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คณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและ
วิชาการวาดวยเรื่องการรับผิดและการชดใช ไดรับการจัด
ตั้งโดยการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัย
ที่ 1  เพื่อ : ทบทวนขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการรับผิดและ
การชดใช สําหรับความเสียหายอันเปนผลจากการเคล่ือน
ยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน,
วิเคราะหประเด็นทั่วไปเก่ียวกับ จากลําดับเหตุการณความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง, และการประยุกตใช
กฎและระเบียบวิธีการระหวางประเทศวาดวยการรับผิด
และการชดใชตอลําดับเหตุการณความเสียหาย และขยาย
ความทางเลือกสําหรับกฎและระเบียบวิธีการของการรับผิด
และการชดใชนั้น โดยมีความเห็นที่จะตองใหแลวเสร็จภาย
ในป ค.ศ. 2007 ในการประชุมคร้ังแรกนี้ คณะทํางานฯ ได
รับฟงการนําเสนอวาดวยการวิเคราะหวิทยาศาสตรและ
การประเมินความเสี่ยงและความรับผิดชอบของรัฐ และ
ความรบัผดิระหวางประเทศ คณะทาํงานฯ ไดขยายทางเลอืก,
หนทางเริ่มตน และประเด็น สําหรับการพิจารณาตอไปใน
การขยายรายละเอียดกฎและระเบียบวิธีการระหวาง
ประเทศ วาดวยการรับผิดและการชดใช

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 2 ได
พิจารณา : การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอและการ
จําแนกระบุ ส่ิ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) รวมท้ังเอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) เพื่อเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFOs) ทางเลือกสําหรับการ
ดําเนินงานตามขอเรียกรองเรื่องการแจง, การประเมิน และ
การจัดการความเส่ียง, การพิจารณาทางเศรษฐกิจ–
สังคม การมีสวนรวมและความตระหนักของสาธารณชน,
การรบัผิดและการชดใช รวมท้ังประเด็นอืน่ๆ ทางวทิยาศาสตร
และวิชาการ  นอกจากน้ียังพิจารณาประเด็นตอเน่ืองอีกมาก
ไดแก : รายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ
(Compliance Committee) รวมถึงกฎของระเบียบ
วิชาการ, การปฏิบัติงานและกิจกรรมของศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety
Clearing–House : BCH), สถานภาพของกิจกรรมการ
เสริมสรางสมรรถนะและการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ, กลไกและทรัพยากรการเงิน
ความรวมมือกับองคการอื่น, และการจัดทํารายงานเสนอ

ก ารประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 2

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

25 พฤษภาคม–3 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี 2 มีข้ึนระหวางวันที่ 30
พฤษภาคม–3 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญทางกฎหมายและวิชาการวาดวยการรับผิดและการชดใช (Ad Hoc Open–ended
Working Group of Legal and Technical Experts on Liability and Redress) ตามบริบทของพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีขึ้นระหวางวันที่ 25–27 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุม
ประมาณ 300 คน สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ครั้งที่ 2 นั้น มีผูเขารวมประชุม 750 คน เปนผูแทนจากภาคี
พิธีสารฯ, ประเทศตางๆ, หนวยงานขององคการสหประชาชาติ, องคการระหวางประเทศ, องคกรเอกชน, สถาบันการศึกษา
และอุตสาหกรรม
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ตอเลขาธิการอนุสัญญาฯ เก่ียวกับเรื่องการบริหารของ
พิธีสารฯ และงบประมาณ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 นับวา
ประสบความสําเร็จในการที่จะใหเกิดความกาวหนาตอการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ รวมทั้งขอมติที่วาดวยการเสริม
สรางสมรรถนะ การเพิ่มความตระหนักและการมีสวนรวม
ของสาธารณชน การถกเถียงอยางหนักเรื่องการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึงความตกลงที่จะจัดตั้ง
ประชุมคณะผู เชี่ยวชาญวิชาการระหวางสมัยประชุม
อยางไรก็ตามการประชุมยังไมประสบผลสําเร็จในการ
สนองตองานหลักท่ีวาไวในเนื้อหาของพิธีสารฯ ไดแกการ
รับรองขอมติวาดวยขอเรียกรองของการจัดทําเอกสาร
กํากับการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) ตามมาตรา 18.2 (a) ซึ่งระบุไววาตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 2 ป หลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช
แมวาการประชุมหารือจะยาวนานและมีการประนีประนอม
หลายครั้ง ผูแทนประเทศบราซิลและสวิตเซอรแลนดให
บันทึกการสงวนสิทธิอยางเปนทางการกอนที่จะมีการปด
ประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมใหการรับรองและลงมติวาใหนํา
ประเด็นดังกลาวพิจารณาอีกครั้งในการประชุม สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3  ประเด็นหลักที่ยังตกลงกันในที่
ประชุมไมไดคือ ขอเรียกรองใหมีการกําหนดรายละเอียด
ของการขนสงสินคาที่อาจมีการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม

ในระหวางการปดการประชุม ไดมีการแสดงความ
คาดหวังอยางมากวาการที่ไมอาจตกลงกันไดในการใชสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตว และในขบวนการผลิต (LMO–FFPs) ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอสินคาเกษตรจํานวนมาก จะไมทําใหผลจาก
การประชุมตองอยูในเงามืดและโดยเฉพาะเมื่อผลดังกลาว
เกื้อกูลตอการดําเนินงานในระดับชาติ

ความเปนมา
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ไดกลาวถึงการขนยาย ดูแล และใชประโยชนสิ่งมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม อยางปลอดภัย ซึ่งอาจ
สงผลกระทบเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
คํานึงถึงสุขภาพของมนุษย ดวยเนนเปนพิเศษที่การเคลื่อน
ยายขามพรมแดน พิธีสารฯ ไดจัดตั้งระเบียวิธีการสําหรับ
ความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (advance informed
agreement–AIA) ในการนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ ได รับการ

ดัดแปลงพันธุกรรมโดยจงใจสูสิ่งแวดลอมและสอดแทรก
แนวทางการระมดัระวงัลวงหนา (precautionary approach)
และกลไกสําหรับการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
พิธีสารฯ ไดจัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมถึง
ขอกําหนดในการเสริมสรางสมรรถนะ และแหลงเงินทุน
เพื่อใหการสนับสนุนชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่ยังไมมีกฎระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายในประเทศ

พิธีสารคารตาเฮนาฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 11
กันยายน ค.ศ. 2003 ซึ่งเปนเวลา 90 วัน หลังจากไดรับ
สัตยาบันสารฉบับท่ี 50 ปจจุบันมีประเทศภาคีพิธีสารฯ
119 ประเทศ

กระบวนการเจรจาตอรอง : มาตรา 19.3 ของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เรียกรอง
ใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาความตองการสําหรับรูปแบบ
ของพิธีสาร โดยจัดวางระเบียบวิธีการที่เหมาะสม โดย
เฉพาะอยางย่ิงความตกลงท่ีไดแจงลวงหนา (AIA) ในเรื่อง
เก่ียวกับการขนยาย การดูแลและการใชประโยชนส่ิงมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมอยางปลอดภัย อันเปนผล
มาจากเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจมีผลเสียหายตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ และองคประกอบของความหลาก
หลายทางชีวภาพ คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety Working Group–BSWG) จัดตั้งขึ้นเมื่อคราว
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัยท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ณ กรุง
จากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย

คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ ไดมีการ
ประชุม 6 ครั้ง ในระยะป ค.ศ. 1996–1999 โดยการประชุม
2 ครั้งแรก ไดมีการพิจารณาถึงสาระสําคัญในการจัดทํา
พิธีสารและทําใหเกิดความชัดเจนในองคประกอบตางๆ
การประชุมคณะทํางาน (BSWG–3) ครั้งที่ 3 ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ.1997 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
พิจารณาความชัดเจนในรางเน้ือหาท่ีจะนําไปสูการเจรจา
ตอรอง การประชุมคณะทํางานฯ (BSWG–4,5) ครั้งที่ 4
และครั้งท่ี 5 ไดมุงการพิจารณาไปท่ีการลดและกล่ันกรอง
ทางเลือกตางๆ ท่ีมีในแตละมาตราของรางพิธีสาร และการ
ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งสุดทาย เดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
1999 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ผูแทน
ประเทศตางๆ มีความมุงหมายที่จะใหการเจรจาแลวเสร็จ
และเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย
พิเศษ (Extraordinary Meeting of the COP : ExCOP)
สมัยที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นทันทีหลังจากการประชุมคณะทํางานฯ
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(BSWG–6) ครั้งที่ 6 แมวาในการประชุมสมัชชาภาคีอนุ
สัญญาฯ สมัยพิเศษ (ExCOP) จะมีการเจรจาตอรองอยาง
เขมขน  แตก็ยังไมสามารถตกลงกันในเนื้อหาที่ประนี
ประนอมแลว ซึ่งจะทําใหพิธีสารสําเร็จลงได และการ
ประชุมไดเลื่อนออกไป

ประเด็นสําคัญในการประชุมคือ : ขอบเขตของ
พิธีสาร, ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพิธีสาร กับความ
ตกลงอื่นๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับการคา, การควบคุม
ดูแลเกี่ยวกับการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ที่ใช เปนอาหาร อาหารสัตวและในกระบวนการผลิต
(LMO–FFPs) การประยุกตใชกระบวนการสําหรับความ
ตกลงที่ ไดแจงลวงหนา  และขอเรียกรองในการจัดทํา
เอกสารกํากับ

หลังจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
พิเศษ (ExCOP) ไดเลื่อนออกไป จึงไดมีการปรึกษาหารือ
อยางไมเปนทางการ 3 ครั้ง จากกลุมเจรจาหารือ 5 กลุม
ซึ่งประกอบดวย กลุมยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง,
(Central and Eastern Europe) กลุมประนีประนอม
(Compromise Group) ประเทศญี่ปุน, เม็กซิโก, นอรเวย,
เกาหลีใต, สวิตเซอรแลนด, นิวซีแลนด และสิงคโปร, กลุม
สหภาพยุโรป กลุมโนมเอียงมาทางเดียวกัน (the Like–
minded Group) ซ่ึงประกอบดวยประเทศที่กําลังพัฒนา
สวนใหญ  กลุมไมอามี (the Miami Group) ประกอบดวย
ประเทศอารเจนตินา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ชิลี, สหรัฐ
อเมริกา, และอุรุกวัย การเจรจาเพื่อประนีประนอมในครั้งนี้
ยังคงหาขอยุติไมไดและมีมติใหมีการจัดประชุมอีกครั้ง
โดยเปนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ ครั้ง
ที่ 2 (resumed ExCOP) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 ณ
นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ที่ประชุมไดรับรอง
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ใน
วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2003 และที่ประชุมยังไดจัดต้ัง
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยพิธีสารคารตาเฮนา
(Intergovernmental Committee for the Cartagena
Protocol on Biosafety : ICCP) เพื่อเตรียมการสําหรับการ
ประชุมภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 (COP/MOP–1) และรองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมงานในการจัดทําศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่
5 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ที่กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา 67 ประเทศ และประชาคมยุโรป ลงนามรับรอง
พิธีสารฯ

การดําเนินงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
สําหรับพิธีสารคารตาเฮนา วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(ICCP) : คณะกรรมการระหวางรัฐบาล (ICCP) ไดมีการ
ประชุม 3 ครั้ง ระหวางเดือน ธันวาคม ค.ศ. 2000–เมษายน
ค.ศ. 2002 โดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบในประเด็น
ตางๆ ไดแก การแบงปนขอมูลและศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ, การเสริมสรางสมรรถนะ
และจัดทําทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ, กระบวนการใน
การตัดสินใจ, การปฏิบัติตาม, การดูแลการเคลื่อนยายการ
บรรจุหีบหอและการจําแนกระบุ (HTPI), การติดตาม
ตรวจสอบและการรายงาน, และการรับผิดและการชดใช

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 (COP–
MOP 1) : มีขึ้นในระหวางเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ไดมีการรับรองขอมติ
กระบวนการตัดสินใจ, การแบงปนขอมูลขาวสารและศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH),
การเสริมสรางสมรรถนะ, การดูแล การเคลื่อนยาย การ
บรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ, การปฏิบัติตาม, การรับผิด
และการชดใช, การติดตามตรวจสอบและการรายงาน,
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ, แนวทางสําหรับกลไกทางการ
เงิน, และโปรแกรมงานระยะกลาง ที่ประชุมเห็นชอบ
กับการจัดทําเอกสารกํากับการใช ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs), โดยใหคางการพิจารณา
รายละเอียดของขอเรียกรองเพื่อ : การใชเอกสารกํากับ
สินคาหรือเอกสารอื่น กํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs), จัดเตรียมรายละเอียดเก่ียวกับหนวยงาน
ติดตอ การใชชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร ชื่อทางการคา
และรหัสของการแปลงรูป (transformation event code)
ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม หรือรหัสเฉพาะ
ท่ีใชจําแนกระบุ (unique dentifier) ไดมีการแตงตั้งคณะ
ผูเชี่ยวชาญชุดหนึ่ง เพื่อขยายความขอเรียกรองในการ
จําแนกระบุ ท่ีประชุมไดตกลงใหจัดทํารายละเอียดขอเรียก
รองในการจัดทําเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดหมายปลายทางเพื่อ
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมโดยตรง นอกจากนี้ที่ประชุมได
จัดตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสาร (Compliance
Committee) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 15 คน และให
ดําเนินงานรวมกับคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิด
และการชดใช
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รายงานการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและ
วิชาการ วาดวยการรับผิดและการ
ชดใช
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 นาย

Hamdallah Zedan เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดกลาวเปดการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและวิชาการวาดวยการ
รับผิดและการชดใช ตามบริบทของพิธีสารคารตาเฮนาวา
ดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ อยางเปนทางการ และได
ระบุวาจากการประชุมเบ้ืองตนของคณะผูเช่ียวชาญทาง
วิชาการวาดวยการรับผิดและการชดใช (The Technical
Expert Group on Liability and redress) ซ่ึงมีข้ึนเมื่อวัน
ที่ 18–20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา นั้น ไดมีการจัดเตรียมประเด็นสําหรับการหารือไว
อยางหนักสําหรับการประชุมครั้งนี้ ผูแทนประเทศตางๆ ได
เลือก นาย Rene Lefeber จากประเทศเนเธอรแลนด และ
นาง Jimena Nieto จากประเทศโคลอมเบีย ใหทําหนาท่ี
ประธานรวม ทั้งนี้ที่ประชุมไดใหการรับรองวาระการประชุม
และการดําเนินงาน (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/1 and
Add.1) โดยไมมีการแกไข

ประธานรวม นาย Nieto ไดเสนอรายงานการประชุม
ของคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการฯ (UNEP/CBD/BS/WG–
L&R/1/2), โดยเนนวายังคงขาดเคร่ืองมือเฉพาะทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อใชในการระบุถึงการรับผิด
และการชดใชตอความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนยาย
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน

สํานักเลขาธิการฯ ไดแนะนําเอกสาร ดังตอไปนี้
การรวบรวมความเห็นวาดวย ลําดับเหตุการณ

ที่จําแนกระบุโดยคณะผูเช่ียวชาญทางวิชาการฯ (UNEP/
CBD/BS/WG–L&R/1/INF/1 and Add.1);

บันทึกที่วาดวคําจํากัดความของการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และวาดวยดัชนีชี้วัดในการ
ประเมินความกาวหนาตามเปาหมายในป ค.ศ. 2010 เพื่อ
ลดอัตราปจจุบันของการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/INF/2);

บันทึกที่วาดวยสถานภาพของสนธิสัญญา
เกี่ยวกับเรื่องการรับผิดตอบุคคลที่สาม (UNEP/CBD/BS/
WG–L&R/1/INF/3);

ขอมูลที่ เ ก่ียวของกับการพัฒนากฎหมาย
ระหวางประเทศ (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/INF/4)

นอกจากน้ี ยังไดสรุปสาระสําคัญของเอกสารที่
เ ก่ียวของกับการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/9) และการพิจารณาดาน
เศรษฐกิจและสังคม (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/12)

ผูแทนประเทศอียิปตกลาวแสดงความเสียใจที่ผูแทน
ประเทศเอธิโอเปย นาย Tewolde Egziqbher ไมสามารถ
มาเขารวมประชุมได เนื่องจากถูกปฏิเสธวีซาเขาประเทศ
และยังไดกลาวอยางหนักแนนวา ประเทศเจาภาพนั้น
จะตองอํานวยความสะดวก ไมกีดกัน และสนับสนุนการมี
สวนรวม ทั้งนี้ นาย Zedan เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดกลาว
แจงตอผูแทนประเทศตางๆ วาดําเนินการเสนอขอวีซา
อนุญาตแลว และหารือกับรัฐบาลของประเทศแคนาดา

