนดรูปแบบ และชวงระยะในการถายทอดขอมูลที่ภาคีจะตองเสนอตามมาตรา 26 และ
พิจารณาขอมูลน้ันเชนเดียวกับรายงานซ่ึงคณะกรรมการใดๆ เปนผูเสนอ

ข) พิจารณาทบทวนขอเสนอแนะทางวิทยาศาสตร,วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ ซึ่งเสนอโดยสอดคลองกับมาตรา 25

ค) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, พิธีสารมาใชโดยสอดคลองกับมาตรา 28
ง) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, ขอแกไขปรับปรุงอนุสัญญาฉบับนี้ และภาคผนวกมา

ใช, โดยสอดคลองกับมาตรา 29 และ 30
จ) พิจารณาขอแกไขปรับปรุงในพิธีสารใดๆ เชนเดียวกันกับในภาคผนวกใดๆ นอกจากนั้น, และ, 

หากตัดสินใจดังนั้น, เสนอแนะการยอมรับ ตอภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของ
ฉ) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, ภาคผนวกเพิ่มเติมแกอนุสัญญาฉบับนี้มาใช, โดย

สอดคลองกับมาตรา 30
ช) จัดตั้งคณะกรรมการดังกลาว,โดยเฉพาะเพ่ือใหขอเสนอแนะทางวิทยาศาสตรและวิชาการ หาก

ดูเสมือนวามีความจํ าเปนเพื่อการดํ าเนินการตามอนุสัญญาฉบับน้ี
ซ) ติดตอประสานงาน, ผานสํ านักเลขาธิการ, กับองคกรบริหารสํ าหรับอนุสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับ

ประเด็นตางๆ ที่ครอบคลุมในอนุสัญญาฉบับนี้ โดยพิจารณาถึงการวางรูปแบบความรวมมือระหวางองคกรดัง
กลาว, และ

ฌ)  พิจารณาและดํ าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจจํ าเปนเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของ
อนุสัญญาฉบับน้ี ตามประสบการณที่ไดรับจากการดํ าเนินงานของอนุสัญญา

5. สหประชาชาติ, หนวยงานพิเศษของสหประชาชาติและหนวยงานการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ เชนเดียวกับรัฐใดๆ ซ่ึงมิใชภาคีในอนุสัญญาฉบับน้ี อาจสงผูแทนเขาสังเกตการณในการประชุมสมัชชา
ภาคีได องคกรหรือหนวยงานอื่นๆ ไมวาจะเปนของราชการหรือไมซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาซึ่งเกีย่วของ
กับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดแจงใหสํ านักเลขาธิการทราบความ
ปรารถนาในการเขาสังเกตการณในการประชุมสมัชชาภาคี อาจไดรับอนุญาตใหเขาประชุมได หากอยางนอย
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หนึ่งในสามของภาคีมิไดคัดคาน การอนุญาตใหเขาประชุมและการมีสวนรวมในการประชุม จักตองอยูภายใตกฎ
เกณฑตามระเบียบวิธีการซึ่งไดรับการรับรองจากสมัชชาภาคีแลว

มมาาตตรราา  2244  ส ําส ํานันักกเเลลขขาาธิธิกกาารร

1. โดยนัยน้ีสํ านักเลขาธิการจึงไดรับการจัดตั้งขึ้น บทบาทหนาท่ีของสํ านักเลขาธิการจักตอง
ก) เพื่อจัดและใหบริการสํ าหรับการประชุมของสมัชชาภาคีดังกํ าหนดในมาตรา 23
ข) เพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากพิธีสารใดๆ
ค) เพื่อเตรียมรายงาน เกี่ยวกับการบริหารตามภาระหนาที่ของตนภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ และ

เสนอรายงานน้ันตอสมัชชาภาคี
ง) เพื่อประสานงานกับองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของและ, โดยเฉพาะเขาดํ าเนินการเก่ียว

