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สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 3 พิจารณา
รายงานหลายฉบับวาดวยกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูภายใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายของพิธีสารฯ และ รับรอง 18 ขอมติ
วาดวย : ขอเรียกรองสําหรับการดูแล, การขนสง, การบรรจุ
หีบหอและการจําแนกระบุ (HTPI) ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดหมายปลายทางอยูท่ี
การใชในสภาพควบคุม หรือเพื่อปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
โดยจงใจ, ขอเรียกรองสําหรับการจัดทําเอกสารกํากับการ
ขนสง สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs),
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง, การรับผิดและการ
ชดใช, การปฏิบัติตาม, ความจําเปนตองจัดตั้งคณะที่
ปรึกษา, การติดตามตรวจสอบและการรายงาน, และการ
ประเมินและการทบทวนการดําเนินงานตามพิธีสารฯ

เรื่องหลักที่ ไมสามารถตกลงกันได  ไดแก  ราย
ละเอียดของขอเรียกรองสําหรับการจัดทําเอกสารกํากับ
และจําแนกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)
ตามมาตรา 18.2 (a) ซ่ึงภาคีพิธีสารฯ ไดถกเถียงกันอยาง
ยาวนาน และเห็นชอบกันเม่ือ 21.30 น. ของคืนวันศุกร
การหารือไดเนนที่เกณฑที่จะตัดสินวาการขนสงสินคานั้น

“บรรจุ” หรือ “อาจบรรจุ” สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) หรือไม โดยรวมถึงระดับของ
รายละเอียดและการสืบพบ, การปรากฏที่ไมอาจหลีกเล่ียง
ไดและระดับท่ียอมรับได, เจตนาของผูสงออก และระบบ
หลักฐานรูปพรรณ (identity) ท่ีสงวนรักษาเปนความลับ
ประเด็นท่ีถกเถียงกันนอยแตวาสําคัญ ไดแก ระเบียบ
วิธีการออกเสียงของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม
(Compliance Committee) ซึ่งยังไมสามารถเห็นพองตอง
กันได และขอกําหนดใหมีการจัดสรรเงินทุนอยางเพียงพอ
เพื่อให้ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานความปลอดภัย-
ทางชีวภาพแหงชาติภาคีพิธีสารฯ คอยๆ ตกลงกันไดใน
ประเด็นหลัก โดยเห็นวาจะกลับมาพิจารณาอีกในการ
ประชุมสมัยตอไป รวมถึงการประเมินความเส่ียง, สิทธิและ
ความรับผิดชอบของภาคีท่ีถูกขนยายผาน, กลไกการเงิน,
และการเสริมสรางสมรรถนะ เมื่อการประชุมใกลส้ินสุดลง
ไดมีการรับรองถอยความที่ประนีประนอมเกี่ยวกับขอเรียก
รองใหจัดทําเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ซึง่นับวาเปนกาวสําคัญในการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ

ก ารประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 3
(The Third Meeting of the Parties to the

Cartagena Protocol on Biosafety)
13–17 มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล

สมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยท่ี 1 มีขอมติ BS–I/12 ให
จัดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ อีกสองครั้งตอมา เปนประจําทุกป เพื่อเรงกระบวนการพิจารณาประเด็นตางๆ และ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดานตางๆ ของพิธีสารฯ  ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 2 ท่ีประชุมไดรับทราบการ
เชิญของรัฐบาลประเทศบราซิลที่จะเปนเจาภาพการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3 ควบคูกับการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล  ดังน้ันการประชุมน้ีจึงจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 13–17 มีนาคม ค.ศ. 2006  โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 1,000 คน เปนผูแทนภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น,
หนวยงานขององคการสหประชาชาติ, องคการระหวางรัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม



3

71

แตละมาตราของรางพิธีสาร ในการประชุมครั้งสุดทาย เมื่อ
เดือนกุมภาพันธุ ค.ศ. 1999 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศ
โคลอมเบีย ผูเขารวมประชุมต้ังใจท่ีจะเจรจาตอรองใหแลว
เสร็จและเสนอรางพิธีสารฯ ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใน
การประชุมสมัยพิเศษ (ExCOP) ท่ีจัดข้ึนอยางทันทีหลัง
จากการประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ครั้งที่ 6 (BSWG 6) เน่ืองจากมีการเจรจาตอรองอยางหนัก
หนวง ผูเขารวมประชุมไมสามารถเห็นชอบในเนื้อหาที่
ประนีประนอมแลว ซึ่งจะทําใหพิธีสารสําเร็จลงได และการ
ประชุมไดเล่ือนออกไป ประเด็นโดดเดนรวมถึง : ขอบเขต
ของพิธีสารฯ ความสัมพันธกับความตกลงอื่น โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการคา, ขอความอางถึงการระมัดระวังลวงหนา,
การกํากับดูแลส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs), และขอเรียกรองในการจัดทําเอกสารกํากับ

หลังจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
พิเศษ (ExCOP) ไดเล่ือนออกไป ไดมีการประชุมหารือ
อยางไมเปนทางการสามครั้ง รวมถึงกลุมเจรจาตอรอง
อีกหากลุมที่เกิดขึ้นในระหวางการเจรจาตอรอง : กลุมยุโรป
กลางและตะวันออก (CEE), กลุมประนีประนอม
(Compromise Group) ประกอบดวย ประเทศญ่ีปุน เม็กซิโก
นอรเวย สาธารณรัฐเกาหลี และสวิตเซอรแลนด, สหภาพ
ยุโรป (EU), กลุมโนมเอียงมาทางเดียวกัน (Like–minded
Group) ซึ่งประกอบดวยประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ
และกลุมไมอามี (Miami Group) ซึ่งประกอบดวย ประเทศ
อารเจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี สหรัฐอเมริกา และ
อุรุกวัย ไดมีการตกลงกันอยางประนีประนอมในประเด็น
โดดเดน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดประชุมสมัยพิเศษอีก
(ExCOP) ซึ่งไดรับรองพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 2000 ณ
นครมอนทรีออล  ประเทศแคนาดา ที่ประชุมไดจัดตั้ง
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลสําหรับพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Inter–governmental
Committee for the Cartagena Protocol ou Biosafefy –
ICCP) เพื่อจัดเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัย
ที่1 และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เตรียมงานสําหรับ
การจัดทําศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH)

ระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่
5 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี ประเทศ

ความเปนมา
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

มุงเนนการขนยาย การดูแล และการใช สิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อยางปลอดภัย ซึ่งอาจมี
ผลเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคํานึงถึง
สุขอนามัยของมนุษย ดวยมุงเนนเปนพิเศษเรื่องการเคล่ือน
ยายขามพรมแดน พิธีสารคารตาเฮนารวมถึงระเบียบวิธีการ
ความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) สําหรับนําเขาสิ่งมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อการปลอยสู
สิ่งแวดลอมโดยเจตนา และสอดแทรกแนวทางการระมัด
ระวังลวงหนา และกลไกสําหรับการประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงดวย

พิธีสารฯ จัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House –
BCH) เพ่ือเอื้ออํานวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ยังประกอบดวยขอกําหนดวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ
และทรัพยากรการเงิน โดยมีความสนใจพิเศษตอประเทศ
กําลังพัฒนา และประเทศที่ไมมีระบบควบคุมในประเทศ
พิธีสารฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003
และปจจุบันมี 132 ภาคี

กระบวนการเจรจาตอรอง : ในป ค.ศ. 1995
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 2 ณ กรุง
จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ไดจัดตั้งคณะทํางานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG) เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 19.3
ของอนุสัญญาฯ ซ่ึงขอใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาความ
จําเปนที่จะตอง, และรูปแบบวิธีการของ, พิธีสารที่วาง
ระเบียบวิธีการในเรื่องการขนยาย การดูแล และการใชส่ิง
มีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs) อยาง
ปลอดภัย อันเปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ วาอาจมีผลเสีย
หายตอความหลากหลายทางชีวภาพและองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น

คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG)
ไดประชุมกันหกครั้ง ระหวาง ป ค.ศ. 1996 ถึง 1999
การประชุมสองคร้ังแรก จําแนกองคประกอบสําหรับพิธีสาร
คารตาเฮนาในอนาคตและชวยจัดกลุม ทาทีความเห็น
การประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งที่ 3
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1997 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา ไดจัดทํารางเนื้อหาที่กระชับรวมเขาดวยกัน เพื่อ
ใหเปนฐานสําหรับการเจรจาตอรอง การประชุมครั้งที่สี่และ
หามุงเนนการลดและปรับรายละเอียดทางเลือกสําหรับ
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เคนยา ไดมีการจัดพิธีพิเศษเพื่อการลงนามในพิธีสารฯ และ
67 ประเทศ และประชาคมยุโรป (EC) ลงนามในพิธีสารฯ

กระบวนการของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
สําหรับพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (ICCP) : คณะกรรมการระหวางรัฐบาล (ICCP)
ไดประชุมสามครั้ง ในระหวางเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000
และเมษายน ค.ศ. 2002 โดยเนนที่ : การแบงปนขอมูล
ขาวสาร และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ, การเสริมสรางสมรรถนะและทะเบียนรายนาม
ผู เชี่ยวชาญกระบวนการตัดสินใจ ,  การปฏิบัติตาม ,
การดูแล การเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอ และการจําแนก
ระบุ (HTPI) การติดตามตรวจสอบและการรายงาน และ
การรับผิดและการชดใช

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1
(COP/MOP–1) : มีขึ้นในระหวางเดือนกุมภาพันธ ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ไดรับรองขอมติ
วาดวย : กระบวนการตัดสินใจ, การแบงปนขอมูลขาวสาร
และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BCH), การเสริมสร้างสมรรถนะ, การดูแล การเคลื่อนย้าย
การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ, การปฏิบัติตาม,
การรับผิดและการชดใช, การติดตามตรวจสอบ และการ
รายงาน, สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ, คําแนะแนวทางสู
กลไกการเงิน และโปรแกรมงานระยะกลาง ที่ประชุมเห็น
ชอบกับการออกเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs), ตามมาตรา 18.2 (a) โดยชะลอขอมติ
วาดวยขอเรียกรองในรายละเอียด ซ่ึงจะใชเอกสารกํากับ
สินคา หรือเอกสารอ่ืนกํากับ สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs), ใหรายละเอียดของหนวยงานติดตอ
และรวมถึงชื่อสามัญ, ช่ือวิทยาศาสตรและช่ือทางการคา,
รหัสการแปลงรูปของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) หรือ, หากหาได, ลักษณะเฉพาะที่ใชจําแนก กลุม
ผูเชี่ยวชาญหนึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อขยายรายละเอียดของ
ขอเรียกรองที่ใชจําแนก

ที่ประชุมไดตกลงกันไดในเร่ืองขอเรียกรองของการ
ออกเอกสารในรายละเอียดมากขึ้น สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดหมายปลายทาง
เพื่อปลดปลอยโดยตรงออกสูสิ่งแวดลอมและการใชใน
สภาพควบคุม มาตรา 18.2(b) และ (c) ที่ประชุมไดจัดต้ัง
คณะกรรมการปฏิบัติตาม (Compliance Committee) ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิก 15 ทาน และรองขอใหสมัชชาภาคี

พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 3 พิจารณามาตรการสําหรับ
กรณีของการปฏิบัติตามซ้ําอีก และเริ่มตนคณะทํางานวา
ดวยการรับผิดและการชดใชภายใตมาตรา 27 ของพิธีสารฯ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2
(COP/MOP–2) : มีขึ้นในระหวางเดือนพฤษภาคม–
มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
ซึ่งบรรลุความสําเร็จหลายข้ันสูการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
โดยรับรองขอมติวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ และการ
ตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน ผู เขารวม
ประชุมผูกพันอยูกับการหารือ เกี่ยวกับการประเมินความ
เส่ียงและการจัดการความเส่ียง และตกลงใหจัดต้ังคณะ
เฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) ซึ่งคณะเฉพาะกิจ
นี้ไดรับรองกฎของระเบียบวิธีการ ของคณะกรรมการการ
ปฏิบัติตาม แตขอกําหนดของการออกเสียงที่ระบุถึงสองใน
สามของเสียงสวนใหญ ยังคงอยูในวงเล็บ ผูเขารวมประชุม
ไมอาจตกลงกันไดเกี่ยวกับรายละเอียดของขอเรียกรองของ
การออกเอกสารกํากับ สําหรับสินคาที่ขนสงสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) แมวาพิธีสารฯ
จะกําหนดเสนตายใหเห็นชอบในการประชุมภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 2 ประเด็นหลักของการขัดแยง รวมถึงขอเรียกรองให
จําแนกวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ใดที่บรรจุอยู ในสินคาที่สงมา  และระดับที่ยอมรับได
สําหรับการปรากฏโดยไมต้ังใจและไมสามารถหลีกเล่ียงได
ทางวิชาการ ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) รวมถึงวาจําเปนตองมีขอเรียกรองใหจัดทํา
เอกสารกํากับหรือไม