การทบทวนขอมูลขาวสาร
เมื่อวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม, คณะทํางานฯ ไดรับฟง

การนําเสนอเกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชโดยมีประเด็น
ตางๆ ดังนี้

การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและการประเมิน
ความเส่ียง :
นาย Muffy Koch จาก Ag Bios ประเทศแคนาดา

และ นาย Piet Van der Meer จาก Horizons ประเทศ
เบลเยี่ยม ไดนําเสนอภาพรวมของการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร และการประเมินความเสี่ยงจากการเคลื่อน
ยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดเแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน
นาย Van der Meer ระบุวา การประเมินความเส่ียงมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการจําแนกระบุ และประเมินผล
กระทบเสียหายท่ีเปนไปไดอันเกิดจากส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม และไดอธิบายวาการประเมินความ
เส่ียงเปนกระบวนการสองขั้นตอน ความจงใจที่เกี่ยวกับผู
ขอทําการเคลื่อนยาย และหนวยงานระดับชาติที่ไดรับมอบ
อํานาจ (competent national authority) ซึ่งกํากับควบคุม
การขอ  นาย Koch อธิบายถึงกลไกการเคล่ือนยายขาม
พรมแดนซึ่งสามารถเกิดขึ้น ดังเป็นผลจากการทดสอบภาค-
สนามหรือจาการใชทั่วไป และซึ่งเปนไปโดยจงใจหรือไม
จงใจ เขากลาววา การเคล่ือนยายขามพรมแดนโดยจงใจ
น้ันอาจเปนไปตามถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ได ใน
ขณะที่การเคลื่อนยายขามพรมแดนโดยไมจงใจนั้นอาจ
เปนผลมาจากพลังธรรมชาติหรือความผิดพลาดของคน
นาย Van der Meer เนนวา การกําหนดระดับที่ยอมรับได
ของความเส่ียงน้ันผันแปรตามวัฒนธรรม และขึ้นอยูกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีปลอยออกไป หลังจากท่ีไดสรุปถึงวิธีการและ
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ตัวแปรสําหรับการประเมินความเสี่ยงแลว นาย Van der
Meer ไดหารือถึงเสนทางหลักที่สิ่ งมีชีวิตที่ ไดรับการ
ดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) สามารถทาํใหเกดิความเสยีหาย,
การเนนถึงการใชคําศัพทเฉพาะทางของประเทศตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงในระดับที่แตกตาง
กัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปวา การประเมินความเสี่ยงน้ัน เปน
วิถีทางที่ตองใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรและ ตองดําเนิน
การเปนรายกรณีไปโดยเปรียบเทียบกับระดับพื้นฐาน และ
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส

การรับผิดชอบของรัฐและการรับผิดระหวางประเทศ :
นาย Dan Ogolla ผูแทนสํานักเลขาธิการฯ ได

อธิบายถึงการพัฒนาในปจจุบันในเรื่องการรับผิดชอบของ
รัฐและความรับผิดระหวางประเทศ เขาไดเนนไปที่งานของ
คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(UN International Law Commission : ILC) โดยสรุป
มาตราที่วาดวยการรับผิดชอบของรัฐ เขาไดอธิบายถึงรูป
แบบของการชดใชซึ่งรวมถึง การคืนให การจายชดเชย
และการทําใหเกิดความพอใจ เขาตั้งขอสังเกตวาหลักการ
ของการรับผิดระหวางประเทศ เนนท่ีการชดใชความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทําที่ไมอาจหามโดย กฎหมายระหวาง
ประเทศ เขากลาวคราวๆ ถึงรางของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาว ที่เปนหลายมาตราวาดวยการปองกันอันตราย
ขามพรมแดนจากการเคลื่อนยายสารอันตราย และท่ีเปน
หลักการวาดวยการจัดสรรเงินชดเชยความสูญเสียในกรณี
ที่อันตรายขามพรมแดนจากกิจกรรมสารอันตราย

ผูแทนจากหลายประเทศพอใจที่คณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหวางประเทศ (ILC) แบงแยกความรับผิดชอบ
ของรัฐตอการกระทําที่ไมถูกตองออกจากการชดใชระหวาง
ประเทศสําหรับการกระทําตามกฎหมาย นาย Dan
ประธานรวม นาย Lefeber เสนอแนะใหจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งตอไปคือ : ขอมติจาก
การประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติท่ี 56/82 ของป ค.ศ.
2001, และรางมาตราตางๆ ของ และหลักการที่เก่ียวกับ
อันตรายจากการเคลื่อนยายขามพรมแดนของคณะ
กรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (ILC)

ทางเลือก หนทางเริ่มตนและประเด็น
สําหรับการพิจารณาตอไป
คณะทํางานฯ ไดหารือถึงลําดับเหตุการณ ทางเลือก

หนทางเริ่มตน และประเด็น สําหรับการพิจารณาตอไป
ดังจําแนกโดยคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการวาดวยการ
รับผิดและการชดใช (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/2) ที่มี
ข้ึนต้ังแตวันพุธท่ี 25 ถึงวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม  ในวันศุกร
คณะทํางานฯ ไดใหการรับรองรายงานการประชุม (UNEP/
CBD/BS/ L&R/1/L.1) ซึ่งประกอบดวยเอกสารแนบทายที่
ไดรับการแกไขแลว ทางเลือกคราวๆ หนทางเริ่มตน และ
ประเด็นตางๆ ท่ีจะพิจารณาตอไป เพื่อขยายความ กฎและ
ระเบียบวิธีการระหวางประเทศ วาดวยการรับผิดและการ
ชดใช รวมถึงภาคผนวกวาดวยลําดับเหตุการณ (UNEP/
CBD/BS/ WG–L 4 R/1/L.1/Add.1)

รายงานดังกลาวรวมท้ังเอกสารแนบทายและ
ภาคผนวก อยูในเอกสาร (UNEP/CBD/BS/COP–Mop/2/
11 http://www.biodiv.org/doc/meeting/bs/mop–02/
official/mop–0211–en.paf.

ขอบเขตของความเสียหาย :
ในวันพุธและวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดพิจารณา

ถึงสองทางเลือกของขอบเขตของความเสียหาย : ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางการขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs) ซึ่งสนับสนุนโดยผูแทน
ประเทศแคนาดาและอารเจนตินา, และความเสียหาย
อันเกิดจากการขนสง การขนยายผาน การดูแล และ/หรือ
การใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)  ซึ่ง
สนับสนุนโดยผูแทนจากหลายประเทศ ผูแทนจากประเทศ
สวิตเซอรแลนด แอฟริกาใต แคเมอรูน เม็กซิโก และเคนยา
ไดเสนอใหรวมการปลดปลอยโดยไมจงใจไวในทางเลือกนี้
ดวย  ผูแทนประเทศเซเนกัลเสนอใหรวมการขนยายผาน
ไวในท้ังสองทางเลือก สําหรับทางเลือกท่ีสอง, ผูแทน
สหภาพยุโรป สนับสนุนโดยผูแทนจากหลายประเทศ, และ
ไดเสนอใหกิจกรรมเหลานี้เปนเงื่อนไขที่มาของการเคลื่อน
ยายขามพรมแดน ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอใหเพิ่ม
การจํากัดขอบเขตของเวลา ผูแทนประเทศนิวซีแลนดได
เสนอเพิ่มเติมการจํากัดขอบเขตทางภูมิศาสตรและการใช
โดยไดรับอนุญาต ผูแทนประเทศแทนซาเนียเสนอให
เปลี่ยนขอความ “ความเสียหายอันเกิดจาก” เปน “ความ
เสียหายอันเปนผลจาก” การขนสงสิ่งมีชีวิตที่ ได รับการ
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ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) รวมถึง การขนยายผาน หรือ
จากการขนสง การขนยายผาน การดูแล และ/หรือ การใช
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่สามารถ
หาที่มาของการเคลื่อนยายขามพรมแดนได

ผลขั้นสุดทาย : ในเอกสารแนบทาย ไดมีการสรุป
ขอบเขตวามีทั้ง : ความเสียหายอันเปนผลจากการขนสง
รวมถึงการขนยายผาน, หรือความเสียหายอันเปนผลจาก
การขนสง การขนยายผาน การดูแล และ/หรือ การใชสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถหาที่มาของ
การเคลื่อนยายขามพรมแดน และจากการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนโดยไมจงใจ

ทางเลือกสําหรับขอบเขตทางภูมิศาสตร รวมอยูใน
เอกสารแนบทายวา : ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาย
ในเขตอํานาจแหงชาติหรือการควบคุมของภาคีพิธีสารฯ
หรือของประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ หรือในพื้นที่นอกเหนือ
เขตอํานาจแหงชาติหรือการควบคุมโดยรัฐ การจํากัดเวลา
การจํากัดบนพื้นฐานของขอบเขตทางภูมิศาสตร การ
จํากัดการไดรับอนุญาตในระยะเวลาที่นําเขาสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และการกําหนด
ประเด็นสําคัญของการนําเขาสงออก สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ไดรับการจําแนกเปนประเด็นเพื่อนําไป
พิจารณาในโอกาสตอไป

องคประกอบที่เปนทางเลือกสําหรับคําจํากัดความ
ของความเสียหาย :
ผูแทนประเทศตางๆ หารือถึงองคประกอบที่ เปน

ทางเลือกสําหรับคําจํากัดความของความเสียหาย ต้ังแต
วันพุธถึงวันศุกร โดยมุงเนนที่ประเด็นวาจะคงไวทั้งความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม และความเสียหายตอการอนุรักษ
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง-
ยั่งยืน เพ่ือจะรวมเขาดวยกัน หรือคงไวเฉพาะขอความวา
ความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทน
ประเทศซิมบับเว สวิตเซอรแลนด มาเลเซีย เซเนกัล และ
อูกานดา เห็นชอบตอการใหคงไวทั้งสองรุปแบบของความ
เสียหาย ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศอิหราน โคลอมเบีย
คิวบา เม็กซิโก จอรแดน และนิวซีแลนด สนับสนุนใหคง
ขอความที่อางถึงความเสียหายตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เทานั้น ผูแทนประเทศออสเตรเลียไดเสนอใหผนวก
ระดับที่ยอมรับไดสําหรับความเสียหาย และเกณฑสําหรับ
บรรยายความเสียหาย ผูแทนประเทศซีเรีย และมาลี
แสดงความเปนกังวลความเสียหายตอดินและน้ําดวย
ผูแทนประเทศมาเลเซียไดเสนอใหเพิ่มขอความกลาวถึง
ความเสียหายตอองคประกอบของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  ผูเขารวมประชุมตกลงกันในขอเสนอของผูแทน
ประเทศนิวซีแลนดที่ใหเลื่อนการจําแนกหัวขอรองของ
ความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นขอให
ตัดทิ้งจากเอกสารแนบทาย ผูแทนจากหลายประเทศ ได
เสนอใหยังคงขอความอางถึงความเสียหายตอสังคม
เศรษฐกิจ โดยเสนอองคประกอบตางๆ ท่ีเปนไปได ผูแทน
ประเทศอารเจนตินากลาววา ความเสียหายทางสังคม
เศรษฐกิจ ไมไดอยูในขอบเขตของพิธีสารฯ และผูแทน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดยืนยันวา ผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพจําเปนท่ีจะตองไดรับการพิสูจน
กอนที่จะคํานึงถึงความเสียหายตอสังเศรษฐกิจ

ผลข้ันสุดทาย : เอกสารแนบทาย ไดขยายคํา
บรรยายสี่องคประกอบที่เปนทางเลือกสําหรับคําจํากัด
ความของความเสียหาย :

ความเสียหายตอการอนุรักษ และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความเสีย
หายตอความหลากหลายทางชีวภาพ และทําใหคุณภาพ
ดิน น้ํา และอากาศ ลดลง

ความเสียหายตอสุขอนามัยของผูคน รวมถึง
การสูญเสียชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บ, การสูญเสียรายได
มาตรการทางสาธารณสุข และสุขภาพ

ความเสียหายตอสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการ
สูญเสียรายได คุณคาทางวัฒนธรรม  สังคม  และจิต
วิญญาณ ความมั่นคงทางอาหาร และการแขงขัน

เอกสารแนบทายยังไดอธิบายถึงความเสียหายตาม
ธรรมเนียม (traditional damage) รวมถึงความสูญเสีย
ชีวิตหรือการไดรับบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหาย
ตอทรัพยสิน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเอกสาร
แนบทายยังคงมีองคประกอบวาดวยคาใชจ ายของ
มาตรการตอบสนอง

การประเมินคาความเสียหายตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ :
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ผู เขารวมประชุมได

หารือถึงหนทางที่เปนไปไดในการประเมินคาความเสียหาย
ตอการอนุรักษ และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน ผูแทนสหภาพยุโรปขอใหการประเมิน
ความเสียหายตอการอนุรักษอยูบนพื้นฐานของมาตรการ
อยางมีเหตุผล ในการใหคําจํากัดความของการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีผูแทนจากหลายประเทศได
เนนถึงความจําเปนสําหรับพื้นฐานและการจําแนกความ
แตกตางของส่ิงมีชีวิต ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
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(LMOs) จากสาเหตุอื่นๆ และเรียกรองใหมีการเสริมสราง
สมรรถนะในการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ผูแทนหลายประเทศ
ยังคงขอใหขอความที่กลาวถึ งสถานภาพพิ เศษของ
ศูนยกลางของแหลงกําเนิดและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม

ผลขั้นสุดทาย : เกี่ยวกับการประเมินคาความ
เสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ เอกสารแนบทาย
ไดจําแนกระบุคาใชจายสําหรับมาตรการที่มีเหตุผล เพื่อ
ฟนสภาพองคประกอบทางสิ่งแวดลอม หรือความหลาก
หลายทางชีวภาพที่เสียหาย ประเด็นสําหรับการพิจารณา
ตอไปประกอบดวย : การวินิจฉัยการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ, พันธะที่จะตองดําเนินมาตรการตอบ
สนองและมาตรการฟนสภาพ, มาตรการพิเศษในกรณี
ที่ เ กิดความเสียหายตอศูนยกลางของแหล งกํ า เนิด
(centers of origin) และความหลากหลายทางพันธุกรรม
การกําหนดปริมาณที่ยอมรับไดสําหรับความเสียหายตอ
การอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน, และการประเมินคาความเสียหายทุก
ประเภท

สาเหตุของความเสียหาย :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดหารือถึงสาเหตุ

ของความเสียหาย ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอใหมีการ
พิจารณาระดับของการควบคุมดูแลตอไป ทั้งในระหวาง
ประเทศและภายในประเทศ

ผลขั้นสุดทาย : เกี่ยวกับสาเหตุของความเสียหาย
เอกสารแนบทายไดระบุใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ
ตอไป ไดแก : ระดับของการควบคุมดูแล, การพิจารณา
ความเชื่อมโยงระหวางความเสียหายและกิจกรรม, และ
ภาระที่เกี่ยวของกับการพิสูจน

การติดตามใหมีการรับผิด :
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ที่ประชุมไดหารือความ

เปนไปไดของหนทางในการติดตามใหมีการรับผิด บทบาท
ของภาคีพิธีสารฯ ประเทศผูนําเขาและสงออก และมาตรฐาน
ในการรับผิด เก่ียวกับหนทางติดตามใหรับผิด ผูแทนประเทศ
ออสเตรเลีย, คานโดยผูแทนประเทศอียิปต, เห็นวาการ
รับผิดชอบโดยรัฐและการรับผิดโดยรัฐ ไมเหมาะสมซึ่ง
เห็นชอบโดยผูแทนสหภาพยุโรป ในประเด็นหลัง ผูแทน
ประเทศคิวบา เคนยา และโคลอมเบีย เห็นวาควรมี
ผูประกอบการการรับผิดชอบในเบื้องตน และที่เหลือเปน
ความรับผิดของรัฐ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหมีการเพิ่ม
หนทางการบริหารจัดการโดยใหอยูบนพื้นฐานการจัดสรร

คาเสียหายของมาตรการตอบสนอง และมาตรการคืน
สภาพเดิม

เ ก่ียวกับความรับผิดทางแพง ผูแทนประเทศ
อิหราน เสนอวาขอบเขตของความเสียหายเปนอีกปจจัย
หนึ่ง และใหวางความรับผิดอยางเขมงวดสําหรับความเสีย
หายตอศูนยกลางของแหลงกําเนิด ผูแทนประเทศ
อารเจนตินา แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เห็นดวยกับการ
รับผิดข้ันตนดังกลาว ผูแทนประเทศอินเดีย คิวบา มาเลเซีย
คณะกรรมการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพแหง
วอชิงตัน (Warshington Biotechnology Action Council)
และองคกรกรีนพีซ (Greenpeace) เห็นดวยกับความ
รับผิดอยางเขมงวด