กับการบริหารและการทํ าสัญญา ซึ่งอาจจํ าเปนในการแบงเบาภาระหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิผล, และ
จ) เพื่อปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ซึ่งอาจไดรับมอบหมายจากสมัชชาภาคี

2. ในการประชุมสามัญครั้งแรก, สมัชชาภาคีจักตองแตงตั้งสํ านักเลขาธิการจากองคการระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีสมรรถนะที่จะดํ าเนินงานได ซึ่งไดแสดงความจํ านงท่ีจะทํ าหนาท่ีสํ านักเลขาธิการภายใตอนุสัญญา
ฉบับน้ี

มมาาตตรราา  2255  คคณณะะที่ที่ปปรึรึกกษษาาททาางงวิวิททยยาาศศาาสสตตรร,,  วิวิชชาากกาารรแแลละะเเททคคโโนนโโลลยียี

1. คณะกรรมการตามขอกํ าหนดเพื่อใหคํ าปรึกษาทางวิทยาศาสตร,วิชาการและเทคโนโลยี, โดยนัยน้ี 
จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยสมัชชาภาคี, และเทาท่ีเหมาะสม, คณะกรรมการอื่นในการใหคํ าปรึกษาอยางทัน
เวลาเก่ียวกับการดํ าเนินการตามอนุสัญญาฉบับน้ี คณะกรรมการนี้จักเปดใหภาคีทั้งปวงมีสวนรวมและจักดํ าเนิน
การแบบสหวิชา คณะกรรมการน้ีจักประกอบดวยผูแทนรัฐบาลที่มีสมรรถนะในสาขาที่เกี่ยวของกับวิชาการ
เฉพาะดาน คณะกรรมการนี้จักรายงานตอสมัชชาเปนระยะเกี่ยวกับทุกแงมุมในการดํ าเนินงานของตน

2. ภายใตอํ านาจและโดยสอดคลองกับแนวทางที่ไดวางไวโดยสมัชชาภาคีและตามคํ ารองขอคณะนี้จัก
ตอง

ก) เสนอการศึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการเก่ียวกับสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ข) เตรียมการศึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการเก่ียวกับผลของมาตรการประเภทตางๆ ที่ดํ าเนิน

การโดยสอดคลองกับขอกํ าหนดของอนุสัญญา
ค) จํ าแนกระบุเทคโนโลยีซ่ึงริเร่ิมสรางสรรค, เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสุดยอดและ

เคล็ดลับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและแนะนํ า
เกี่ยวกับวิถีทางและรูปแบบการสงเสริมการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว

ง) ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับโปรแกรมทางวิทยาศาสตรและความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัย
และการพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน, และ

จ) ตอบสนองตอคํ าถามทางวิทยาศาสตร, วิชาการ, เทคโนโลยีและวิธีการ ซึ่งสมัชชาภาคี และ
คณะกรรมการของสมัชชาภาคีอาจจะเสนอตอหนวย
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3. บทบาทหนาที่,ขอบเขตในการรับมอบอํ านาจ, การจัดระบบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนี้
อาจจะไดรับการเพิ่มเติมในรายละเอียดโดยสมัชชาภาคี

มมาาตตรราา  2266  รราายยงงาานน

แตละภาคีจักตองเสนอตอสมัชชาภาคี, เปนระยะตามที่สมัชชาภาคีกํ าหนด, รายงานเก่ียวกับมาตรการ
ซ่ึงไดดํ าเนินไปเพื่อปฏิบัติตามขอกํ าหนดของอนุสัญญา และประสิทธิผลของมาตรการนั้นในอันที่จะบรรลุวัตถุ
ประสงคของอนุสัญญาฉบับน้ี

มมาาตตรราา  2277  กกาารรยุยุติติขขออพิพิพพาาทท

1. ในกรณีที่มีขอพิพาทระหวางภาคีเกี่ยวกับการตีความและการใชอนุสัญญาฉบับน้ี ภาคีที่เกี่ยวของจัก
ตองหาขอยุติโดยการเจรจา