รายงานการประชุม
ในวันจันทรที่ 13 มีนาคม นาย Janio Pohren

ประธานองคการบริการไปรษณียแหงประเทศบราซิล เริ่ม
พิธีเปดการประชุมโดยมีพิธีประทับตราแสตมปที่ระลึกของ
การประชุม และนาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ นาย Carlos
Alberto Richa ผูวาการเมืองคูริติบา กลาวตอนรับโดยเนน
ความสําคัญของการประชุมครั้งนี้วาจะเปนขั้นตอนที่
สําคัญในการเจรจาตอรองประเด็นท่ียังไมสามารถตกลงกัน
ได ตอมานาย Roberto Requiao ผูวาการรัฐปารานา
(Parana) กลาวถอยแถลงสรุปถึงความสําคัญเรื่องงานสิ่ง
แวดลอมของรัฐ และนโยบายตอตานสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะท่ีเปนถ่ัวเหลือง ทั้งนี้ไดตั้ง
ขอสังเกตถึงความวิตกกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยทาง
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หลังจากน้ันผูเขารวมประชุมไดรับรองวาระการ
ประชุมและการจัดการประชุมตามที่สํานักเลขาธิการฯ
เสนอโดยไมแกไข ท่ีประชุมเลือกประธานคณะทํางานที่ 1
(WG–I) คือ นาง Birthe Ivars ประเทศนอรเวย และ ประ
ธานคณะทํางาน ที่ 2 (WG–II) นาย Orlando Rey Santos
ประเทศคิวบา ตามลําดับ

รายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม
พิธีสารฯ
ประธานคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ

นาย Veit Koester ประเทศเดนมารค เสนอรายงานของ
คณะกรรมการดังกลาว และเสนอแนะ (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/2) ในที่ประชุมรวม เมื่อวันจันทรที่ 13
มีนาคม หลังจากนั้นคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ในวันพุธและ
พฤหัสบดี ที่ 15–16 มีนาคม และระหวางการปรึกษาอยาง
ไมเปนทางการ ที่ประชุมรวมรับรองขอมติวาดวยการปฏิบัติ
ตามพิธีสารฯ ในวันศุกร

การหารือไดเนนที่ระเบียบวิธีการออกเสียงของ
คณะกรรมการฯ ในการลงมติวาใชวิธีออกเสียงขางมาก
หรือการเห็นพองตองกัน ผูแทนสหภาพยุโรป กลุมประเทศ
แอฟริกัน และประเทศไทย ใหความเห็นวาควรใชวิธีออก
เสียงขางมาก โดยเนนความจําเปนที่ตองมีกลไกการปฏิบัติ
ตามท่ีมีประสิทธิผล  สวนผูแทนประเทศบราซิล  และ
นิวซีแลนด ยืนยันใหยังคงใชกฎการเห็นพองตองกันเปน
เอกฉันท โดยบราซิลเนนกลไกการปฏิบัติตามพิธีสารฯ
ควรเปนแบบรวมมือกันและเอื้ออํานวยกัน ผูแทนประเทศ
แคนาดา  ต้ังขอสังเกตวากฎวาดวยการขัดแยงในผล
ประโยชนจะปองกันไมใหกรรมการออกเสียงในกรณีที่เกี่ยว
กับประเทศตน

ผู เขารวมประชุมตกลงเห็นชอบกับขอเสนอของ
ผูแทนสหภาพยุโรปที่ใหพิจารณาระเบียบวิธีการออกเสียง
ในบริบทของมาตรา 15 : การวิเคราะหประเมินและการ
ทบทวน แตไมสามารถตกลงกันไดในการประชุมคณะ
ทํางานที่ 2 (WG–II) วาจะ “ขจัด” หรือ “คงไว” ซึ่งวงเล็บ
รอบกฎขอ 18 หลังจากนั้นจึงไดมีการหารืออยางไมเปน
ทางการ ทายที่สุดในที่ประชุมรวมในพิธีปด ผู เขารวม
ประชุมเห็นชอบกับขอเสนอของผูแทนประเทศแคเมอรูน
ท่ีใหระบุในรายงานการประชุมวา ประเด็นน้ีจะไดรับการ
พิจารณาตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4

ผูเขารวมประชุมยังไดหารือถึงกรณีการไมปฏิบัติ
ตามซ้ําอีก  โดยผูแทนประเทศนิวซีแลนด  เนนวาไมมี

ชีวภาพ, ความไดเปรียบทางการตลาดของผลิตภัณฑที่
ผลิตแบบเดิม และความจําเปนตองหลีกเลี่ยง “การเปน
ทาสทางการผลิต” ของบริษัทขามชาติ ที่ถือครองสิทธิบัตร
ของเมล็ดพันธุที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม

นาง Fatimah Raya Nasron ประเทศมาเลเซีย
ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 ประกาศเปดการ
ประชุมอยางเปนทางการ และกลาวตอนรับวามีโอกาสอันดี
ซึ่งที่ประชุมจะแกปญหาในประเด็นที่โดดเดน โดยรับรอง
ขอเรียกรองของการออกเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว หรือใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs) และใหขอสังเกตวาจําเปน
ตองเสริมสรางสมรรถนะเพิ่มเติมอีก ใหแกประเทศกําลัง
พัฒนา เพื่อจัดทํากรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติ นาย Djoghlaf ไดเรียกรองใหระลึกถึง
ประวัติของพิธีสารฯ และเชิญผูเขารวมประชุม สงเสริม
พันธมิตรทางกลยุทธระหวางทุกภาคสวนของสังคม เพื่อ
นําไปสูความตอเนื่องและประสิทธิผลของพิธีสารฯ

นาง Elisabeth Mrema ผูแทน นาย Klaus Topfer
ผูอํานวยการโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
อธิบายหนาที่ของโครงการในการสรางความเขมแข็ง เสริม
สรางสมรรถนะแกประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาลาหลัง
และกลาววาการเสริมสรางสมรรถนะเปนสิ่งสําคัญมากตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ และ นาง
Claudio Langone ผูแทนรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอม
ประเทศบราซิล กลาวแนะนําเรื่องการควบคุมเทคโนโลยี
ชีวภาพซึ่งตองการความรวมมือระหวางผูเก่ียวของตางๆ
ไดแก นักวิทยาศาสตร ประชาชน องคกรอิสระ และ
สื่อมวลชน

ผูแทนสหภาพยุโรป ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน
ผูแทนกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ผูแทน
ประเทศญี่ปุน จีน และประเทศอื่นๆ กลาวถอยแถลงแสดง
ความคาดหวังที่ขอมติวาดวย มาตรา 18.2 (a) จะไดเปน
มติของการประชุมคร้ังนี้ และแสดงความเห็นเรื่องความ
สําคัญของ ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH), การเสริมสรางสมรรถนะ, และการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงเปนประเด็นหลักสําหรับการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ อยางมีประสิทธิผล ผูแทนประเทศ
เอธิโอเปย กลาววาความลมเหลวในการเห็นพองในขอมติ
วาดวยมาตรา 18.2 (a) อาจ “เปนตราบาปของพิธีสารฯ
ไปจนวันตาย” และแสดงความเชื่อมั่นวามีความเต็มใจของ
ประเทศเจาภาพและประเทศอื่นๆ ที่จะปองกันไมใหเกิด
ความลมเหลวอีก
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ตัวอยางในทางปฏิบัติของกรณีดังกลาว และผูแทนประเทศ
แคนาดา เสนอใหพิจารณาประเด็นนี้ในบริบทของมาตรา
35 ผูแทนประเทศญี่ปุน และแซมเบีย เสนอใหตรวจสอบ
การถือปฏิบัติตอไปภายใตความตกลงอื่น และผูแทน
ประเทศจีน แนะนําวาควรแยกแยะเหตุการณตอเนื่องท่ีทํา
ใหเกิดการไมปฏิบัติตาม นั่นคือประเทศกําลังพัฒนาอาจ
ประสบปญหาการขาดสมรรถนะ จึงไมสามารถปฏิบัติตาม

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/DS/COP–MOP/3/
L.14) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวาการเสริมสราง
สมรรถนะมีความจําเปนมากสําหรับสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารฯ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดรองขอใหภาคีพิธีสารฯ ดําเนิน
มาตรการที่จําเปนทางกฎหมายและการบริหารในระดับ
ชาติ, กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ จัดทํากรอบการดําเนินงาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติใหแลวเสร็จ, และเชิญ
ใหภาคีพิธีสารฯ ที่มีกรอบการดําเนินงานที่พัฒนามาดีและ
ดําเนินงานไดแบงปนประสบการณ

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เห็นวา ขณะนี้ยังเร็วเกินไปท่ี
จะทบทวนประสิทธิผลของระเบียบวิธีการและกลไกในการ
ปฏิบัติตาม โดยสอดคลองกับขอมติ BS–I/7 ที่วาดวยการ
ปฏิบัติตาม จึงมีมติวาประเด็นนี้และประเด็นอ่ืนคือ กรณี
การไมปฏิบัติตามที่เกิดซํ้าซาก ตลอดจนเร่ืองกฎวาดวย
การออกเสียง ในกฎของระเบียบวิธีการของคณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม จะไดรับการทบทวนในบริบทของมาตรา 35
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังขอใหคณะกรรมการปฏิบัติตาม
รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมกรณีการไมปฏิบัติตามที่เกิดซ้ําซาก
ภายใตความตกลงอ่ืนๆ เพื่อนําเสนอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ในการประชุมสมัยที่  4

การเลือกกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติตาม
พิธีสารฯ :
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ หารือในประเด็นนี้เมื่อวันศุกร