เกี่ยวกับการละเวนที่ เปนไปได หรือ การ
บรรเทาความรับผิดอยางเขมงวด ผูแทนประเทศ
มาเลเซีย, สนับสนุนจากหลายประเทศ และคานโดย
สหภาพยุโรป, เสนอใหตัดท้ิงขอความท่ีกลาวถึงการละเวน
บนพื้นฐานของกิจกรรมท่ีไดอนุญาตตามกฎหมายที่
ประยุกตใชไดหรือการไดรับอนุญาตโดยเฉพาะ ผูแทน
ประเทศไลเบอเรีย  และอื่นๆ  สงสัยวาถึงการละเวนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไมไดรับการพิจารณาวาเปนอันตราย
ตามความรูทางวิทยาศาสตรและวิชาการของรัฐในเวลานั้น
ผูแทนประเทศอียิปต เสนอใหเพิ่มทางเลือกอีกทางวาไมมี
การละเวนตอความรับผิดอยางเขมงวด

ผลข้ันสุดทาย : ในเอกสารแนบทาย ไดระบุถึง
ทางเลือกท่ีไดรับการเสนอ ซึ่งจะเปนหนทางท่ีเปนไปได
ในการติดตามหาผูรับผิด : ความรับผิดชอบของรัฐ ความ
รับผิดขั้นตนโดยรัฐ, ความรับผิดสวนที่เหลือโดยรัฐผนวก
กับความรับผิดข้ันตนของผูประกอบการ, หรือการไมมี
ความรับผิดของรัฐ รวมถึงความรับผิดทางแพง หรือหนทาง
ทางการบริหารจัดการ ในเอกสารแนบทายไดวางประเด็น
เฉพาะที่เกี่ยวกับการรับผิดทางแพง สําหรับการพิจารณา
ตอไป : ปจจัยที่เปนไปไดในการกําหนดมาตรฐานของการ
รับผิด และการจําแนกระบุบุคคลท่ีจะรับผิด, มาตรฐานและ
การติดตามใหมีการรับผิด, ทางเลือกสําหรับการไมละเวน
และรายการการละเวนตอการรับผิด หรือการบรรเทาความ
รับผิดอยางเขมงวด, ระดับของการรับผิด และประเด็นอื่นๆ
สําหรับการพิจารณาตอไป

ขอจํากัดของการรับผิด :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาใน

ประเด็นระดับจํากัดของการรับผิด ผูแทนประเทศมาเลเซีย
ใหบันทึกไววาระดับจํากัดในจํานวนเงินคาเสียหายควร
พิจารณาถึงความมั่นคงทางการเงินดวย
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ผลขั้นสุดทาย : ในเอกสารแนบทาย มีประเด็น
สําหรับการพิจารณาตอไป รวมถึงระดับจํากัดในระยะเวลา
และจํานวนเงินคาเสียหาย

ความม่ันคงทางการเงิน :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมหารือถึงทางเลือก

สําหรับกลไกความม่ันคงทางการเงิน รวมถึงวิธีทางของ
ความมั่นคงทางการเงินและการจัดการทางการเงิน ผูแทน
ประเทศมาเลเซียและโคลอมเบียเสนอกองทุนที่อยูบน
พื้นฐานการบริจาคจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ผูแทนประเทศแคนาดาเตือนใหระวังวาความขัดแยงที่มีตอ
กองทุนจะยับยั้งการใหสัตยาบัน และแนะนําใหแสวงหาคํา
แนะแนวทางจากอุตสาหกรรมประกันภัยในเรื่องทางเลือก
ของระบอบ ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดเสนอแนะ
ใหจํากัดการชดใชที่ใหหลักประกันแนนอนตอความเสียหาย
ที่เกิดจากการขนสง

ผลขั้นสุดทาย : เอกสารแนบทายไดระบุวาความ
ครอบคลุมเรื่องการรับผิด อาจรวมถึงความมั่นคงทางการ
เงินโดยบังคับหรือโดยสมัครใจ มีสี่ทางเลือกที่จําแนกแลว
วาเปนการจัดสรรชดเชยคาเสียหาย ดังนี้ :

กองทุนซึ่ ง ได รั บ เ งินจากการบริ จาคของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพซ่ึงจะใหลวงหนา

กองทุนซึ่ ง ได รั บ เ งินจากการบริ จาคของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะใหภายหลังที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแลว

กองทุนสาธารณะ หรือ
การผนวกกองทุนรัฐและกองทุนเอกชน

วิธีการของการประกันดานการเงิน และการรูปแบบ
ของการปฏิบัติงานไดถูกระบุไวในประเด็นที่จะตองพิจารณา
ตอไป

การหาขอยุติของการเรียกรองคาเสียหาย :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดหารือเรื่องการ

หาขอยุติของการเรียกรองคาเสียหาย รวมถึงระเบียบ
วิธีการระหวางรัฐ และระหวางประชาชน ผูแทนสหภาพ
ยุโรปเสนอใหมีการพิจารณาระเบียบวิธีการบริหารดวย
ผูแทนกรีนพีซ เนนถึงความจําเปน ซ่ึงทั้งรัฐและภาคเอกชน
สามารถเขาถึงศาล

ผลขั้นสุดทาย : เก่ียวกับการหาขอยุติของการ
เรียกรองคาเสียหาย เอกสารแนบทายไดเสนอระเบียบวิธี
การที่ เปนทางเลือก ดังนี้ : ระเบียบวิธีการระหวางรัฐ
ระเบียบวิธีการนระหวางประชาชน ระเบียบวิธีการบริหาร
จัดการ และระเบียบวิธีการพิเศษของศาล

ผูมีสิทธิเรียกรอง :
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดหารือ

ประเด็นสําหรับพิจารณาตอไปวาดวยผูมีสิทธิเรียกรอง
ตางๆ ผูเขารวมประชมุเห็นชอบใหใชคําวา “ผูไดรบัผลกระทบ”
มากกวา “ผูไดรับอันตราย” สําหรับประเด็นท่ีมีการรองขอ
ใหเขารวมโดยตรงในการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามพรมแดน  ผูแทนประเทศ
อียิปตเสนอใหมีการพิจารณาถึงระดับของการเขารวม ใน
ประเด็นที่ใหมีการตระหนักถึงประเภทของความเสียหาย
ผูแทนประเทศนิวซีแลนด และผูแทนสหภาพยุโรปเสนอวา
ผูมีสิทธิเรียกรองคาใชจายและมาตรการการประเมิน การ
ตอบสนองและการฟนสภาพ จะตองไดรับอนุญาตเฉพาะ
ผูที่แบกรับคาใชจาย เกี่ยวกับความเสียหายตามธรรมเนียม
ผูแทนประเทศอูกานดา และโคตดิวัวร เสนอใหอนุญาตให
สิทธิในการเรียกรองแกบุคคลหรือกลุมท่ีกระทําการแทน
ผู ไดรับผลกระทบ  ในขณะที่ผูแทนประเทศนามีเบีย
สนับสนุนใหสิทธิในการเรียกรองขยายไปยังผูพึ่งพาอาศัย
ดวย เกี่ยวกับความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและความหลาก
หลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศอูกานดาสรุปถึงความ
เปนไปไดสําหรับชุมชนผูไดรับผลกระทบจะเรียกรองสิทธิ
เกี่ยวกับความเสียหายตอสุขอนามัย ผูแทนประเทศกานา
และอูกานดา เสนอใหเปดกวางใหสิทธิต้ังแตรัฐบาลท่ีไดรับ
ผลกระทบไปจนถึงบุคคลที่ไดรับผลกระทบดวย

ผลข้ันสุดทาย : เกี่ยวกับผูมีสิทธิเรียกรอง เอกสาร
แนบทายไดรวบรวมประเด็นตางๆ ที่จะตองมีการพิจารณา
ตอไป : ระดับของกฎขอบังคับ, ความแตกตางระหวาง
ระเบียบวิธีการระหวางประเทศ กับระเบียบวิธีการของ
ประชาชน, ระดับของการเขารวมในการเคล่ือนยายสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามพรมแดน
และประเภทของความเสียหาย

ประเภทของความเสยีหายไดถกูขยายความใหรวมถึง:
บุคคล และผูพึ่งพาอาศัยท่ีไดรับผลกระทบ

จากความเสียหายตามธรรมเนียม
บคุคล/บรรษทัทีจ่ะไดรบัคาใชจายจากมาตรการ

ตอบสนอง
รัฐหรือกลุมใดๆ ท่ีไดรับผลกระทบดําเนินการ

พิสูจน ถึงผลประโยชนรวมในกรณีของความเสียหายที่
เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม/ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
ความเสียหายตอเศรษฐกิจสังคม

บคุคล/บรรษทัท่ีจะไดรบัคาใชจายจากมาตรการ
ฟนสภาพในกรณีที่มีความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ประเทศท่ีมิใชภาคีพิธีสารฯ :
ในวันพฤหัสและวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดหารือ

ประเด็นสําหรับการพิจารณาวาดวยประเทศที่มิใชภาคี
พิธีสารฯ ผูแทนประเทศมาเลเซีย และอูกานดา เสนอใหมี
พันธสัญญาระหวางภาคีพิธีสารฯ ที่คาขายแลกเปล่ียนกับ
ประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ ใหมีความตกลงทวิภาคีที่วาง
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการรับผิดและการชดใช

ผลขั้นสุดทาย : ในเอกสารแนบทายไดระบุ
ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปเกี่ยวกับกฎและระเบียบ
วิธีการพิ เศษที่ เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตที่ ได รับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่นําเขาจากประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ ไดแก
ความตกลงทวิภาคี ที่มีขอเรียกรองใหวางมาตรฐานขั้นต่ํา

คําจํากัดความ :
ในวันศุกร ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรวมสวนใหม

วาดวยประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปเกี่ยวกับการใช
คําศัพท โดยปราศจากอคติตอการสรรหาเครื่องมือ

ผลขั้นสุดทาย : เอกสารแนบทายไดผนวกคําจํากัด
ความของคําศัพท เชน “การใช” (“use”), “มาตรการตอบ
สนอง” (“response measures”), “มาตรการการฟนฟู”
(“restoration measures”) และ “ทีม่เีหตผุล” (“reasonable”)
สําหรับการพิจารณาตอไป

การเสริมสรางสมรรถนะ :
ในวันศุกร ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาสวนใหม

วาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ โดยผูแทนจากหลาย
ประเทศเตือนวาเรื่องนี้ไมควรแทนที่หรือถวงใหการยกราง
ระบอบระหวางประเทศวาดวยเรื่องการรับผิดและการชดใช
ลาชา ผูแทนสหภาพยุโรปเนนวาการเสริมสรางสมรรถนะ
ควรชวยใหรัฐบาลตางๆ ดําเนินงานตามกฎและระเบียบวิธี
การระหวางประเทศวาดวยการรับผิดและการชดใช โดยกฎ
ระเบียบในชาติของตน ผูแทนประเทศอูกันดา และแอฟริกา
ใต เสนอแนะวาการเสริมสรางสมรรถนะจะตองอยูบน
พื้นฐานของความตองการและเปนลําดับความสําคัญที่
จําแนกแลวในชาติ

ผลขั้นสุดทาย : เก่ียวกับหนทางเร่ิมตนที่เปนไปได
ในการเสริมสรางสมรรถนะมีสองทางเลือกสรุปอยู ใน
เอกสารแนบทาย :

การใชมาตรการที่ รั บรองภายใตพิ ธี สาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรา 22 :
การเสริมสรางสมรรถนะ

การจัดทํามาตรการเสริมเรื่องการเสริมสราง
สมรรถนะ บนพื้นฐานของความตองการและลําดับความ
สําคัญในชาติ สําหรับการวางรูปแบบดําเนินการตามกฎ
และระเบียบวิธีการในชาติวาดวยการรับผิดและการชดใช

การสรรหาเคร่ืองมือ :
ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาทาง

เลือก เก่ียวกับการสรรหาเครื่องมือ ผูแทนประเทศเซเนกัล
สนับสนุนและรองขอใหมี เครื่องมือ ท่ีมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ผูแทนประเทศนิวซีแลนด ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากผูแทนประเทศมาเลเซีย มาลี ตรินิแดดและโทบาโค
และอิหราน ไดเสนอวาการปราศจากเครื่องมือ ควรเปนทาง
เลือกหนึ่ง ผูแทนสหภาพยุโรปเห็นดวยที่จะใหมีหนทาง
เริ่มตนเปนสองขั้นตอน โดยจัดทําเครื่องมือท่ีไมมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย และประเมินผลกระทบ หลังจากนั้นพิจารณา
จัดทําเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ผลข้ันสุดทาย : ในเอกสารแนบทายไดจําแนก
ทางเลือก สําหรับเครื่องมือท่ีวาดวยการรับผิดและการ
ชดใชไว 6 ทางเลือก คือ

เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจํานวน
หนึ่งหรือมากกวานั้น

เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจํานวน
หนึ่งหรือมากกวานั้น โดยผนวกกับมาตรการเฉพาะกาล

เครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจํานวน
หนึ่งหรือมากกวานั้น

หนทางเริ่มตน ซึ่งมีสองขั้นตอน คือตอนแรก
จัดทําเครื่องมือที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย และประเมิน
ผลกระทบ จากน้ันจึงพิจารณา จัดทําเครื่องมือที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมายหนึ่งหรือมากกวานั้น

หนทางเริ่มตนแบบผสมรวมท้ังเครื่องมือที่มี
ผลผูกพันตามกฎหมายกับเครื่องมือท่ีไมมีผลผูกพันเขา
ดวยกัน

ปราศจากเครื่องมือ
ลําดับเหตุการณ :
ในวันพุธท่ี 1 มิถุนายน ผูเขารวมประชุมไดพิจารณา

วารายการของลําดับเหตุการณและเหตุการณ ดังจําแนก
ในเอกสารแนบทายครบถวนหรือไม จึงขอใหเพิ่มเติม และ
รบัทราบถงึความยากลาํบากในการหารอืเรือ่งลาํดบัเหตกุารณ
ตางๆ แยกจากองคประกอบอื่น ในเอกสารแนบทาย ในวัน
ศุกร นาง Mbengashe ผูบันทึกการประชุมไดนําเสนอ
ลําดับเหตุการณตางๆ ที่อยู ในภาคผนวกของเอกสาร
แนบทายท่ีไดแกไขแลว
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ผลขั้นสุดทาย : ในภาคผนวกของเอกสารแนบทาย
ไดรวบรวมสวนที่เพ่ิมเติม ของลําดับเหตุการณที่ยังไมครบ
ถวนดวยมุมมองที่จะจําแนกระบุสถานการณที่อาจตองการ
และระเบียบวิธีการระหวางประเทศ รวมถึง

การปลูกในแปลงทดลอง หรือการปลูกเพื่อ
การคา หรือการเพาะพันธุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ทั้งที่เปนพืช/สัตว/จุลินทรีย การทดลอง
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมจําพวกไวรัสในหอง
ปฏิบัติการ

การวางจําหนายสินคาที่มีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมเปนสวนประกอบในทองตลาด

การขนสงสิง่มชีวีติทีไ่ดรบัการดดัแปลงพนัธกุรรม
การสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม

กลับคืน
การเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง

พันธุกรรมขามพรมแดน ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหาย
ตอผลประโยชนในระดับโลก

พิธีปดการประชุม
ในวันศุกร ท่ี  27 พฤษภาคม  ผู เขาประชุมได

พิจารณาถึงภาระหนาที่ในอนาคตของคณะทํางานฯ ผูแทน
ประเทศนิวซีแลนด  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหลาย
ประเทศ ไดเสนอใหมีการจัดทําเกณฑหรือปจจัยเพื่อใชใน
การวิเคราะหประเมินประสิทธิผลของกฎที่เปนไปไดสําหรับ
การรับผิด

นาย Lefeber  ประธานรวมไดเสนอใหเรียกรองตอ
รัฐบาลตางๆ ใหสงความเห็นวาดวยเกณฑที่ใชวิเคราะห
ประเมิน  และไดระบุถึงเอกสารที่ ไดจัดเตรียมเพื่อใช
พิจารณาในการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังตอไป เอกสารดัง
กลาวประกอบดวย :

ขอมติสมัชชาแหงสหประชาชาติ General
Assembly resolution 56/82 of 2001 (รายงานการประชุม
ILC, สมัยที่ 53)

รางมาตราของคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหวางประเทศ (ILC) วาดวยเร่ืองการปองกันการเคลื่อน
ยายขามพรมแดนที่จะเกิดความเสียหายจากกิจกรรมท่ีเปน
อันตราย และรางหลักการในการกําหนดความสูญเสียใน
กรณีที่การเคลื่อนยายขามพรมแดนเกิดความเสียหายจาก
กิจกรรมที่เปนอันตราย

รายงานการประชุมของ คณะผู เชี่ยวชาญ
ทางวิชาการวาดวยการรับผิดและการชดใชภายใตมาตราท่ี
14.2 : การรับผิดและการชดใช ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

มติจากการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่
2 วาดวยเรื่องการประเมินและการจัดการความเส่ียง และ
การพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ

ขอมูลเก่ียวกับความมั่นคงดานการเงิน
ขอมูลทันสมัยวาดวยการจัดทํากฎหมาย

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ผูแทนสหภาพยุโรป เรียกรองใหมีขอมูลขาวสาร

วาดวยหลักการเรื่องความเสียหายตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงกรณีศึกษา และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการขามชาติ และสถาบัน รวมถึง The Hague
Conference on Private International Law ผูแทน
ประเทศมาเลเซีย สนับสนุนโดยนอรเวย และสหภาพยุโรป
เสนอแนะใหมีการสงขอเสนอเกี่ยวกับรางเนื้อหา และ
สังเคราะหโดยประธานรวม เพื่อนําไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป

นาง Mbengashe ผูบันทึกรายงานการประชุม
แนะนํารายงานการประชุม (UNEP/CBD/BS/WG–LFR/1/
L.1) และเอกสารแนบทายวาดวยทางเลือกตางๆ แนวทาง
และประเด็นท่ีจะตองมีการพิจารณาตอไป รวมท้ังภาคผนวก
วาดวยลําดับเหตุการณ (UNEP/CBD/BS/WG–L&R/1/L.1/
Add.1) ผูเขารวมประชุมใหการรับรองรายงานและเอกสาร
แนบทายท่ีไดแกไขแลว ประธานรวม นาย Lefeber ไดขอ
รองใหนําขอคิดเห็นตอสรุปของคณะทํางานฯ บรรจุใวใน
รายงานการประชุม ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอให
ประธานรวม เตรียมรวบรวมความเห็นไวดวย

ผูแทนประเทศมาเลเซีย สนับสนุนโดยผูแทนจาก
หลายประเทศ กลาวซ้ําอีกถึงขอเสนอสําหรับรางประกอบ
การทํางาน หลังจากการหารือ ประธานรวม นาย Lefeber
ไดเสนอใหใชภาษาวาตองขอประธานรวมให “สังเคราะห”
เน้ือหาท่ีเสนอโดยภาคีพิธีสารฯ ใหเปน “รางประกอบการ
ทํางาน” โดยเขาใจวาจะไมเปนการเลือกปฏิบัติ

ในขอสรุป  คณะทํางานฯ  ได เรียกรองใหสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ :

การประมาณความเสียหายตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ รวมถึงกรณีศึกษา

ความมั่นคงทางการเงินโดยใหครอบคลุมการ
รับผิด ท่ีเปนผลมาจากการเคล่ือนยายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามพรมแดน

ระเบียบวิธีการขามชาติ รวมถึงงานของ The
Hague Conference on Private International Law

การพัฒนาที่ เกี่ยวของในกฎหมายระหวาง
ประเทศ
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คณะทํางานฯ เชิญใหสงความเห็นวาดวยเกณฑ
สําหรับวิเคราะหประเมินประสิทธิผลของกฎและระเบียบ
วิธีการ วาดวยการรับผิดและการชดใช เชนเดียวกันกับ
แนวทางทางเลือกและประเด็นตางๆ ดังจําแนกในเอกสาร
แนบทาย คณะทํางานฯ ไดเรียกรองใหประธานรวม
สังเคราะหความเห็นที่สงเขามา และจัดทํารางประกอบการ
ทํางานเพ่ือนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2 ตอไป

ประธานรวม นาย Lefeber แสดงความพอใจตอ
เอกสารแนบทายที่เสนอโดยคณะผูเชี่ยวชาญวิชาการ ซึ่ง
จะเปนพื้นฐานสําหรับงานในอนาคตที่คณะทํางานฯ
จะดําเนินตอ เขาเห็นวากาวแรกที่สําคัญไดสําเร็จลงแลว
และหนทางขางหนายังยาวไกลและยากลําบาก ประธาน
รวมไดปดการประชุมอยางเปนทางการ เมื่อเวลา 10.25 น.

รายงานการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 2
ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม–มิถุนายน ค.ศ 2006

ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา, นาย Suboh Mohd
Yassin รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ประเทศมาเลเซีย ในนามของประธานการประชุม สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ไดกลาวเปดประชุม และนาย
Almed Djoghlaf ในนามผูอํานวยการโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) นาย Klaus Topfer กลาววา
การตอสูกับความหิวโหยและการบรรลุถึงความมั่นคงทาง
อาหาร เปนเปาประสงคที่นายกยองในบริบทของการพัฒนา
และความปลอดภัยทางชีวภาพ เลขาธิการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ นาย Hamdallah Zedan
กลาวสรุปวาขณะนี้มีประเทศตางๆ ใหสัตยาบันพิธีสารฯ
แลว 119 ประเทศ

ผูแทนประเทศเอธิโอเปย ในนามกลุมประเทศ
แอฟริกัน และผูแทนประเทศอิหราน ไดรายงานถึงปญหาท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอนุญาตเขาประเทศ ทั้งนี้ผูแทนประเทศ
แคนาดา ใหความมั่นใจตอภาคีพิธีสารฯ วาจะทํางานตอไป
กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อใหผูเขารวมประชุมจะ
สามารถเขาประเทศ

ผูแทนประเทศจีน รายงานตอที่ประชุมวาไดให
สัตยาบันพิธีสารคารตาเฮนาฯ  แลว  ผูแทนประเทศ
เนเธอรแลนด ในนามสหภาพยุโรปและประเทศบัลแกเรีย
เนนถึงวัตถุประสงคหลักของการประชุมครั้ง น้ีวา ควร
เอื้ออํานวยการดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาและของท้ังประเทศ
ผูนําเขาและผูสงออก ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดแสดง
ความคาดหวังวา ขอมติของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 2 จะกระตุนใหประเทศที่สงออกเขามาเปน
ภาคีพิธีสารฯ มากขึ้น ผูแทนประเทศคิริบาตในนามของ
กลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก เรียกรองใหมีการระบุ
เอกสารกํากับแบบแยกตางหาก (stand alone document)
ในการเคล่ือนยายส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่
ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) รวมท้ังการเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีของพิธีสารฯ ผูแทนประเทศอินเดียในนาม
กลุมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (LMMC)
ไดเนนถึงการเสริมสรางสมรรถนะ กลไกทางการเงิน
การแจง และผูแทนจากกลุมประเทศแอฟริกาและประเทศ
อิหราน ไดเสริมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการพิจารณา
อยางเรงดวนในองคประกอบของเอกสารดังกลาว ผูแทน
กรีนพีซ (Greenpeace) ในนามองคกรพัฒนาเอกชนได
เสนอกรณีของการปนเปอนในประเทศญี่ปุนที่เกิดจากการ
ขนสงพันธุพืชคาโนลาที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมจาก
ประเทศแคนาดา และกระตุนใหผูเขารวมประชุมใหการ
รับรองเอกสารแยกตางหาก และระบอบเฉพาะกาลวาดวย
เรื่องการรับผิดชอบและการชดใช ผูแทนจากสมาคมการคา
เมล็ดพืชระหวางประเทศ แสดงความเปนกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากพิธีสารฯ ตอประสิทธิภาพและคาใชจายจาก
การคาขายแลกเปล่ียนสินคาจํานวนมาก

สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กลาววา สภาสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 1 จะยังคงทํางานใหการ
ประชุมครั้งนี้ โดยประกอบดวย นาง Birthe Ivars ประเทศ
นอรเวย, นาย Ronnie Devlin ประเทศไอรแลนด, นาย
Orlando Santos ประเทศคิวบา, นาย Antonio
Matamoros ประเทศเอกวาดอร, นาง Tererei Abete–
Reema ประเทศคิริบาต, นาง N. Oyundar ประเทศ
มองโกเลีย และ นาย Sem Shikongo ประเทศนามิเบีย

ผูแทนประเทศเอธิโอเปยเสนอใหหารือภายใตวาระ
เรื่องอื่นๆ ประเด็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการเขาถึง
ตําแหนงเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยผูเขารวมประชุมที่เปน
ผูแทนของภาคีพิธีสารฯ และผูสังเกตการณ ผูเขารวมประชุม
ใหการรับรองตอระเบียบวาระการประชุมและการดําเนินงาน
ประชุม (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/1) นาง Birthe
Ivars และนาย Orlando Santos ไดรับการคัดเลือกใหรับ
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ตําแหนงประธานของคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และประธาน
ของคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ตามลําดับ และนาย Sem
Shikongo ไดรับคัดเลือกให เปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ไดดําเนินการประชุม
ท่ีหองประชุมรวมในวันจันทรและวันพุธที่ 25 และ 27
พฤษภาคม เพ่ือพิจารณา : รายงานของคณะกรรมการ
การปฏิบัติตามพิธีสารฯ, กลไกทรัพยากรและการเงิน,
ความรวมมือกับองคการอื่น, การบริหารจัดการพิธีสารฯ
และงบประมาณ, และการรับผิดและการชดใช ที่ประชุม
รวมไดจัดตั้งกลุมเพื่อนประธานเพื่อหารือเร่ืองกฎและ
ระเบียบวิธีการของคณะกรรมการฯ

คณะทํางานฯ ไดประชุมตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร
โดยคณะทํางานที่ 1 (WG–I) มีวาระการประชุมที่สําคัญ
ไดแก การประเมินและการจัดการความเสี่ยง, การดูแล
การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ, การจัดตั้ง
ศูนยเผยแพรขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางวิชาการและวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ไดจัดตั้งกลุมผูมีสวน
เกี่ยวของกับเอกสารที่วาดวยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ดวย สําหรับคณะทํางานที่ 2 (WG–II)
มีวาระการประชุมที่สําคัญ ไดแก การแจงใหทราบ, การ
เสริมสรางสมรรถนะ, การพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ
และการมีสวนรวมและจิตสํานึกของประชาชน หลังจากที่มี
การรับรองต่อข้อมติต่างๆ และรายงานการประชุมแล้ว จึงมี-
การปดประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ในบายวันศุกร
อยางเปนทางการ

ประเด็นถาวร

รายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ :
ในวันจันทร นาย Veit Koester ประเทศเดนมารก

ประธานคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ไดแนะนํา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ (Report of the
Compliance Committee) ครั้งที่ 1 (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/2) รวมถึงแผนการทํางานและรางกฎของ
ระเบียบวิธีการ ผูแทนประเทศบราซิล ไทย ญี่ปุน และ
นิวซีแลนด แสดงความกังวลตอรางกฎของระเบียบวิธีการ
บางสวน ที่อาจเกิดความขัดแยงกับบทบาทที่เอ้ืออํานวย
และระเบียบวิธีการที่โปรงใสของคณะกรรมการฯ ตามที่ได
สรุปไวในขอมติ BS–I/7 โดยเฉพาะอยางย่ิงในกฎขอ 18
ใหใชมติจากเสียงขางมาก 2 ใน 3 หากไมสามารถมีความ

เห็นเปนเอกฉันท กลุมเพื่อนประธาน (Friends of the
Chair) จึงหารือในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 27–28 พฤษภา
คม เพื่อหารือถึงกฎตางๆ ดังนี้ กฎขอ 6 ระเบียบวาระการ
ประชุม, กฎขอ 11 ความขัดแยงในผลประโยชนของสมาชิก
ในคณะกรรมการฯ) กฎขอ 14 การดําเนินธุรกิจ, กฎขอ 18
การลงคะแนนเสียง และกฎขอ 22 การมีอํานาจซอนทับ
ระหวางพิธีสารและมติขอ BS–I/7

ในวันศุกรท่ี 29 พฤษภาคม ประธาน นาง Bulmer
กลาวรายงานตอที่ประชุมรวมวา ไดใสวงเล็บใหกับกฎขอ 6
และกฎขอ 18, ขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องความ
ขัดแยงในผลประโยชนไปในโอกาสตอไป, ตกลงประนี
ประนอมในเรื่องที่ใกลเคียงกัน, และการใหตัดทิ้ง “as the
case may be” ออกจากประโยคที่อางถึงการมีอํานาจ
ซอนทับระหวางพิธีสารและมติขอ BS–I/7 ผูเขารวมประชุม
ไดพิจารณาขอความในวงเล็บของกฎขอ 6  ผูแทนประเทศ
คิวบาและอูกานดาไดเสนอใหมีการนําวงเล็บดังกลาวออก
ท้ังน้ีผูแทนประเทศนิวซีแลนดเห็นดวยกับขอเสนอและ
ตกลงรวมกันวา คณะกรรมการฯ จะตองจํากัดขอบเขต
บทบาทหนาที่ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ตามมติ
BS–I/7 ผูแทนประเทศปานามาคัดคานในประเด็นเรื่องการ
ลงคะแนนเสียง ตามกฎขอ 8 ท่ีใหมีการตัดสินคะแนนจาก
เสียงขางมาก 2 ใน 3 ผูแทนสหภาพยุโรป คิวบา อูกานดา
และซิมบับเว ไมเห็นดวยตอการคัดคานขางตน โดยให
เหตุผลวา การใชวธิกีารลงคะแนนเสียงขางมากจะเอือ้อาํนวย
ในการสรรหามาตรการเอื้ออํานวยโดยคณะกรรมการฯ และ
วามาตรการเพิ่มเติมสําหรับกรณีที่ไมปฏิบัติตามก็สามารถ
ดําเนินการไดโดยสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เทาน้ัน  ในกฎขอ 19 :
การใชภาษา ผูแทนประเทศเซเนกัล เสนอใหคณะกรรมการฯ
ใชภาษาใดภาษาหนึ่งที่เปนภาษาทางการของสหประชาชาติ
(UN) ในการปฏิบัติงาน ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับขอ
เสนอ และใหนําวงเล็บในกฎขอ 6 ออก และใหการรับรอง
ตอกฎของระเบียบวิธีการข้ันตอน แตยังคงใหใสวงเล็บไวใน
กฎขอ 18 อยู

ขอมติข้ันสุดทาย : ในการลงมติ (UNEP/CBD/
BS/COP–MOP/2/L.14) ผูเขารวมประชุมเห็นชอบตอการ
นํากฎใสไวในเอกสารแนบทาย ยกเวนกฎขอ 18 ยังคงใหใส
วงเล็บไว

ท้ังน้ี กฎของระเบียบวิธีการ จะตองอานโดยเช่ือมโยง
กับมติ BS–I/7 ซึ่งความครอบคลุม วัตถุประสงค, คําจํากัด
ความ, วันประชุมและการแจงวันประชุม, ระเบียบวาระการ
ประชุม, การกระจายและการพิจารณาขอมูล, การจัดพิมพ
เอกสารและขอมูล, สมาชิก, พนักงานเจาหนาท่ี, การมีสวน
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รวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ, การดําเนิน
ธุรกิจ, การลงคะแนนเสียง, การใชภาษา, การแกไขปรับ
ปรุง และการมีอํานาจซอนทับระหวางพิธีสารฯ และขอมติ
BS–I/7 ทั้งนี้ กฎยินยอมใหคณะกรรมการฯ สามารถ :

เสนอหัวขอระเบียบวาระที่ เกิดจากบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการฯ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประมาณความเกี่ยวเนื่องกันของขอมูลกอนท่ี
จะใชไวในวาระการประชุม

ตัดสินใจวาจะมีการประชุมแบบเปดหรือปด
โดยสะทอนมติและเหตุผลไวในรายงาน

กฎยังยินยอมให :
วาระการประชุมเฉพาะกาล, รายงานการประชมุ,

เอกสารสํานักงาน และ, ภายใตเงื่อนไขที่แนนอน, เอกสาร
อื่น ที่เกี่ยวของที่อาจตองเผยแพรตอสาธารณชน

ภาคีพิธีสารฯ ที่สงความเห็น จะไดรับเชิญใหมี
สวนรวมในการพิจารณาอยางละเอียดครอบคอบ โดยมี
โอกาสทีจ่ะเสนอความเหน็ตอขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
และจะบรรจุในรายงาน