2. หากภาคีที่เกี่ยวของไมสามารถตกลงกันไดโดยการเจรจา ภาคีน้ันอาจรวมกันหาความชวยเหลือ
จากหรือเรียกรองใหมีการไกลเกลี่ยจากบุคคลที่สาม

3. เมื่อใหสัตยาบัน, ยอมรับ, เห็นชอบ, หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับน้ี, หรือในเวลาใดภายหลัง
จากนั้น, รัฐหนึ่งๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อาจแถลงการณเปนลายลักษณอักษรกับผูรับ
มอบเกี่ยวกับขอพิพาทที่มิไดรับการแกไข, โดยสอดคลองกับวรรค 1 หรือวรรค 2 ขางตน, วา ยอมรับรูปแบบ
การยุติขอพิพาทประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการดังตอไปนี้, อันเปนการบีบบังคับ,

ก) การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ โดยสอดคลองกับขั้นตอนวิธีการที่ไดวางไวในสวน 1 ของภาค
ผนวก 2

ข) เสนอขอพิพาทตอศาลโลกใหตัดสิน
4. หากภาคีที่มีขอพิพาทมิได, โดยสอดคลองกับวรรค 3 ขางตน, ยอมรับขั้นตอนวิธีการเดียวกันหรือ

ข้ันตอนวิธีการใดๆ ภาคีนั้นจักตองเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิจารณาใหตัดสิน โดยสอด
คลองกับสวน 2 ภาคผนวก 2 เวนเสียแตวาภาคีน้ันจะตกลงเปนประการอ่ืน

5. บทบัญญัติของมาตรานี้จักนํ าไปใชกับพิธีสารใดๆ ก็ได ยกเวนแตวาไดกํ าหนดไวในพิธีสารท่ีเก่ียว
ของแลว

มมาาตตรราา  2288  กกาารรรัรับบรรอองงพิพิธีธีสสาารร

1. ภาคีจักตองรวมมือในการจัดทํ าและรับรองพิธีสารของอนุสัญญาฉบับน้ี
2. พิธีสารจักตองไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคี
3. สํ านักเลขาธิการจักตองจัดสงเนื้อหาของพิธีสารใดๆ ที่ไดรับการเสนอขึ้นมา ใหแกภาคีภายในหก

เดือนกอนการประชุมนั้น
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มมาาตตรราา  2299  กกาารรแแกกไไขขออนุนุสัสัญญญญาา  หหรืรืออพิพิธีธีสสาารร

1. ภาคีใดๆ อาจเสนอขอแกไขสํ าหรับอนุสัญญาฉบับน้ี   ภาคีใดๆ ของพิธีสารอาจเสนอขอแกไข 
สํ าหรับพิธีสารน้ันๆ

2. ขอแกไขในอนุสัญญาฉบับน้ีจักตองไดรับการรับรองในที่ประชุมของสมัชชาภาคี การแกไขในพิธี
สารใดๆ จักตองไดรับการรับรองในการประชุมภาคีของพิธีสารที่เปนปญหานั้น  เนื้อหาของขอแกไขใดๆ ที่
เสนอข้ึนมาในอนุสัญญาฉบับน้ี หรือในพิธีสารใดๆ, ยกเวนซึ่งไดถูกกํ าหนดโดยพิธีสารน้ันๆ จักตองถูกสงใหแก
ภาคีของสัญญาท่ีเปนปญหาน้ันๆ โดยสํ านักเลขาธิการอยางนอยหกเดอืนกอนการประชุม เพื่อรับรองขอแกไขดัง
กลาว สํ านักเลขาธิการจักตองสงขอแกไขที่เสนอขึ้นมานั้นใหแกผูลงนามในอนุสัญญาฉบับน้ี เพื่อทราบดวย

3. ภาคีจักตองใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะใหมีการตกลงเกี่ยวกับขอแกไขที่เสนอข้ึนมาใน
อนุสัญญาฉบับนี้หรือในพิธีสารใดๆ โดยการขอความเห็นชอบจากทุกฝาย  หากความพยายามทั้งหมดในการขอ
ความเห็นชอบไดถูกใชหมดส้ินแลวหรือไมไดมีการตกลงขอแกไขน้ันจักตองไดรับการรับรองโดยเสียงสวนใหญ 
ตั้งแตสองในสามเสียงขึ้นไปจากภาคีที่เปนปญหานั้น ท่ีมาประชุมและลงคะแนนเสียง และผูรับมอบจักตองเสนอ
ขอแกไขนั้นแกภาคีทั้งหลายเพื่อการใหสัตยาบัน, การยอมรับ หรือการเห็นชอบ

4. การใหสัตยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบแกขอแกไขจักตองแจงแกผูรับมอบหมายใหดูแล
รักษาเปนลายลักษณอักษร ขอแกไขซึ่งไดรับการรับรองโดยสอดคลองกับวรรค 3 ขางตน จักมีผลบังคับใช
ระหวางภาคีซึ่งไดยอมรับขอแกไขนั้น ท้ังน้ีในวันท่ีเกาสิบหลังจากท่ีไดสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ หรือสาร
เห็นชอบโดยอยางนอยสองในสามของภาคีของอนุสัญญาฉบับน้ี หรือภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของตามหลักการเชน
น้ี  ขอแกไขดังกลาวจักมีผลบังคับใชสํ าหรับภาคีอื่นในวันที่เกาสิบหลังจากที่ภาคีนั้นไดสงมอบสัตยาบันสาร, สาร
ยอมรับหรือสารเห็นชอบตอขอแกไขนั้นแลว

5. ตามความมุงหมายของมาตรานี้ “ภาคีท่ีมาประชุมและลงคะแนนเสียง” หมายถึงภาคีที่มาประชุม
และลงคะแนนออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคาน

มมาาตตรราา  3300  กกาารรรัรับบรรอองงแแลละะกกาารรแแกกไไขขภภาาคคผผนนววกก

1. ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือพิธีสารใดๆ จักเปนสวนประกอบของอนุสัญญา หรือของพิธี
สารน้ัน, ตามแตกรณี, และ, หากมิไดกํ าหนดไวเปนประการอื่น, การรับรองอนุสัญญา หรือพิธีสารทํ าใหเปนการ
รับรองภาคผนวกใดๆ ดวย ในเวลาเดียวกันนั้นภาคผนวกนั้นจักตองกํ าหนดในเร่ืองเก่ียวกับวิธีการ, วิทยา
ศาสตร, วิชาการ, และการบริหาร

2. ยกเวนที่อาจไดกํ าหนดไวในพิธีสารใดๆ ที่เกี่ยวกับภาคผนวกของพิธีสารนั้น, จักตองประยุกตใชวิธี
การดังตอไปนี้ในการนํ าเสนอ,การรับรอง, และการมีผลบังคับใช ของภาคผนวกที่เพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้ 
หรือภาคผนวกของพิธีสารใดๆ

ก) ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดจักตองถูกเสนอและไดรับการยอมรับโดยสอดคลอง
กับวิธีการที่ไดวางไวในมาตรา 29

ข) ภาคีใด ซึ่งไมสามารถจะเห็นชอบกับภาคผนวกเพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือภาคผนวกของพิธี
สารใดๆ จักตองแจงผูรับมอบ, โดยลายลักษณอักษร, ภายในหนึ่งปจากวันที่ไดรับการติดตอเพื่อขอการรับรอง
จากผูรับมอบ ผูรับมอบจักแจงภาคีทั้งปวง โดยปราศจากการลาชา เกี่ยวกับหนังสือแสดงความเห็นซึ่งไดรับมา   
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ภาคีหนึ่งๆ อาจถอนเรื่องที่ไดแสดงการคัดคานไปแลวในเวลาใดก็ตาม และภาคผนวกจัก, ทันทีทันใดนั้น, มีผล
บังคับใชสํ าหรับภาคีนั้น ตามเงื่อนไขภายใตอนุวรรค (ค) ขางลางน้ี

ค) เมื่อครบกํ าหนดหมดอายุภายในหนึ่งปจากวันที่ไดรับการติดตอเพื่อขอการรับรองจากผูรับมอบภาค
ผนวกจักมีผลบังคับใชสํ าหรับทุกภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดเสนอหนังสือแจง
ความเห็น ทั้งนี้โดยสอดคลองกับขอกํ าหนดตามอนุวรรค (ข) ขางตน

3. การเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใชของขอแกไขภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือของ
พิธีสารใดๆ จักอยูภายใตวิธีการเดียวกันกับการเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใชของภาคผนวกของ
อนุสัญญา และภาคผนวกของพิธีสารใดๆ

4. หากภาคผนวกเพิ่มเติมหรือขอแกไขของภาคผนวกเกี่ยวของกับขอแกไขของอนุสัญญาฉบับน้ี หรือ
ของพิธีสารใดๆ  ภาคผนวกหรือขอแกไขเพิ่มเติมจักไมมีผลบังคับใชจนกวาจะถึงเวลาที่ขอแกไขของอนุสัญญา 
หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของมีผลบังคับใช

มมาาตตรราา  3311  สิสิททธิธิที่ที่จจะะออออกกเเสีสียยงง

1. ยกเวนดังไดกํ าหนดในวรรค 2 ขางลางน้ี, แตละภาคีของอนุสัญญา หรือของพิธีสารใดๆ จักมีหนึ่ง
เสียง

2. องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค, ในเรื่องที่อยูในอํ านาจซึ่งไดรับมอบหมาย, จักตอง ใช
สิทธิของตนที่จะออกเสียงดวยจํ านวนเสียงเทากับจํ านวนรัฐสมาชิกของตนซ่ึงเปนภาคีของอนุสัญญาน้ี  หรือของ
พิธีสารท่ีเก่ียวของ  องคการนั้นๆ จักตองไมใชสิทธิออกเสียงหากรัฐสมาชิกของตนไดใชสิทธิแลว และในท ํานอง
กลับกันรัฐสมาชิกจักตองไมใชสิทธิออกเสียง หากองคการนั้นๆ ไดใชสิทธิแลว

มมาาตตรราา  3322  คคววาามมสัสัมมพัพันนธธรระะหหววาางงออนุนุสัสัญญญญาาฉฉบับับบน้ีน้ีกักับบพิพิธีธีสสาารร

1. รัฐหนึ่งๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจไมกลายเปนภาคีของพิธีสารหากมิได
เปนหรือ, ในเวลาเดียวกันกลายมาเปน, ภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้

2. มติภายในพิธีสารใด จักตองไดรับการดํ าเนินงานโดยภาคีของพิธีสารท่ีเก่ียวของเทาน้ัน ภาคีใดๆ 
ซึ่งมิไดใหสัตยาบัน, ยอมรับ, หรือเห็นชอบ กับพิธีสารหนึ่งๆ อาจเขารวมเปนผูสังเกตการณในการประชุมใดๆ 
ของภาคีพิธีสาร น้ันๆ ได

มมาาตตรราา  3333  กกาารรลลงงนนาามม

อนุสัญญาฉบับน้ี จักตองเปดใหมีการลงนาม ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร โดยทุกประเทศและ 
องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ในระหวางวันท่ี 5 มิถุนายน 2535 จนถึง 14 มิถุนายน 2536 
และ ณ สํ านักงานใหญสหประชาชาติ ในกรุงนิวยอรค ในระหวาง วันท่ี 15 มิถุนายน 2535 จนถึง 4 มิถุนายน 
2536
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มมาาตตรราา  3344  กกาารรใใหหสัสัตตยยาาบับันน,,  กกาารรยยออมมรัรับบหหรืรืออกกาารรเเห็ห็นนชชออบบ