บุคคลที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ
ตองเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ จะตองหลีกเลี่ยงความขัดแยง
เรื่องผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม และหาก
กรรมการใดเกิดความขัดแยง จะไมมีสวนรวมในการขยาย
ความ ตลอดจนการรับรองขอเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการฯ จะตองเลือกภาษาเพื่อใชใน
การดําเนินงานจากหกภาษาทางการของสหประชาชาติ
(UN)

ความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ :
ที่ประชุมรวมพิจารณาเรื่องความรวมมือกับองคกร

อื่นๆ ในวันจันทรและวันพุธที่ 25 และ 27 พฤษภาคม ในวัน
จันทร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนํารายงานวาดวย
เรื่องความรวมมือกับองคกร อนุสัญญาและการริเริ่มอื่นๆ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/6) ผูแทนจากหลายประเทศ
กลาวเนนเรื่องความรวมมือกับองคการการคาโลก (World
Trade Organization – WTO) Codex Alimentarius
Commission ; อนุสัญญาอารุสวาดวยการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมสาธารณะในเรื่องการตัดสินใจและ
การเขาถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดลอม ของคณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจสําหรับยุโรปแหงสหประชาชาติ และ
องคการศุลกากรโลก (World Customs Organization –
WCO) ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมพิจารณารางขอมติ และ

ตกลงที่จะเพิ่มในสวนขอเสนอแนะแกอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการคุมครองพืช (IPPC) และ The Office
International des Epizooties ผูเขารวมประชุมถกเถียงกัน
โดยไมสามารถเห็นพองตองกัน ได ในเรื่องขอเสนอแนะเพื่อ
สนับสนุนใหจัดทําบันทึกความเขาใจกับอนุสัญญาอารุส
(Aarhus Convention)  ในพิธีปดการประชุม ไดมีการ
รับรองขอมติโดยไดแกไขใหมีการรองขอตอเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ใหขยายความรวมมือกับสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาอารุส (Aarhus Convention) ในเรื่องความ
ตระหนักของสาธารณชนและการมีสวนรวม

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.13) ท่ีประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอ
ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ :

ดําเนินความพยายามเพื่อให ไดสถานะผู
สั ง เกตการณ ในคณะกรรมาธิการว าด วยมาตรการ
สุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (SPS) และวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคตอการคา (TBT) ขององคการการคาโลก
(WTO) และมีสวนรวมตอไปในคณะกรรมาธิการวาดวย
เรื่องการคาและสิ่งแวดลอมขององคการการคาโลก

เสรมิสรางความรวมมอืกบั Codex Alimentarius
Commission, the Office International des Epizooties,
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอารกัขาพชื (IPPC) และ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาอารุส (Aarhus Convention)

ติดตามการพัฒนาในองคการผูชํานาญการ
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ในเรื่องแผนการการเก็บตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหโดย
เทคนิคการตรวจสอบสําหรับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs)

จัดทําความรวมมือกับองคการศุลกากรโลก
(WCO) สํานักงานมาตรฐานสากลระหวางประเทศ (The
International Standards Organization) และองคกรที่
เกี่ยวกับการขนสงและศุลกากรอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สําหรับการบรรจุหีบหอและการ
ขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อ
พิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

รายงานวาดวยการบริหารและเรื่องงบประมาณของ
พิธีสารฯ :
ในวันจันทร ที่ประชุมรวมรับทราบรายงานวาดวย

การบรหิารและรายได ตลอดจนประสิทธภิาพดานงบประมาณ
ของพิธีสารฯ และกองทุนทรัสต (trust funds) ทั้งสาม
กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใตพิธีสารฯ
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(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/7andAdd.1) ที่ประชุม
รวมในพิธีปดไดรับรองขอมติรวมโดยมีขอแกไขภาษา

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.15) ที่ประชุมกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ ซึ่งยัง
ไมไดบริจาคเงินใหจายเงินตอกองทุนทรัสตทั่วไป (The
General Trust Fund) และประเทศท่ีเปนภาคีพิธีสารฯ และ
ไมเปนภาคีพิธีสารฯ ตลอดจนองคกรระหวางรัฐบาล และ
องคกรพัฒนาเอกชน และแหลงอื่นๆ  ใหบริจาคแก
กองทุนทรัสตพิเศษโดยสมัครใจ (Special Voluntary Trust
Funds) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไดรับการเห็นชอบแลวและ
การมีสวนรวมของภาคีประเทศกําลังพัฒนา และภาคี
ประเทศอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

กลไกและทรัพยากรการเงิน :
ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม เลขาธิการอนุสัญญาฯ

ไดเสนอแนะบันทึกวาดวยกลไกและทรัพยากรการเงิน
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/5) กองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) รายงานในเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานที่ 2
(WG–II) ไดหารือเร่ืองหัวขอวาระพรอมๆ กับหารือเร่ืองการ
เสริมสรางสมรรถนะ

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม ผูเขารวมประชุมเนนใน
เรื่อง : ความชวยเหลือในการจัดทํานโยบายและการพัฒนา
กฎหมาย, การจัดทําและการดําเนินงานตามกรอบการ
ดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ, และภาษา
ที่เสนอโดยกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในเรื่องความ
ยั่งยืนของการเสริมสรางสมรรถนะ โดยสอดแทรกเรื่องการ
ปฏิบัติการสืบเนื่องเขาไวในแผนการเสริมสรางสมรรถนะ
ของชาติ  ที่ประชุมรวมในพิธีปดการประชุมไดรับรองขอมติ
โดยไมมีขอแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในมติ (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/2/WG.1/L.6) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

กระตุนใหผูบริจาค และกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) ทําใหขอเรียกรองงายขึ้น สําหรับโครงการท่ีจะ
เสนอแตละรอบ

ตอนรับความพยายามของกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) ในการขยายการสนับสนุน สําหรับองคประกอบ
ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH)

เชิญกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ใหจัดทํา
รายงานทบทวนเรื่องที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแจกจายในที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

กระตุนใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกันอยางแข็งขันใน
การดําเนินการตาม และวิเคราะหประเมิน โปรแกรม

เชิญใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมมือกับผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึงการพัฒนา การควบคุม และ
การประเมินกิจกรรมโครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประเด็นสาระที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมงาน
ระยะกลาง และขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ที่มีอยูกอนหนาน้ี

การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนก
ระบุกํากับเอกสารสําหรับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวน
การผลิต (LMO–FFPs) มาตรา 18.2 (a) :
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) กลาวถึงเอกสารที่จัดทํา

สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
ในวันอังคาร ,  วันพฤหัสบดี  และวันศุกร  และในกลุม
ประสานงาน (contact group) จากวันอังคารและวันศุกร
และการประชุมรวม (plenary) ในวันศุกร

ในวันอังคารผูเขารวมประชุม ไดพิจารณารายงาน
ของคณะผูเชี่ยวชาญวิชาการเรื่องวาดวยขอกําหนดเรื่อง
การจําแนกระบุส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/10) และ เอกสาร
ขอมูล (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/INF/2 and INF/3)
นาย Francois Pythoud ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดนํา
เสนอรายงานและไดกลาวถึงเนื้อหาของประธานที่แกไขแลว
อันเปนเอกสารแนบทายไมได สะทอนความเห็นพองตองกัน

ภาคีประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศคานการใช
คําวา “อาจบรรจุ” (“may contain”) ที่ปรากฏในมาตรา
18–2(a) ของพิธีสารฯ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน เนนวา
ไมควรมีรองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ท่ีไมไดรับอนุญาตบรรจุอยูในการขนสงสินคาใดๆ
และสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs)
ท้ังหมด ท่ีไดรับอนุญาต ตองไดรับการจําแนกระบุ ผูแทน
ประชาคมยุโรปสนับสนุนการยอมอนุญาตใหภาคีผูนําเขา
ตัดสินใจวาจะรองขอเอกสารในใบกํากับสินคา หรือเอกสาร
แยกตางหาก (stand–alone document)

ผูแทนจากหลายประเทศเนนถึงความจําเปนในการ
สรางเสริมสมรรถนะในการติดตามตรวจสอบ และทดสอบ
ระดับสูงสุดที่ยอมรับไดสําหรับยอมรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
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ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) นาง Ivars ไดแตงตั้ง กลุมประสานงาน ซึ่งมี
ประธานรวมคือ นาย Pythoud และนาย Nematollah
Khansari ประเทศอิหราน

กลุมประสานงาน มีการประชุมกันตั้งแตวันอังคาร
ถึงวันศุกร และยังมีการประชุมภาคค่ําในวันพุธและวัน
พฤหัสบดี ผูแทนประเทศตางๆ ไดหารือถึงขอเสนอมากมาย
สําหรับการใชคําวา “อาจบรรจุ” (“may contain”) ในขอ
เรียกรองใหสงเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต  (LMO–FFPs) ทั้งในกลุมประสานงาน
และกลุมประธานรวม ทายที่สุดแลวผูแทนประเทศตางๆ
ไมสามารถตกลงกันไดในประเด็นสําคัญ รวมถึง:

ขอเรียกรองที่ใหระบุวามีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่อาจปรากฏในการขนสง
หากใชคําวา “อาจบรรจุ” (“may contain”)

ระดับที่สามารถรับไดในกรณีการปรากฏของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อยางหลีก
เลี่ยงไมได เนื่องจากการผิดพลาดทางวิชาการ และ

ขอเรียกรองใหสงเอกสารกํากับสําหรับส่ิงมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซ่ึงไดรับการ
อนุญาตในประเทศที่นําเขาแลว

การพิจารณาสวนใหญ มุงเนนที่วาภาคีผูสงออกถูก
เรียกรองใหระบุอยางเต็มที่มากนอยขนาดไหนถึงรายการ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท่ีอาจ
บรรจุในการขนสง ในกรณีที่ไมทราบวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใดบรรจุอยูในการขนสงที่
บรรทุกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMOs–FFP)
ขอเสนอในเรื่องนี้รวมถึง :

ใหระบวุา สิง่มชีีวติทีไ่ดรบัการดดัแปลงพนัธกุรรม
(LMOs) ใด ที่อาจบรรจุอยูในการขนสง เมื่อถูกสงสัยวา
บรรจุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs),

ใหระบุวา การขนสงอาจบรรจุหนึ่งหรือมาก
กวาหนึ่งรายการของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และ

ใหระบุวา การขนสงอาจบรรจุหน่ึงหรือมากกวา
หนึ่งรายการของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ในสินคาตองสงสัยที่ผลิตเพื่อการคาในประเทศ
ผูสงออก และไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูนําเขาแลว

ขอเสนอแตกตางกันตามความตองการใหแจงเพียง
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับ
การอนุญาต และ/หรือ ที่ผลิตเพื่อการคาในประเทศผูสง
ออก หรือส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ที่รับการเห็นชอบในประเทศผูนําเขา ซึ่งอธิบายซ้ําอีกถึง
มาตรา 18.2(a) วานําไปใชไดเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับอนุญาตในภาคี
ผูนําเขา มีขอเสนอหนึ่งใหภาคีผูนําเขาตัดสินใจวาตองการ
ใหผูสงออกแจงรายละเอียดอยางเต็มท่ีของส่ิงมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่อาจบรรจุในการขนสง
หรือไม

ผูแทนจากหลายประเทศเนนวา ขอกําหนดเรื่อง
เอกสารควรจะตองยืดหยุนและเขมงวดนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได การท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับแจงให
ทราบโดยละเอียดนั้น คอนขางเกินเลยหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายตามมาตรา 18.2 (a) และขอมติ BS–I/6  ภาคี
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศที่เปนผูนําเขา โตแยง
ขอเสนอดังกลาวที่อนุญาตใหผูสงออกอางวา ไมทราบวามี
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ปรากฏอยู
ในเรือสินคา หรือสนับสนุนใหผูสงออกทํารายการส่ิงมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับอนุญาต
เพื่อเปนเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการทํารายการสิ่งมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับระดับที่ยอมรับไดของการปรากฏของสิ่ง
มีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ทั้งโดย
บังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไมได ภาคีพิธีสารฯ สวนใหญเห็นพอง
กันวา ระดับสูงสุดของการปรากฏสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) จะนําไปใชในระดับประเทศ ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของพิธีสารฯ ผูแทนบางประเทศ
ไมเห็นดวยซึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา ระดับที่ยอมรับได
ของการปรากฏสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ไมเกี่ยวของกับมาตรา 18.2(a)

ผูแทนประเทศตางๆ เห็นพองตองกันวาดวยทางเลือก
สําหรับเอกสารกํากับ ซึ่งมีทั้งใบกํากับสินคา (commercial
invoice) เอกสารแนบทายของใบกํากับสินคา หรือเอกสาร
แยกตางหาก (stand alone document) ผูเขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันในเรื่องวิธีการสุมตรวจ
(sampling) และตรวจสอบ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาหลักเกณฑ
หลังจากที่มีการหารืออยางไมเปนทางการ ผูแทนประเทศ
ตางๆ เห็นพองท่ีจะพิจารณาประเด็นดังกลาวในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4
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ในวันศุกร ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) นาง
Ivars ไดเสนอตางขอมติซ่ึงจัดทําโดยกลุมประสานงาน ซึ่ง
ยังคงมีวงเล็บ รางดังกลาวไดรวมถึง : ขอมติครั้งกอนโดย
ภาคีผูนําเขา สองทางเลือกของขอเรียกรองใหจัดทําเอกสาร
กำกับ, การรับรองสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) จากภาคีผูนําเขา, และระดับสูงสุดของการปะปน
ท่ียอมรับไดของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ทั้งโดยบังเอิญหรืออยางหลีกเลี่ยงไมได

ผูแทนประเทศนิวซีแลนด, คานโดยอิหราน แซมเบีย
และแคเมอรูน, เรียกรองใหแทนที่ขอความเก่ียวกับระดับท่ี
ยอมรับไดของการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) โดยใชภาษาที่ระบุวา การปรากฏของ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท้ังโดย
บังเอิญหรืออยางหลีกเลี่ยงไมไดทางวิชาการ ไมจําเปนตอง
ปฏิบัติตามขอเรียกรองเรื่องเอกสารกํากับและการจําแนก
ระบุ ภายใตมาตรา 18.2(a)  ผูแทนประเทศบราซิลเรียกรอง
ใหใสวงเล็บขอความที่ตกลงกันแลว เรื่องการใชเอกสาร
กํากับแยกตางหาก (stand alone document) และเสนอ
เนื้อหาที่เปนทางเลือกวาดวยขอเรียกรองเรื่องเอกสารกํากับ

ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดไดเสนอ non paper
ท่ีประนีประนอม โดยไมมีวงเล็บ ในขอเสนอใหมวาดวย
เอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMOs–
FFPs) และรวมทั้งขอความ ใหพิจารณาประเด็นดังกลาว
ตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 เขาได
เนนวา เนื้อหาดังกลาวมีภาษาที่มาจากพิธีสารฯ และขอมติ
BS–I/6 วาดวยจุดสําคัญของขอโตแยง และเนื้อหานี้นํา
เสนอขอเสนอตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเจรจาของกลุม
ประสานงานอยางรอบคอบและสมดุลยแลว

ผูแทนประชาคมยุโรป ในนามสหภาพยุโรป ประเทศ
บัลแกเรีย และโรมาเนีย ผูแทนประเทศเอธิโอเปย ในนาม
กลุมประเทศอัฟริกัน นอรเวย คิวบา ยูเครน เบลีซ ญี่ปุน
ตุรกี เวเนซุเอลา และโคลอมเบีย สนับสนุน non paper
ท่ีเสนอมาใหเปนการประนีประนอมรวมท้ังชุด ผูแทนประเทศ
บราซิลเตือนใหระวังการรีบเรงตัดสินใจ และ, ถูกคัดคาน
โดยผูแทนประเทศมาเลเซีย, แนะนําวาใหดําเนินการเจรจา
ตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 บน
พื้นฐานของ non paper ผูแทนประเทศนิวซีแลนดคาน
ขอความเกี่ยวกับระดับที่ยอมรับไดของการปรากฏของสิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศ
ปานามาไมเห็นดวยกับการใชคําวา “อาจบรรจุ” (“may
contain”) ผูแทนประเทศคิริบาต ในนามของกลุมประเทศ
เอเซียแปซิฟก และผูแทนประเทศอิหรานเสนอใหเห็นชอบ

กับรางขอมติที่ เสนอโดยกลุมประสานงาน  (contact
group) แทน พรอมกับผนวกขอกําหนดท่ีตองพิจารณาซ้ํา
อีก ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3

ผูแทนประเทศเอธิโอเปยแสดงความประหลาดใจตอ
ทาทีของผูแทนประเทศบราซิลในการเจรจา และเสียดายที่
ตอตาน การปกปองผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา
ที่ดีกวาเดิม ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) นาง Ivars
ไดกลาววาจะเสนอเนื้อหาประนีประนอมซึ่ง ผูแทนประเทศ
สวิตเซอรแลนดจัดทําขึ้นตอที่ประชุมรวม ในฐานะที่เปน
รางขอมติประธาน