1. อนุสัญญาฉบับน้ี และพิธีสารใดๆ จักอยูภายใตการใหสัตยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบโดย
รัฐตางๆ และโดยองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สัตยาบันสาร, สารยอมรับ, หรือสารเห็นชอบจักถูก
เก็บสะสมไวที่ผูรับมอบ

2. องคการใดๆ ที่อางถึงในวรรค 1 ขางตน ซ่ึงกลายมาเปนภาคีของอนุสัญญา หรือของพิธีสารใดๆ 
โดยที่รัฐสมาชิกของตนมิไดเปนภาคี จักตองถูกผูกมัดโดยขอผูกพันทั้งหมดภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยว
ขององคการและรัฐสมาชิกขององคการน้ันจักตัดสินใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการดํ าเนินการตามขอผูกพัน
ภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสาร,  ตามแตกรณี   ในกรณีเชนนั้นองคการและรัฐสมาชิกจักไมไดรับโอกาสใหใชสิทธิ
ภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกัน

3. ในสัตยาบันสาร, สารยอมรับหรือสารเห็นชอบ องคการดังไดอางถึงในวรรค 1 ขางตน จักประกาศ
ขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ 
องคการเหลานี้ จักตองแจงใหผูรับมอบทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของสมรรถภาพของตนที่เกี่ยว
ของ

มมาาตตรราา  3355  กกาารรภภาาคคยยาานุนุวัวัติติ

1. อนุสัญญาฉบับน้ี และพิธีสารใดๆ จักเปดใหรัฐและองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ภาคยานุวัติ ตั้งแตวันที่อนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของไดปดการลงนามแลว  ภาคยานุวัติสารจักถูกเก็บรวบ
รวมไวที่ผูรับมอบหมายใหดูแลรักษา

2. ภาคยานุวัติสาร, องคการดังไดอางถึงในวรรค 1 ขางตน จักแถลงขอบเขตของสมรรถภาพของตน
ในการรับภาระ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ องคการนี้จักแจงใหผูรับ
มอบทราบดวย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระ

3. ขอก ําหนดของมาตรา 34, วรรค 2 จักสามารถนํ าไปใชกับองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิ
ภาค ซึ่งเขารวมเปนภาคีใหมของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดๆ ได

มมาาตตรราา  3366  กกาารรมีมีผผลลบับังงคัคับบใใชช

1. อนุสัญญาฉบับน้ี จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, 
สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร

2. พิธีสารใดๆ จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ การมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สาร
เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร จํ านวนหน่ึงดังไดระบุในพิธีสารน้ัน ไดรับการเก็บรวบรวมไวแลว

3. สํ าหรับแตละภาคีซ่ึงใหสัตยาบัน, ยอมรับ หรือใหความเห็นชอบกับอนุสัญญาฉบับน้ี หรือ
ภาคยานุวัติ  นอกจากนั้นหลังจากการสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สารเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารลํ าดบั
ท่ีสามสิบแลว อนุสัญญา จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ภาคีนั้นสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, 
สารเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร



20

4. พิธีสารใดๆ, ยกเวนดังไดกํ าหนดเปนประการอ่ืนในพิธีสารน้ัน, จักมีผลบังคับใชสํ าหรับภาคีที่ได
ใหสัตยาบัน, ยอมรับหรือเห็นชอบกับพิธีสารนั้น หรือภาคยานุวัติ   หลังจากอนุสัญญา ไดมีผลบังคับใชสืบเนื่อง
ตามวรรค 2 ขางตน ในวันท่ีเกาสิบหลังจากวันท่ีภาคีสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สารเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวัติสารแลว หรือในวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช สํ าหรับภาคีนั้น, ตามแตประการใดจะมาภาย
หลัง