ในการประชุมรวม นาย Sothinathan Sinna
Goundar ประเทศมาเลเซีย ประธานการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 2 ไดนําเสนอ รางขอมติของประธาน
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) เพื่อการรับรอง ผูแทนประเทศ
บราซิลและนิวซีแลนดคานการรับรองรางขอมติอยางเปน
ทางการ  ผูแทนประเทศนิวซีแลนดสรุปวาขาดความชัดเจน
ประธาน นาย Goundar แจงวารางขอมติดังกลาวไม
สามารถรับรองไดเนื่องจากขาดการเห็นพองตองกัน และได
เสนอใหบันทึกในรายงานการประชุมวาที่ประชุมไมสามารถ
รับรองขอมติวาดวยขอเรียกรองเรื่องเอกสารกํากับสําหรับ
สิ่งมีชีวิตก็ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)

ผูแทนประเทศเนเธอรแลนด ในนามสหภาพยุโรป
แสดงความผิดหวัง และรองขอใหแนบมาตรา 18.2(a) และ
ขอมติ BS–I/6 ไปกับรายงานการประชุม ผูแทนประเทศ
เม็กซิโกไดกลาววา ถึงแมจะยังไมมีคําแนะแนวทางระหวาง
ประเทศ ก็จะดําเนินงานตามกฎระเบียบในชาติตอไป

รางขอมติที่เสนอโดยประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) : หรือขอเสนอที่ประนีประนอมแลว ของผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ในรางขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/CRP.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ : รําลึกถึง
มาตรา 18.2(a) และขอมติ BS–I16A, ตระหนักถึงศักยภาพ
ของระดับที่ยอมรับได ของการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับอนุญาตแลว โดย
บังเอิญหรือไมสามารถหลีกเล่ียงไดทางวิชาการ ในฐานะที่
เปนเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อดําเนินงานตามขอเรียกรอง
เรื่องเอกสาร และตระหนักถึงสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ในการ
ดําเนินงานมากกวาหน่ึงปฏิบัติการคุมครองใหกาวหนาโดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคของพิธีสารฯ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
รองขอตอ :

ภาคีพิธีสารฯ  และกระตุนรัฐบาล  ใหหลัก
ประกันการใชเอกสารดังตอไปนี้ เปนเอกสารที่ควรประกอบ
ไปกับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปน
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อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
คือใบกํากับสินคา หรือเอกสารแนบทายของใบกํากับสินคา
หรือเอกสารกํากับแยกตางหาก หรือเอกสารอื่น ตาม
ขอเรียกรองที่ใชอยูโดยระบบเอกสารที่มีอยู หรือการจัดทํา
เอกสารกํากับดังเรียกรองโดยกรอบการดําเนินงานควบคุม
ดูแลในประเทศ

ภาคีพิธีสารฯ และเชิญใหรัฐบาลอื่น เสนอ
ขอมูลขาวสารวาดวยประสบการณที่ไดรับในการใชการ
ออกเอกสารดังกลาว เพื่อใหสมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณา
ในการประชุม สมัยที่ 4

ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอเรียกรองใหจัดทําเอกสาร
กํากับ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ/รองขอตอภาคีพิธีสารฯ และ
กระตุนรัฐบาลอื่น ให :

ดําเนินมาตรการเพื่อใหหลักประกันวาการจัด
ทําเอกสารที่กํากับการเคลื่อนยายขามพรมแดนโดยจงใจ
ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ไดระบุ
ไวอยางชัดเจน วาสินคาที่ขนสงมาอาจบรรจุสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตวและ
ในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ซึ่งไดเห็นชอบในภาคี
พิธีสารฯ ผูนําเขาแลว

ดําเนินมาตรการที่ใหหลักประกันวาเอกสารที่
กํากับการขนยายขามพรมแดนอยางจงใจ ซ่ึงเปนที่รับ
ทราบวามีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
บรรจุอยูอยางจงใจ  ไดระบุอยางชัดเจนวาสินคาที่ขนสงมา
นั้น บรรจุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
และระบุถึ งสิ่ งมี ชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ซึ่งเปนที่ทราบวามีอยู ในสินคานั้นๆ

ขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับสามารถประยุกต
ใชกับทั้งสองกรณี รวมถึงช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร และ
ชื่อทางการคา ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และรหัสเฉพาะที่ใช จําแนกระบุ (unique
identifier) หรือรหัสของการแปลงรูป (transformation
event code)

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :
รับทราบวาระดับที่ยอมรับได อาจไดรับการ

รับรองในระดับชาติสําหรับกรณีที่มี สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ปรากฏอยูหรือโดยบังเอิญ ไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดทางวิชาการ หรือ

กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น เสริม
สรางสมรรถนะในการใชและการพัฒนาเทคนิคการเก็บ
ตัวอยางและการตรวจสอบ และตัดสินใจท่ีจะทบทวนเรื่อง
เทคนิคดังกลาว ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่
4 โดยมีมุมมองเพื่อความสอดคลองกัน ตัดสินใจที่จะ
พิจารณาตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3
ในเรื่องขอเรียกรองของการจัดทําเอกสารดังในขอมติ เพื่อ
ขยายรายละเอียดตอไป

รางขอมติเสนอโดยกลุมประสานงาน : ราง
ขอมติท่ีเสนอโดยกลุมประสานงาน (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/WG.1/CRP.5) ประกอบดวยขอความเพิ่ม
เติมจํานวนหนึ่งและ ขอเสนอที่แตกตางกันสําหรับในขอ
เรียกรองของการจัดทําเอกสาร

ขอความในวงเล็บในอารัมภบท รวมถึง : การรับ
ทราบถึงบทบาทของระดับท่ียอมรับได, มาตรการท่ีนาจะมี
เพื่อทําความกระจางวา เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ที่ไดรับการเห็นชอบในประเทศผูนําเขา
เทานั้น จึงจะสามารถนําสงออกได และการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนจะเกิดขึ้นโดยสอดคลองกับการตัดสินใจที่แจง
ลวงหนาของภาคี ท่ีเปนผูนําเขา

วาดวยขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับสําหรับ
สินคาที่ขนสง ซึ่งทราบวาบรรจุสวนผสมของส่ิงมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว หรือ
ในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) รางขอมติประกอบดวย
ขอความในวงเล็บวาดวยสองทางเลือก ซึ่งความเปนไปไดที่
จะประยุกตใชนั้นจะไดรับการตัดสินใจโดยภาคีผูนําเขา
และแจงใหภาคีอื่น ทราบโดยผานศูนยเผยแพรขอมูลขาว
สารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

การจัดทําเอกสารควรระบุอยางชัดเจนวาสินคาที่
ขนสงมา อาจบรรจุมีสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
และในกรณีน้ีสามารถจําแนกระบุไดวาส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใดถูกใชเปนสวนผสม, หรือ
การขนสงสินคานั้นอาจบรรจุ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) หน่ึงหรือมากกวาหน่ึง ในสินคาที่เปน
ปญหา ซึ่งเปนการผลิตเพื่อการคาของประเทศผูสงออก
และไดรับการเห็นชอบในประเทศผูนําเขา

ขอความที่อยูในวงเล็บเพิ่มเติม เรียกรองวาการ
จัดทําเอกสารกํากับระบุวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ไดรับการเห็นชอบในภาคีผูนําเขา
ขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับนี้ สามารถนําไปใชในทั้ง
สองกรณี รวมถึงชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตรหรือชื่อทาง



62การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8
The Eighth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP–8)

การคาของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
และรหัสเฉพาะที่ใชจําแนกระบุ (unique identifier) หรือ
รหัสของการแปลงรูป (transformation event code)

ในสวนยอหนาที่เปนวรรคปฏิบัติการ วาดวยระดับที่
ยอมรับได ซึ่งคลายคลึงกับในเอกสารขอเสนอที่ประนี
ประนอมแลวของผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดนั้น ยังคง
อยูในวงเล็บ รางขอมติไมไดรวมถึงขอกําหนดที่จะให
ทบทวนขอเรียกรองใหจัดทําเอกสาร ตอไป ในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

การจัดทําเอกสารสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่มีจุดหมายปลายทาง เพื่อใชในสภาพควบคุมหรือ
ปลดปลอยอยางจงใจสูสิ่งแวดลอม (มาตราที่ 18.2(b) และ
(c)) : คณะทํางานที่ 1 (WG–I) หารือถึงการจัดทําเอกสาร
สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ที่มีจุดหมายปลายทางเพื่อใชในสภาพควบคุม ในวันอังคาร
ที่ 31 พฤษภาคม และวันพุธที่ 1 มิถุนายน ในวันอังคาร
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดแนะนําเอกสารภูมิหลัง (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/10/Add.1 and UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/INF/4) ในวันพุธ คณะทํางานที่ 1 (WG–I)
ไดเห็นชอบกับรางขอมติโดยมีขอแกไข รวมถึงขอความท่ี
อางอิงถึงมาตรา 20.3 การจัดทําขอมูลขาวสารใหมีและ
ใหหาไดผานศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) ที่ประชุมรวมในพิธีปดไดรับรองขอมติ
โดยไมมีขอแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.5) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ : กระตุนใหภาคี
พิธีสารฯ และเชิญรัฐบาลอ่ืน ใหดําเนินมาตรการที่จําเปน,
โดยคํานึงถึงความสามารถเฉพาะของตน, เพื่อใหหลัก
ประกันวาจะสอดคลองกับองคประกอบของวรรคที่ 18.2(b)
และ (c) ดังขยายรายละเอียดไวในขอมติ BS–1/6B
(ยอหนา 2(b) และ 2(c) ของมาตรา 18), กระตุนใหภาคี
พิธีสารฯ ดําเนินการใหศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) มีและหามาไดซ่ึงขอมูลขาวสาร
วาดวยการนําเขาในประเทศ และขอเรียกรองใหจัดทํา
เอกสารกํากับ โดยคํานึงถึง สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) สําหรับการใชในสภาพควบคุมและการ
ปลดปลอยอยางจงใจออกสูสภาพแวดลอม, และตัดสินใจ
วาขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารของมาตรา 18.2(b) และ
18.2(c) จะไดรับการพิจารณาในบริบทของการทบทวนการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยปราศจากอคติตอการพิจารณา
ในอนาคตเกี่ยวกับเอกสารกํากับที่แยกตางหาก

การแจงใหทราบ :
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) หารือถึงทางเลือกสําหรับ

การดําเนินงานในเรื่องขอเรียกรองของการแจงใหทราบ
ภายใตมาตรา 8 ของพิธีสารฯ : การแจงใหทราบ ต้ังแตวัน
จันทรท่ี 30 กรกฎาคม ถึงวันพุธท่ี 1 มิถุนายน

ในวันจันทร เลขาธิการอนุสัญญาแนะนําเอกสาร
ภูมิหลัง (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/8) ผูเขารวมประชุม
สวนใหญแนะนําใหชลอการทบทวน รอการสงรายงาน
แหงชาติเฉพาะกาล ผูแทนจากบางประเทศเสนอแนะวา
ควรรับรองคําแนะแนวทางบางประการขณะที่ รอรับ
ประโยชนจากประสบการณในชาติ

ในวันอังคาร คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) พิจารณาราง
ขอมติ ผูเขารวมประชุมถกเถียงกันในขอความอางถึงสิทธิ
ของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผานและในภาษาวาดวยขอ
เรียกรองสําหรับการแจงใหทราบของประเทศผูสงออก
ท่ีเก่ียวกับภาคีพิธีสารฯ ท่ีถูกขนยายผาน ผูแทนประเทศ
ซิมบับเว, แอฟริกาใต, รวันดา, เคนยาและแทนซาเนีย เนน
ถึงความจําเปนท่ีตองจัดหา หรือใหเอกสารในการแจงตอ
หนวยงานท่ีไดรับมอบอํานาจในชาติ ของภาคีพิธีสารฯ
ที่ถูกขนยายผาน ผูแทนประเทศแซมเบียเสนอใหใชภาษาที่
รับทราบสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผานเพื่อควบคุม
ดูแลการขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ผานอาณาเขตของตน รวมถึงการเรียกรองใหแจง
เปนลายลักษณอักษร ตอหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจใน
ชาติ, หากเปนที่กําหนดโดยกฎหมาย, ในที่สุดที่ประชุม
สามารถบรรลุความตกลงได และขอความยังคงอยูในวงเล็บ

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมหารือเรื่องรางขอมติที่
ไดรับการแกไขแลว ผูแทนประเทศนิวซีแลนด บราซิลและ
ออสเตรเลีย รองขอใหตัดทิ้งขอเสนอแนะตอภาคีพิธีสารฯ
ใหพิจารณาองคประกอบของการแจงใหทราบ รวมถึง
มาตรการบังคับใช การใชภาษาท่ีกําหนดโดยภาคีพิธีสารฯ
ท่ีนําเขา และขอความในวงเล็บเก่ียวกับสิทธิของภาคีพิธีสารฯ
ท่ีถูกขนยายผาน หลังจากการหารืออยางไมเปนทางการ
ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหรับทราบสิทธิของภาคีพิธีสารฯ
ท่ีถูกขนยายผาน อาจรวมถึง “การส่ือสาร” (“communication”)
เปนลายลักษณอักษรแทนที่จะเปนการ “แจงใหทราบ”
(“notification”) เพ่ือหลีกเล่ียงการมีถอยคําในระเบียบวิธีการ
ความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) ซึ่งมิไดใชกับสิ่งมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ท่ีขนยายผาน และ
เห็นชอบกับรางขอมติดังแกไขแลว ที่ประชุมรวมในพิธีปด
ไดรับรองขอมติโดยไมไดมีการแกไข



2

63

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.3) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตกลงที่จะใหเรื่อง
การแจงใหทราบอยูภายใตการทบทวน หากเหมาะสม, ใน
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 โดยมีมุมมองท่ีจะ
ขยายรายละเอียดและจัดทํา, รูปแบบการดําเนินงานเรื่อง
ขอเรียกรองสําหรับการแจงใหทราบ โดยคํานึงถึงขอมูล
ขาวสารวาดวยการดําเนินงานและประสบการณในชาติท่ี
รวบรวมไวในรายงานแหงชาติเฉพาะกาล ซึ่งมีกําหนดสง
ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2548  สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ยังได เสนอแนะใหภาคีพิธีสารฯ พิจารณาประยุกตใช
มาตรการที่จําเปนเพื่อบังคับใชขอเรียกรองสําหรับการแจง
ใหทราบ, รองขอใหผูสงออกใชภาษาในการแจงใหทราบที่
กําหนดขึ้นโดยภาคีพิธีสารฯ ผูนําเขา, และรับทราบถึงสิทธิ
ของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผาน วาสามารถควบคุมดูแล
การขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ผานอาณาเขตของตน รวมถึงเรียกรองใหมีการสื่อสารโดย
ลายลักษณอักษรตอหนวยงานระดับชาติที่ ไดรับมอบ
อํานาจของภาคีพิธีสารฯ  ที่ถูกขนยายผาน  หากไมได
กําหนดโดยกฎระเบียบขางตน

การประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง :
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาการประเมิน

ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากวันจันทรถึงวัน
พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม – วันจันทรที่ 2 มิถุนายน
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดแนะนําเอกสารภูมิหลัง (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/9) ผูแทนจากหลายประเทศ
สนับสนุนใหมีการขยายรายละเอียดของแนวทางหลักการ
วาดวยการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ โดยเสนอวา
ควรรวมเรื่องขอเรียกรองขั้นต่ําไวดวย ทั้งนี้โดยยอมใหมี
การยืดหยุนไดในระดับชาติและมิไดเปนคําสั่งหรือบังคับ
ผูเขารวมประชุมยังไดหารือวาจะมีการจัดตั้งหนวยสาขา
ทางวิทยาศาสตรเพื่อขยายรายละเอียดของแนวทางดังกลาว
หรือไม ในวันพุธคณะทํางานที่ 1 (WG–I) พิจารณารางขอ
มติและผูเขารวมประชุมหารือถึงขอเสนอจาก ผูแทนสหภาพ
ยุโรปที่ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEG) วาดวยการประเมินความเสี่ยงกอนการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 ผูเขารวมประชุม
บางคนเรียกรองใหมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะในภูมิภาค ในวันพฤหัสบดี ภายหลัง
จากการหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมตกลง
ท่ีจะจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ

(AHTEG) และยายขอความที่อางถึงการจัดตั้งหนวยสาขา
อยางถาวรไปใวในขอมติวาดวยประเด็นอื่นทางวิทยาศาสตร
และวิชาการ ผูเขารวมประชุมยังไดตัดสินใจวาคําแนะแนว
ทางที่จัดทําโดยสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ควรสนับสนุนหนทาง
เริ่มตนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสอดคลองกับเอกสาร
แนบท้ายของพิธีสารที่ III: การประเมินความเสี่ยง ที่ประชุม-
รวมในพิธีปดการประชุม ไดรับรองขอมติโดยไมมีการแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.11) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผนวกรวม
เอกสารคําแนะแนวทางวาดวยการประเมินความเส่ียง ที่มี
อยูแลว เขาสูศูนยขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดทางชีวภาพ
(BCH), และกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น และ
องคการท่ีเกี่ยวของ เกื้อกูลตอไปแกศูนยนี้

กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ รวบรวมขอมูลขาวสาร
วาดวยประสบการณและความกาวหนาในการดําเนินงาน
วาดวยการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเขาไว
ในรายงานเฉพาะกาลของตน

ตัดสินใจใหจัด ต้ั งคณะทํางานเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวยการประเมินความ
เส่ียง ตามขอกําหนดการดําเนินงานในเอกสารแนบทาย
กอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ : รวบรวม
ขอมูลขาวสารในรายงานเฉพาะกาลของภาคีพิธีสารฯ เขาสู
รายงานสังเคราะห เพื่อใหคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ (AHTEG) พิจารณา, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาควาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ, และจัดเตรียม
เอกสารกอนการประชุม สําหรับสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 3 ซึ่งสังเคราะหผลการ
คนพบจากคณะทํางานเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญวิชาการ
(AHTEG) และขอมูลขาวสารที่เสนอโดยภาคีพิธีสารฯ ใน
รายงานเฉพาะกาลของตน

ตามขอกําหนดการดําเนินงานในเอกสารแนบทาย
คณะทํางานเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG)
จะพิจารณาลักษณะและขอบเขตของหนทางเริ่มตน
ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู, ประเมินความเกี่ยวของภายใต
พิธีสารฯ และจําแนกระบุชองวาง, จําแนกระบุสาขาที่ตอง
การเสริมสรางสมรรถนะเปนพิเศษ, และรายงานตอสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 3
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ศนูยเผยแพรขอมลูขาวสารความปลอดภยัทางชวีภาพ :
ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafety Clearing–House–BCH) (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/3) รวมถึงรางโปรแกรมงาน
พหุวรรษ (MYPOW) และการทบทวนภายในของศูนยเผย
แพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/INF/1)

ผูแทนจากหลายประเทศกลาวตอนรับโปรแกรมงาน
พหุวรรษ โดยมุงเนนเก่ียวกับโครงสรางและบทบาทหนาที่
ของ central portal ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และเก่ียวกับเนื้อหาและการ
จัดการขอมูลขาวสาร ผูแทนจากหลายประเทศกําลังพัฒนา
เนนถึงบทบาทหลักของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH), และกลาวถึงการเสริมสราง
สมรรถนะ และความเปนไปไดในการเขาถึงขอมูลโดยไมใช
อินเตอรเน็ต และเนนใหมีการสรางสมรรถนะในชาติเพื่อ
รวบรวมขอมูล และทําใหขอมูลขาวสารมีอยูและนําไปใชได
ในภาษาตางๆ ผูเขารวมประชุมหารือถึงความเปนไปได
ในการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันระหวางฐานขอมูลกลาง,
ของภูมิภาคและในชาติและการสอดแทรกขอมูลขาวสารใน
รูปแบบที่ปจจุบันยังไมไดใชในศูนยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) รวมถึงศูนยรวม
ขอมูลระหวางประเทศขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) วาดวยความปลอดภัยทางอาหาร,
สุขอนามัยสัตว และพืช ผูแทนจากบางประเทศเรียกรองให
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ

ในวันพุธ ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I)  นาง
Ivars แนะนํารางขอมติ ระหวางการหารือ ผูเขารวมประชุม
ไดรับรองการแกไขเพื่อใหตอนรับความพยายามของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ที่ขยายการสนับสนุนใหแก
การเสริมสรางสมรรถนะ และเนื้อหาที่กลาวถึงความตอง
การของประเทศกําลังพัฒนา เชนเดียวกับของประเทศท่ีมี
สมรรถนะจํากัด ซ่ึงเปนศูนยกลางของแหลงกําเนิดและ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม คณะทํางานที่ 1 (WG–I)
ไดรับรองรางมติตามที่ไดแกไข

ที่ประชุมรวมในพิธีปด รับรองขอมติ โดยปรับแก
อารัมภบทให ระบุ ถึงการขอบคุณทีมงานดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของโดรงการสิ่งแวดลอมแหงสห
ประชาชาติ กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (UNEP/GEF) สําหรับ

ความรวมมือในโปรแกรมศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ขอมติข้ันสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/WG.1/L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2
รบัรองโปรแกรมงานพหวุรรษ (MYPOW) โดยมหีาองคประกอบ

โครงสรางและบทบาทหนาที่ของศูนยขอมูล
กลาง

เน้ือหาและการจัดการของขอมูลขาวสาร
การแบงปนขอมูลขาวสารวาดวยสิ่งมีชีวิต

ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และประสบการณ
เกี่ยวเน่ือง

การเสริมสรางสมรรถนะ และความเปนไปได
ในการเขาถึงขอมูลโดยไมตองผานระบบอินเตอรเน็ต

การทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 2 เชิญให

ภาคีพิธีสารฯ และผูใชอื่นๆ จําแนกระบุอุปสรรคในการ
ขอมูลขาวสารมีอยูและหามาได และเชิญใหประเทศ/
องคการผูบริจาคชวยเหลือภาคีพิธีสารฯ ประเทศกําลัง
พัฒนา ใหเขาถึงและใชประโยชนจากศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงสนับสนุน
ความพยายามเสริมสรางสมรรถนะเพื่อสนองความตองการ
ของประเทศกําลังพัฒนา สําหรับการมีสวนรวมในศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

การเสริมสรางสมรรถนะ :
ในวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคมและวันพุธท่ี 6 มิถุนายน

คณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดทบทวนผานกิจกรรมการ
เสริมสรางสมรรถนะ, ความตองการและลําดับความสําคัญ
และการดําเนินงานตามกลไกประสานงาน และพิจารณา
รางขอกําหนดการดําเนินงานสําหรับทบทวนแผนปฏิบัติการ
วาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ คณะทํางานที่ 2 (WG–II)
ไดหารือเกี่ยวกับการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ (roster
of experts)

ในบายวันจันทร  สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
นําเสนอบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพของกิจกรรมการเสริม
สรางสมรรถนะ และการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/4 and Add.1) และ
เอกสารขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/2/INF/7–10) ในเรื่องความตองการใหมีการเสริมสราง
สมรรถนะและลําดับที่มีความสําคัญ ผูเขารวมประชุมเนน
ถึง : การพัฒนาสมรรถนะทางสถาบัน การเงิน และวิชาการ
สําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ, การวิเคราะหประเมิน
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และการจัดการความเสี่ยง, การสืบคน, การจําแนกระบุ
และการติดตามตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs), สมรรถนะการเก็บสะสม, และความ
รวมมือในภูมิภาคและทวิภาคี เก่ียวกับเรื่องที่การวิจัยจะ
มุงเนน ผู เขารวมประชุมเสนอแนะใหเสริมสรางความ
แข็งแกรงแกการวิจัยสําหรับการวิเคราะหประเมินในประเทศ
และใหลําดับความสําคัญแกการงานวิ จัยที่ เกี่ ยวกับ
สาธารณชน และการวิเคราะหประเมินสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)อยางรวดเร็ว ผูแทนจาก
ประเทศอื่น เนนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการ
จัดการขอมูล รวมถึงการใหหลักประกันในการมีสวนรวม
อยางเต็มที่ในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH)  และเนนความตองการใหหลักประกัน
ในความยั่งยืนของกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนา เนนถึงความจําเปน
ที่จะตองขยายการจัดสรรทุนของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) เพ่ือแกไขปญหาความตองการเสริมสรางสมรรถนะ
ที่ประเทศตางๆ จําแนกระบุในปจจุบัน และกระตุนให
ประเทศผูบริจาคเกื้อกูลตอการนี้ ผูเขารวมประชุมจาก
หลายประเทศรองขอให ทําใหระเบียบวิธีการงายขึ้นในการ
เขาถึงกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และ การสนับสนุน
จากผูบริจาคอื่นๆ

ผูเขารวมประชุมรับทราบวา ยังไมมีประเทศใด ใช
ประโยชนจากทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ จึงเนนถึงความ
จําเปนที่จะตองเผยแพรทะเบียนรายนามดังกลาวใหแพร
หลายมากขึ้นและสงเสริมความตระหนักถึงทุนที่มีอยู เพื่อ
เพ่ิมการใชประโยชนจากทุนน้ัน ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอแนะ
วาแบบสอบถามที่เสนอในรางขอกําหนดการดําเนินงาน
ขอใหแกไขอุปสรรคในการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ
และกลไกการประสานงานดวย

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมพิจารณารางมติ เก่ียวกับ
มาตรการเพื่อแกไขปญหาความตองการและลําดับความ
สําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะ ผูเขารวมประชุมเรียก
รองใหมีความชวยเหลือทางการเงินเพื่อทําการวิจัยโดย
อิสระ และเนนถึงความชวยเหลือในการวางนโยบาย และ
การจัดทํากฎระเบียบ ผูแทนประเทศตุรกีเสนอขอความ
อางถึงโดยเฉพาะในเรื่องการจัดทําและดําเนินงานตาม
กรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ
ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) เสนอใหใชภาษา
ที่ เนนถึงความย่ังยืนของการเสริมสรางสมรรถนะ โดย
สอดแทรกการดําเนินงานตอเนื่องที่เขาสูแผนการเสริมสราง

สมรรถนะแหงชาติดวย คณะทํางานที่ 2 (WG–II) เห็นชอบ
กับรางมติตามที่ไดแกไข และรับรองรางมติเกี่ยวกับทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญโดยมีการแกไขเล็กนอยทางภาษา
ที่ประชุมรวมในพิธีปด รับรองขอมติวาดวยการเสริมสราง
สมรรถนะโดยมีการแกไขเล็กนอยทางภาษา และขอมติ
เกี่ยวกับทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญโดยไมมีการแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ขอมติข้ันสุดทายวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/L.7)
รวมกับสวนท่ีวาดวยกลไกการประสานงาน, ความตองการ
และลําดับความสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะ และ
มาตรการที่เปนไปไดสําหรับแกไขเรื่องนี้ และขอกําหนด
สําหรับการดําเนินงานในเอกสารแนบทายสําหรับการ
ทบทวนและแกไขแผนปฏิบัติการ

วาดวยกลไกการประสานงาน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
กระตุนเตือนภาคีพิธีสารฯ, รัฐบาลอื่น และองคการที่
เกีย่วของให : แบงปนขอมลูขาวสารผานกลไกการประสานงาน
และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH), ใหหลักประกันในคุณภาพที่เชื่อถือไดของขอมูล
ขาวสาร ,  และส่ือสารติดตอถึงความตองการใหมีการ
ฝกอบรมและการใหการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ แกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดสนับสนุนให
จัดตั้งพันธมิตร, การดําเนินงานรวมกัน, การจัดทํากรอบ
การดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ

วาดวยความตองการและลําดับความสําคัญใน
การเสริมสรางสมรรถนะ และมาตรการท่ีเปนไปไดสําหรับ
แกไขเรื่องน้ี สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เตือนใหภาคีพิธีสารฯ
สงขอมูลขาวสาร ใหแกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) วาดวยความตองการและ
ลําดับความสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะ และเชิญให
สนับสนุนแกภาคีประเทศกําลังพัฒนา เพื่อจัดทําและ
ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุนเตือนใหภาคี
พิธีสารฯ ใหลําดับความสําคัญแก : การจัดทํากลยุทธแหง
ชาติ โดยเฉพาะกรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติ, และการจัดทําแผนและโปรแกรมการ
เสริมสรางสมรรถนะอยางย่ังยืน, และการริเริ่มและหนทาง
เริ่มตนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ตามขอกําหนดการดําเนินงานท่ีอยูในเอกสารแนบ
ทาย สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตัดสินใจท่ีจะทบทวน, และหาก
จําเปน, แกไขแผนปฏิบัติการ เพื่อใหความมั่นใจวาทันสมัย
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และมีประสิทธิผลในการเปนกรอบการดําเนินงานใน
สําหรับความพยายามเสริมสรางสมรรถนะ โดยสอดคลองกับ
ความตองการและลําดับความสําคัญของภาคีอนุสัญญาฯ
และรัฐบาลอื่น ภาคีอนุสัญญาและรัฐบาลอ่ืนไดรับเชิญให
สงตอบแบบสอบถามที่ตอบแลวมายังสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไมเกิน 3 เดือนกอนการประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ สมัยที่ 3 และสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะจัด
ทําเอกสารภูมิหลังวางโครงรางเสนอแนะเชิงกลยุทธท่ีควร
คํานึงถึงในการแกไขที่เปนไปไดสําหรับแผนปฏิบัติการและ
อาจเตรยีมรางขอมติสาํหรับใหสมัชชาภาคพีธิสีารฯ พจิารณา
ในการประชุมสมัยที่ 3

ในขอมติวาดวยทะเบียนรายนามผู เชี่ยวชาญ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/L.8) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ในการประชุมสมัยที่ 2 อางถึงขอเรียกรองที่ใหใชทะเบียน
รายนามผูเชีย่วชาญ และรองขอใหสาํนกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ
สงเสริมความตระหนักเก่ียวกับทะเบียนรายนามดังกลาว
และผนวกรวมคําถามเกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินเหตุผล
ที่เปนไปไดเบ้ืองหลังการใชทะเบียนรายนามในวงจํากัด ไว
ในแบบสอบถามดวย

การรับผิดและการชดใช :
ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม นาง Rene Lefeber

ประธานรวมของคณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญทาง
กฎหมายและวิชาการ วาดวยการรับผิดและการชดใช
รายงานตอที่ประชุมรวมของคณะทํางานดังกลาว ซึ่ง
จัดกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในครั้งนี้ (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/11) และในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน
ที่ประชุมรวมในพิธีปดรับทราบรายงานการประชุม

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.10) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบถึง
รายงาน และเห็นชอบวาการประชุมครั้งที่ 2 ของ
คณะทํางานเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญทางกฎหมายและ
วิชาการฯ ควรมีขึ้นกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 4 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดเชิญชวนใหคณะทํางาน
ดังกลาวทําการวิเคราะหประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน เพื่อพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ สมัยที่ 3

ขอพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ :
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีท่ี 2

มิถุนายน คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาความรวมมือ
ในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารวาดวยขอ
พิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการ

ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ในวันอังคารสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เสนอเอกสารภูมิหลัง (UNEP/CBD/BD/COP–
MOP/2/12) ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุน : การ
รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมาย,
การเสริมสรางสมรรถนะในการวิเคราะหประเมินปจจัยทาง
สังคมเศรษฐกิจ, และการใชศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ผูแทนประเทศมาเลเซีย
กระตุนใหโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน  จากส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ซึ่งผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุน ผูแทนจาก
บางประเทศกลาวเตือนถึงการสรางขอกีดกันทางการคา
และเรียกรองใหมีความสอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศอื่น ผูแทนประเทศบราซิลสรุปเนนวาไมมีความ
ตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับวิธีการท่ีใชรวมกันในการ
วิเคราะหประเมินผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ

ในวันพฤหัสบดี ผูเขารวมประชุมพิจารณารางขอมติ
และไดหารือถึงขอความที่อางถึงมาตรา 26.1 ของพิธีสารฯ
การสอดแทรกขอพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจ เขาสู
การตัดสินใจใหนําเขาน้ัน เกินหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 ซึ่งอางถึงโดยเฉพาะถึง
มาตรา 26.2 ของพิธีสารฯ : ความรวมมือในการวิจัยเรื่อง
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอพิจารณาทาง
สังคมเศรษฐกิจ หรือไม หลังจากการถกเถียงผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบใหตัดท้ิงขอความท่ีอางถึงขอกําหนดของ
พิธีสารฯ  ผูเขารวมประชุมถกเถียงกันวาการรองขอใหเสนอ
ความเห็นเปนกรณีศึกษาวาดวยผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ควรรวมถึงวิธีการของการสอดแทรกขอพิจารณา
ทางสังคมเศรษฐกิจเขาสูการตัดสินใจเรื่องการนําเขาดวย
ผูเขารวมประชุมอื่นตองการใหยังคงขอความอยู  โดยต้ังขอ
สังเกตวา ขอความนี้อางถึงการรวบรวมขอมูลขาวสารซึ่ง
เขากับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 2  แตหลังจากการหารืออยางไมเปนทาง
การ  ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหตัดทิ้งขอความที่อางถึง
การรองขอขอมูลขาวสารวาดวยวิธีการสอดแทรกขอ
พิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจเขาสูการตัดสินใจเรื่องการ
นําเขา โดยมีความเขาใจวาถอยคํานั้นจะตองไมตัดสิน
ลวงหนาหรือจํากัดขอมูลขาวสารที่จะตองยื่นเสนอ คณะ
ทํางานที่ 2 (WG–II) รับรองรางมติตามท่ีไดมีการแกไข