5. ตามเจตนารมณของวรรค 1 และ 2 ขางตน สารใดๆ ที่องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ไดสงมอบ จักไมนับเปนสารเพิ่มเติมจากที่ไดสงมอบโดยสมาชิกภาคีขององคการน้ัน

มมาาตตรราา  3377  กกาารรสสงงววนนสิสิททธิธิ

ไมอาจทํ าขอสงวนในอนุสัญญาฉบับน้ี

มมาาตตรราา  3388  กกาารรเเพิพิกกถถออนน

1. ในเวลาใดก็ตามหลังจากวันท่ีอนุสัญญา ไดมีผลบังคับใชสํ าหรับภาคีแลวสองป ภาคีนั้นอาจจะถอน
ตัวจากอนุสัญญา โดยแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรแกผูรับมอบ

2. การเพิกถอนใดๆ จักตองมีผลสิ้นสุดในหนึ่งปหลังจากวันที่ผูรับมอบไดรับเรื่องเพิกถอน หรือใน
วันที่หลังจากนั้น ซึ่งอาจก ําหนดไวในหนังสือเพิกถอน

3. ภาคีใดๆ ซ่ึงถอนตัวออกจากอนุสัญญาฉบับน้ีจักตองไดรับการพิจารณาวาไดถอนตัวจากพิธีสาร
ใดๆ ซึ่งเปนภาคีอยูดวย

มมาาตตรราา  3399  กกาารรจัจัดดใใหหมีมีกกาารรเเงิงินนเเฉฉพพาาะะกกาาลล

โดยถือวาไดรับการปรับปรุงโครงสรางเต็มที่ โดยสอดคลองกับความตองการตามมาตรา 21 กองทุนสิ่ง
แวดลอมโลกของโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ,โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ และ
ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการเสริมสรางและการพัฒนา จักตองเปนสถาบันดังอางถึงในมาตรา 21 บนพื้น
ฐานเฉพาะกาล สํ าหรับในระยะระหวางการมีผลบังคับใชอนุสัญญาฉบับน้ี จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชา
ภาคี หรือจนกระทั่งสมัชชาภาคี ตัดสินใจกํ าหนดสถาบัน โดยสอดคลองกับมาตรา 21

มมาาตตรราา  4400  กกาารรจัจัดดใใหหมีมีส ําส ํานันักกเเลลขขาาธิธิกกาารรเเฉฉพพาาะะกกาาลล

สํ านักเลขาธิการ ซึ่งจะตองจัดหาโดยผูอํ านวยการบริหารของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ จัก
เปนสํ านักเลขาธิการ ดังไดอางถึงในมาตรา 24, วรรค 2 บนพ้ืนฐานเฉพาะกาล สํ าหรับในระยะระหวางการมีผล
บังคับใชอนุสัญญาฉบับน้ี จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี
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มมาาตตรราา  4411  ผูผู รัรับบมมออบบ

เลขาธิการองคการสหประชาชาติจักรับหนาที่เปนผูรับมอบอนุสัญญาฉบบัน้ี และพิธีสารใดๆ

มมาาตตรราา  4422  ตตนนฉฉบับับบที่ที่แแททจจริริงง

 ตนฉบับของอนุสัญญาฉบับน้ี ในเน้ือหาภาษาอาราบิก, จีน, อังกฤษ, ฝร่ังเศส, รัสเซีย, และสเปน ซึ่งได
พิสูจนถูกตองเทาเทียมกันแลว จักถูกเก็บรักษาโดยเลขาธิการองคการสหประชาชาติ

แปลจาก CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, JUNE 1992
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สิงหาคม 2536                                  
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พฤษภาคม 2539
พฤศจิกายน 2539
ธันวาคม 2543

โดย กลุมงานทรัพยากรชีวภาพ
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สํ านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม
โทร. 271-4232-8 ตอ 226-7, 279-5202 โทรสาร 271-3251, 279-8088
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