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.12) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหสํานัก
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เลขาธิการฯ ยังคงดําเนินความรวมมือตอไปกับองคการ
และขอตกลงอื่นๆ ดังไดอางถึงในสวนที่ III ของเอกสาร
ภูมิหลังวาดวยขอพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจที่เตรียม
โดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ (UNEP/CBD/GS/COP–MOP/
2/12) และวามีความตองการใหวิจัยผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจ และจัดสรรทรัพยากรใหแกการวิจัยดังกลาว
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหภาคีพิธีสารฯ แบงปนขอมูล
ขาวสารผานศูนยการเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) เก่ียวกับวิธีวิจัยและผลการวิจัย ทั้งทาง
บวกและทางลบและประสบการณการคํานึงถึงผลกระทบ
ทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการดําเนินงานโดยสมัครใจ
ตามแนวทางอัคเว : คู วาดวยการวิเคราะหผลกระทบ
ภายใตมาตรา 8 (j) ของอนุสัญญาฯ ภาคีพิธีสารฯ ยังไดรอง
ขอใหภาคีพิธีสารฯ จัดหา/ใหความเห็นและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) แกเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เพื่อการพิจารณาของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุม
สมัยที่ 4

การตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน :
ในวันอังคารที่  31 พฤษภาคมและวันพุธที่  1

มิถุนายน คณะทํางานที่ 2 (WG–II) พิจารณาความรวมมือ
ระหวางภาคีพิธีสารฯ รัฐอื่น และหนวยงานระหวางประเทศ
ในการสงเสริมและเอ้ืออํานวยความตระหนักและการมีสวน
รวมของสาธารณชน เกี่ยวกับการเคลื่อนยาย  การดูแลและ
การใชอยางปลอดภัยซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ในวันอังคาร สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
นําเสนอเอกสารภูมิหลังบรรจุทางเลือกสําหรับความรวมมือ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/13) ผูแทนจากหลาย
ประเทศ สรุปเนนงานของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
เรียกรองใหหลักประกันเรื่องการใหทุนและสนับสนุนการใช
ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH)  ผูเขารวมประชุมถกเถียงอยางยาวนานวาหนวยงาน
ระหวางประเทศใดที่เกี่ยวของ ผูแทนจากหลายประเทศ
เนนถึงความสําคัญของอนุสัญญาอารุส (Aarhus
Convention) และผูเขารวมประชุมอื่น คัดคานหลักการการ
นําเขาที่ไดตกลงกันแลวในระดับภูมิภาค ผูเขารวมประชุม
ยังไดเนนถึงความสําคัญของ : ความย่ังยืนของโปรแกรม,
ระบบการใหการศึกษา และการดําเนินงานรวมกันใน
ภูมิภาค, การปรับขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ใหเขากับภาษาและสถานการณของทองถิ่น และโอกาสที่
เทาเทียมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

ในวันพุธ ผูเขารวมประชุมหารือถึงรางขอมติ และ
ตัดทิ้งเนื้อหาที่อางถึงความรวมมือกับอนุสัญญาอารุส
เทานั้น และเห็นชอบใหเชิญความรวมมือผานกรอบการ
ดําเนินงานท่ีจัดหา/ใหโดยเครื่องมือในชาติและระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาอารุส
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) เห็นชอบกับรางขอมติตามที่แกไข
ที่ประชุมรวมในพิธีปดรับรองขอมติโดยไมมีการแกไข
เพิ่มเติม

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/L.9) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุนให
ยกระดับโอกาสสําหรับความรวมมือและการพัฒนา และ
สนับสนุนการริเริ่มในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และกระตุน
เตือนใหจัดทําและดําเนินงานตามโปรแกรมแหงชาติ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหใชศูนยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) สําหรับแบงปน
ขอมูลขาวสารและประสบการณ และเตือนใหภาคีพิธีสารฯ
นําสงความตองการของตนเร่ืองสมรรถนะ ใหแกศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)  สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ กระตุนใหมีการใชสื่อและเครื่องมืออื่นของ
อนุสัญญาฯ และการริเริ่มขององคการสหประชาชาติ และ
รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ยังคงสงเสริมความ
ตระหนักและการใหการศึกษาแกสาธารณชนวาดวยพิธีสารฯ
ผานทางเว็บไซตของพิธีสารฯ และโปรแกรมการเผยแพร
ความตระหนักของอนุสัญญาฯ   สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดมี
มติใหพิจารณาและทบทวนความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามมาตรา 23 วาดวยความตระหนักและการมีสวนรวม
ของสาธารณชน และขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัด
เตรียมรายงานสังเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพของการ
ดําเนินงานตามมาตรา 23.1 (a) ของพิธีสารฯ เพื่อให
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณาในการประชุมสมัยที่ 5

ประเด็นอ่ืนทางวิทยาศาสตรและวิชาการ :
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอเอกสารเกี่ยวกับประเด็นอื่นทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ ที่จําเปนตอการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/14 and UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/2/INF/6) ผูเขารวมประชุมหารือ
ถึงสถานภาพของเกณฑขอเรียกรองเกี่ยวกับเอกสารกํากับ
ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑท่ีใชในการรักษาสัตว ผูแทนจากหลายประเทศ
ระบุวา ผลิตภัณฑที่ใชในการรักษาสัตว ทั้งหมดที่เปนสิ่งมี
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ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ถูกกําหนดให
ปลอยออกสูสิ่ งแวดลอมอยางจงใจ  ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนด ระบุวาพิธีสารฯ ไมไดยกเวนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่เปนผลิตภัณฑในการรักษา
สัตว และแนะนําใหภาคีพิธีสารฯ ในเบื้องตนสามารถใช
ระเบียบวิธีการอยางงายในมาตรา 13 ของพิธีสารฯ เพื่อยก
เวนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑในการรักษาสัตว และมีคุณสมบัติตาม
ขอเรียกรองของตน กอนที่ประเด็นที่จะไมรวมเรื่องน้ีใน
มาตรา 13 จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ   ผู เขารวมประชุมยังไดหยิบยกประเด็นของ
พันธกรณี การจัดทําเอกสารกํากับของรัฐที่ถูกขนยายผาน
(transit state) โดยผูแทนประเทศอารเจนตินารองขอให
พันธกรณีดังกลาวใชกับประเทศผูสงออกเทานั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ประธานคณะทํางาน
ที่  1 (WG–I) นาง  Ivars ไดนําเสนอรางขอมติซึ่งมี
องคประกอบวาดวย : พันธกรณีและสิทธิของรัฐที่ถูก
ขนยายผาน, การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
วิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ, และการยกเวนจาก
ระเบียบวิธีการความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) สําหรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอให
ตัดทิ้งคําที่รองขอที่จะใหหลักประกันวาศูนยทรัพยากร
ขอมูลขาวสาร (Information Resource Center) ใหความ
สะดวกแกการรองขอขอมูลขาวสาร ผูแทนสหภาพยุโรป
และประเทศมาเลเซีย สนับสนุนใหตัดทิ้งสวนที่วาดวยการ
ยกเวนจากระเบียบวิธีการความตกลงที่ไดแจงลวงหนา
(AIA) คณะทํางานที่ 1 (WG–I) เห็นชอบกับรางขอมติ
ตามที่ไดแกไข

ที่ประชุมรวมในพิธีปดรับรองขอมติ รวมถึงวรรคท่ี
ระบุใหภาคีพิธีสารฯ ไดสงความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง
หนวยงานถาวรขึ้นเพื่อใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตรและ
วิชาการรวมถึงการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และการ
จัดการความเสี่ยง ดังไดรับการแนะนําในการหารือวาดวย
การวิเคราะหประเมินความสี่ยง

ขอมติขั้นสุดทาย : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/2/WG.1/L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญชวน
ใหภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่น และองคการระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของให : นําสงความเห็นวาดวยสิทธิและพันธกรณี
ของรัฐที่ถูกขนยายผาน, การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
วาดวยงานวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ, และนําสง
ความเห็นวาดวยการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเปนการถาวร
เพื่อใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการ

พิธีปดการประชุม
ในบายวันศุกรที่ 3 มิถุนายน ประธานที่ประชุม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 (COP/MOP–2) นาย
Goundar เปนประธานในพิธีปดการประชุม สมาชิกสภา
นาย Ronald Devlin ประเทศไอรแลนด นําเสนอรายงานวา
ดวยตราสารรับรองผู เขารวมประชุม เขาแจงวามีคณะ
ผูแทนภาคีพิธีสารฯ จาก 38 ประเทศ ที่ตราสารมิไดเปนไป
ตามระเบียบ ไดลงนามรับรองในถอยแถลงท่ีจะเสนอ
ตราสารภายใน 30 วัน

เร่ืองอ่ืน :
ผูแทนประเทศเอธิโอเปยเรียกรองความสนใจจาก

คณะผูแทนประเทศแคนาดา และเจาหนาที่รับผิดชอบเร่ือง
เกี่ยวกับวีซา ซึ่งสัญญาวาความลาชา และการปฏิเสธวีซา
สําหรับคณะผูแทนจะไมเกิดซ้ําอีก และแนะนําวาประเด็นนี้
ควรยุติในขณะหนึ่ง

วันและสถานที่สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 3 :
ในเรื่องวันและสถานท่ีของการจัดประชุมสมัชชา

ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3  เลขาธิการอนุสัญญาฯ กลาววาจะ
จัดขึ้นในระหวางวันที่ 13–17 มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมือง
คูริติบา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ผูแทนประเทศ
บราซิลเชิญผูเขารวมประชุมทุกคน เขารวมการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ 8 ในระหวางวันที่ 20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006 และ
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 3  ณ เมืองคูริติบา “นิเวศนคร
ของบราซิล”

การรับรองรายงาน :
นาย Sem Shikongo ประเทศนามิเบีย  ผูบันทึก

การประชุม นําเสนอรายงานการประชุม (UNEP/CBD/BS/
COP/MOP/2/L.1) ซึ่งไดรับการรับรอง โดยผนวกขอความ
ระบุวา ไมมีขอมติที่ไดรับการรับรองในเรื่องขอเรียกรองใน
การจัดทําเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) รายงานจากคณะทํางานท้ังสอง
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/2/L.1/Add.1 and Add.2)
ไดรับการรับรองเชนเดียวกัน

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย เรียกรองใหภาคีพิธีสารฯ
ดําเนินการในทางปฏิบัติที่สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศอื่น และแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปรารถนา
ของบางภาคี  ที่จะขยายพิธีสารฯ  เขาสูนโยบายอื่น
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นอกนโยบายแกนหลัก ไดแก ประเด็นสังคมเศรษฐกิจ  และ
เกี่ยวกับความรีบรอนที่ไมจําเปนในการจัดตั้งระบอบการ
รับผิด เขากลาววา การไมมีขอมติยังดีกวา มีขอมติที่ไม
ถูกตองในเรื่องเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs) และเนนวาภาพลักษณ
ภายนอกไมควรเปนแรงผลักดันใหจัดทําเอกสารดังกลาว
ผูแทนประเทศแคนาดา ช่ืนชมภาคีพิธีสารฯ ที่การประชุม
ไดกาวหนา โดยตั้งขอสังเกตวา การประชุมไดวางรากฐาน
ที่ดีสําหรับสรางความเห็นพองตองกันในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3

ผูแทนประเทศเอธโิอเปยในนามกลุมประเทศแอฟรกินั
ผูแทนประเทศเนเธอรแลนดในนามสหภาพยุโรป และ
บัลแกเรีย และโรมาเนีย ผูแทนประเทศอินเดียในนามของ
กลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก และผูแทนประเทศนอรเวย
แสดงความเสียใจ เนื่องจากความลมเหลวที่จะตกลงรวมกัน
ในเรื่องเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ที่ใช เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต
(LMO–FFPs)  ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน กระตุนเตือน
ใหผูเขารวมประชมุจากประเทศกาํลงัพฒันา จดัทาํกฎระเบยีบ
ภายในประเทศ เพื่อแกไขปญหามลพิษทางพันธุกรรม
(genetic pollution) โดยตั้งขอสังเกตวา ประเทศท่ีพัฒนา
แลว สวนใหญปกปองตนเองโดยใชกฎระเบียบภายใน
ประเทศ ผูแทนประเทศซีเรียมองในแงดี และผูแทนประเทศ
เคนยาแสดงความหวังวาจะสามารถแกไขปญหาไดในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 ผูแทนสหภาพยุโรป
เนนวา การประชุมพลาดที่จะบรรลุพันธสัญญาที่ทําไวใน
ระหวางการรับรองพิธีสารฯ เพื่อใหการตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาสองปหลังจากพิธีสารฯ มีผลบังคับใช และยังได
แสดงความเสียใจที่ยังคงมีขอความในวงเล็บ เรื่องกฎการ
ออกเสียง  ภายใตกฎของระเบียบวิธีการของคณะกรรมการ
การปฏิบัติตามพิธีสารฯ ผูแทนกลุมประเทศเอเชียและ
แปซิฟก กลาวเนนในเร่ืองภารกิจที่มอบใหคณะกรรมการ
การปฏิบัติตามพิธีสารฯ ซึ่งจะตองตัดสินใจในแตละครั้งวา
จะประชุมแบบเปดหรือแบบปด  ผูแทนสหภาพยุโรปและ
กลุมประเทศเอเชียและแปซิฟกยังเนนในเรื่องการพัฒนา
เชิงบวกที่ เกี่ยวของกับความตระหนักของสาธารณชน
การเสริมสรางสมรรถนะ และการจัดการและการประเมิน
ความเสี่ยง ผูแทนประเทศเกาหลีแสดงความชื่นชมกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ที่ยังคงสนับสนุนการเงิน

ผูแทนองคการ Friends of the Earth International
แสดงความผิดหวังที่มีสองประเทศคัดคานการลงมติใน
เรื่องเอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต
(LMO–FFPs) และเนนวาผูแทนจากประเทศบราซิลและ
นิวซีแลนด ไมมีความเชี่ยวชาญและไมมีขอโตแยงทาง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ีจะสนับสนุนทาทีของตน และ
สนองผลประโยชนของประเทศที่มิไดเปนภาคีพิธีสารฯ และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เขาแสดงความหวังวา
ประเทศตางๆ จะจัดตั้งกรอบการดําเนินงานความปลอดภัย
ทางชีวภาพท้ังระดับประเทศและภูมิภาค

สถาบันคุมครองผูบริโภคแหงบราซิล (The Brazilian
Institute for Consumer Defense : IDEC) ในฐานะองคกร
พัฒนาเอกชนและองคกรประชาสังคมเนนวา ผูแทนประเทศ
บราซิลไม เปนตัวแทนท่ีแทจริ งของผลประโยชนของ
ประชาชนชาวบราซิล และเนนวาผูแทนโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) กลาวถอยแถลงที่เปนการ
สนับสนุนอุตสาหกรรม เธอเรียกรองใหพิธีสารฯ แสวงหา
หลักประกันถึงความปลอดภัย มิใชสงเสริมการคา

ผูแทนองคการ The Global Industry Coalition
เรียกรองใหมีความสมดุลระหวางความเส่ียงและประโยชน
ของเทคโนโลยีชีวภาพ

ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  สมัยที่  2  นาย
Goundar สรุปวามีความกาวหนาในการหารือพอสมควร
แตมีขอสังเกตวา  ยังมีธุระสําคัญท่ียังไมแลวเสร็จ
เลขาธิการอนุสัญญาฯ นาย Zedan แสดงความช่ืนชม
หลายประเทศที่ เกื้อกูลการเงินแกการมีสวนรวมของ
ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่อยูในระหวางการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และเนนวาการขาดการเห็น
พองตองกันเกี่ยวกับเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ไมควรจะบดบังการบรรลุ
ความสําเร็จในเชิงบวก

ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ นาย Goundar
กลาวปดประชุมเมื่อเวลา 18.20 น.
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