ที่ 17 มีนาคม โดยกลุมผูเขารวมประชุมจากภูมิภาคตางๆ
ไดรับการรองขอใหเสนอผูสมัครเขาแทนที่ กรรมการที่
ลาออกหรือหมดวาระในป ค.ศ. 2006

ขอมติ : สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เลือกผูสมัครเปน
กรรมการดังนี้ : นาย Lionel Michael ประเทศแอนติกัวและ
บารบูดา นาย Jose’ Alvaro Rodriquez ประเทศ
โคลอมเบีย และนาย Victor Villabobos ประเทศเม็กซิโก
จากกลุมประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบียน, นาย Paul
Rouqhan ประเทศหมูเกาะโซโลมอนจากกลุมประเทศ
เอเชียและแปซิฟก, นาง Jane Bulmer สหราชอาณาจักร
จากกลุมประเทศยุโรปตะวันตกและกลุมอ่ืน, นาง Liina

Eek–Piirsoo ประเทศเอสตัวเนีย และนาย Sergey Gubar
ประเทศยูเครน จากกลุมประเทศยุโรปกลางและตะวันออก,
และนาย Bather Kon ประเทศมาลี จากกลุมประเทศ
แอฟริกัน

ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
คณะทํางานที่ 1 (WG–I) พิจารณาเรื่องปฏิบัติงาน

และกิจกรรม ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/3) ซึ่งสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดสรุปผลการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมตางๆ  ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House : BCH)
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดอธิบายวาเปนรายงาน
ความคืบหนาของโปรแกรมงานพหุวรรษ (multi–year
programme of work) และมีประเด็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การพิจารณาระหวางชวงเวลากอนการประชุมครั้งหนา
และมีรางขอมติเรื่องรูปแบบของการใชงานศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ผูแทนประเทศเม็กซิโก เปรู และอารเจนตินารองขอ
ใหประเทศภาคีพิธีสารฯ และประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ
ใหขอมูลที่เกี่ยวของในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ผูแทนประเทศนอรเวยและ
สวิตเซอรแลนด เนนความสําคัญของการเสริมสราง
สมรรถนะเรื่องการแบงปนขอมูลระหวางกัน และผูแทน
สหภาพยุโรปเสริมความสําคัญของขอมูลขาวสารวาดวย
การประเมินความเส่ียง ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอวาศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
ตองมีขอมูลเรื่องการเคล่ือนยายขามพรมแดนของส่ิงมีชีวิต
ท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ซึ่งอางอิงถึงการ
จําแนกระบุ การใชและจําหนายเพื่อการคา ผูแทนสหภาพ
ยุ โรปเนนความสําคัญของการใชงานรวมกันในสวน
central portal ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนการทบทวนการ
ปฏิบัติงานของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) อีกในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 4 ผูแทนประเทศบราซิลขอใหจําแนกระบุอุปสรรคที่
กําลังเผชิญของประเทศกําลังพัฒนา ผูแทนประเทศไนจีเรีย
และกลุมประเทศแอฟริกันเนนเรื่องโครงสรางพื้นฐาน
การรวบรวมขอมูล บุคลากรท่ีขาดแคลน ผูแทนประเทศจีน
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และอินเดียรองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก  (GEF)
ชวยเหลือเรื่องการเสริมสรางสมรรถนะ ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดเสนอวาควรใหความสําคัญแกการฝกอบรมการ
ประเมินความเสี่ยง ที่ประชุมหารือกันเรื่องการแปลขอมูล
ขาวสารในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH) เปนภาษาทางการ ของสหประชาชาติและ
ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไดตอบวาไมสามารถ
สนับสนุนการการแปลได ภายใตกฎที่ใชขณะนี้

ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG-I) ไดจัดทํารางขอมติ
เสนอที่ประชุมพิจารณา ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหรองขอ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใหเผยแพรขอมติและขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนยายขามพรมแดนของสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) การประเมินความ
เสี่ยง, การตัดสินใจภายใตระเบียบวิธีการของความตกลงที่
ไดการแจงลวงหนา และขอใหมีการตรวจสอบขอมูลใน
central portal โดยผูตรวจภายนอกดวย ในที่สุดท่ีประชุม
รับรองขอมติ

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ :

ดําเนินใหมีการแปลกลองขอมูลกลาง central
portal ไปเปนทั้งหกภาษาทางการของสหประชาชาติ (UN)

ดําเนินการตอเนื่องในกิจกรรมการเสริมสราง
สมรรถนะ โดยรวมกับองคกรตางๆ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม
โลก ขององคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP–
GEF) เปนตน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวยศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

ดําเนินงานใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของกลองขอมูลกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกโดย
บุคคลภายนอก  เพื่อใหมั่นใจวาสามารถรักษาความ
ปลอดภัยอยางเต็มที่และลดการสูญเสียขอมูลขาวสาร

จัดทําตอไปในเรื่องกลไกการเผยแพรขอมูล
ข่าวสารที ่มิได้อยู ่บนพื ้นฐานของเครือข่ายอินเตอร์เนต
สําหรับประเทศที่ ไมพรอมในการเขาถึง  ตัวอยางเชน
การแจก CD–ROMs ทุกไตรมาส ใหแกรัฐบาลที่รองขอ

ดําเนินการสํารวจผู ใช  (BCH) อีก  เพื่อ
เปรียบเทียบการปรับปรุงขอมูลขาวสารกับฐานขอมูลท่ีมี
อยูเดิม และนําเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
เปนสวนหนึง่ของการทบทวนการดาํเนนิงานตามโปรแกรมงาน
ระยะกลาง

นอกจากน้ีสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังเรียกรองใหภาคี
พิธีสารฯ และผูบริจาค จัดหาทรัพยากรการเงินที่ตองการ
สําหรับแปลกลองขอมูลกลาง และดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอก ในข้อมติสมัชชาภาคี-
พิธีสารฯ :

กระตุนภาคีพิธีสารฯ ใหใสขอมูลขาวสารเรื่อง
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และการประเมินความเส่ียง กอนพิธีสารฯ มี
ผลบังคับใช

เชิญภาคีพิธีสารฯ และองคการผูบริจาคเงิน,
เมื่อจัดทําโครงการและโปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ, ใหคํานึงถึงความจําเปนท่ีภาคีพิธีสารฯ
ตองสามารถใหขอมูลขาวสารโดยสรุปเปนภาษาทางการ
หนึ่งของสหประชาชาติ (UN) ในรูปแบบท่ีใชรวมกันสําหรับ
รายงานขอมูลขาวสาร และโดยเฉพาะคําสําคัญท่ีใชในการ
แยกแยะขอมูลท่ีบันทึกไว

เชิญรัฐบาลตางๆ ที่ไดจําแนกวามีขอจํากัด
ในการทําใหขอมูลพรอมใชทันเวลาและ/หรือท่ีไดดําเนิน
กลยทุธเพือ่เอาชนะความยากลาํบาก ใหแบงปนประสบการณ
กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อนําเสนอสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ตอไป

การเสริมสรางสมรรถนะและทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญ :
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) ในวันจันทรถึงวันพุธที่

13–15 มีนาคม พิจารณารายงานความกาวหนาและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเสริม
สรางสมรรถนะ (Capacity Building Action Plan) และราง
แผนปฏิบัติงานฉบับปรับใหทันสมัย (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/4 and Add.1) และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ อีก
หลายฉบับ ประธานคณะทํางาน เสนอใหแยกประเด็นการ
พิจารณาเปน 2 เรื่องคือ การเสริมสรางสมรรถนะ และ
ทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในวันพุธ คณะทํางานที่ 2
(WG–II) ตกลงที่จะยกรางแผนปฏิบัติการฉบับปรับใหทัน
สมัย ซึ่งไดรับการรับรองในท่ีประชุมรวมวันศุกร

การเสริมสรางสมรรถนะ :
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสาร

รายงานความกาวหนา ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II)
เชิญผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดเตรียมเอกสาร กลาวสรุปสาระ
สําคัญตอที่ประชุม นาย Meyer ประเทศเยอรมนี รายงาน
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ผลการประชุมเพื่อประสานระหวางรัฐและองคกรตางๆ
ที่ดําเนินงานและที่สนับสนุนเงินทุนสําหรับเสริมสราง
สมรรถนะความปลอดภัยทางชีวภาพ การประชุมดังกลาว
ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสงเสริมความ
รวมมือและประสานโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการเสริม
สรางสมรรถนะ ผลสรุปไดใหขอเสนอแนะหลายประการ
ที่ จะชวยทําใหการดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งอาจใชประกอบการพิจารณา ตอมา
ผูแทนกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) นาย Harstad
รายงานกิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในการ
เสริมสรางสมรรถนะ โดยสรุปวากองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ไดใหการสนับสนุนเงินประมาณ 60 ลานเหรียญ
สหรัฐ ในเรื่องการสรางสมรรถนะ และสภากองทุน (GEF
Council) ไดประเมินผลงานดังกลาวเพื่อประกอบการ
พิจารณาแผนงานในลําดับถัดไป จากการประเมิน สรุปได
วาเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเปนที่นาพอใจ แตการ
ประสานการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร กฎหมาย และ
การควบคุมดูแล ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
การเพิ่มจิตสํานึกและการมีสวนรวมของสาธารณะยังไม
กวางขวางตามวัตถุประสงคของพิธีสารฯ ตามที่กองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) คาดไว โดยภาพรวม กองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ประสบความสําเร็จในการรักษา
ความเปนกลางและบรรลุตามความตองการของชาติตางๆ

ตอมาผูแทนมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United
Nations University) อธิบายผลการประเมินโดย
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ไดขอสรุปวาในรอบ
15 ปที่ผานมา ความชวยเหลือดานนี้สูงถึง 170 ลาน
เหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา และพบวายังมี
ปญหาชองวางตางๆ ไดแก การกระจายความชวยเหลือ
ตามภูมิภาคตางๆ ระบบการบริหารการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามพิธีสารฯ

ผูแทนประเทศนามิเบีย ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน
และผูแทนประเทศมาเลเซียสนับสนุนรางแผนปฏิบัติการที่
ปรับปรุงใหม ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเนนวา การเสริม
สรางสมรรถนะตองมุงใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่มีการ
นําเขาและสงออกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ผูแทนประเทศนอรเวยเตือนใหเรงการดําเนินงาน
จากแผนงานไปสูการปฏิบัติ ผูแทนสหภาพยุโรปเนนความ
สําคัญของการจัดทําและดําเนินงานของกรอบการดําเนิน
งานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทน
ประเทศเม็กซิโกและญี่ปุน ช้ีใหเห็นความสําคัญของความ
รวมมือในการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูแทนสหภาพยุโรป, ดานโดยกลุมประเทศแอฟริกา,
เสนอใหรวมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ เขาในหนทาง
เริ่มตนและโปรแกรมอื่น เชน กลยุทธการลดความยากจน
(PRSPs) ซึ่งผู้แทนประเทศแคเมอรูน เห็นว่าการทำเช่นนั้น-
จะเพิ่มภาระแกประเทศกําลังพัฒนา  ในขณะที่ผูแทน
ประเทศนอรเวยกลาววาจะเปนการเอื้อใหผูบริจาคสามารถ
จัดสรรที่พยายามใหแกโครงการผูเขารวมประชุม ตกลงที่
จะใหกลาวถึงโปรแกรม เชน กลยุทธการลดความยากจน
(PRSPs) ดวย

วาดวยการรับรองวิสัยทัศนระยะยาววาดวยการเริ่ม
เสริมสรางสมรรถนะทางความปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทน
สหภาพยุโรปแนะนําใหมุงไปที่สมรรถนะการวิจัย เพื่อ
ประเมินความตองการและผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนํา เขาและสงออกสิ่ งมีชีวิตที่ ได รับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศแคนาดาเสนอใหคํานึง
ถึงผลจากระบบนิเวศ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันแนะให
รวมถึงความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดวย ผูเขารวม
ประชุมตกลงใหเนื้อหากลาวถึงผลเสียหายของการนําเขา
และส งออกสิ่ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และสุขอนามัยของมนุษย

ผูแทนประเทศเมกซิโก และอารเจนตินา, คานโดย
สหภาพยุโรป, เสนอแนะใหดําเนินการประสานงานและ
ประนีประนอมใหสอดคลองกันในเรื่อง “เกณฑวิเคราะห
ประเมิน” มากกวา “ระเบียบวิธีการและกลไกควบคุม” หลัง
จากการหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมตกลง
ใหประสานงานและประนีประนอมใหสอดคลองกันใน
กรอบการดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ขอมติ  : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.8) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

รับรองแผนปฏิบั ติการฉบับปรับปรุ งใหม
สําหรับเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
อยางมีประสิทธิผล ดังบรรจุในเอกสารแนบทาย

เตือนภาคีพิธีสารฯ ใหผสานความปลอดภัย
ทางชีวภาพเขาสูกลยุทธ หนทางเริ่มตนและโปรแกรมการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก กลยุทธการลดความยากจน
(PRSPs), หากมีอยูแลวและกําลังอยูในระหวางการปรับ
ปรุงแกไข,

เชิญภาคีพิธีสารฯ ประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศที่กําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
(CEITs) ประสานงานและปรองดองกรอบการดําเนินงาน



3

77

ขอมติ  : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.9) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

รองขอใหกลุมติดตอประสานงานวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะสําหรับความปลอดภัยทางชีวภาพจัด
ทํารางเกณฑและขอเรียกรองขั้นตํ่าสําหรับคุณสมบัติ
ของผูเชี่ยวชาญท่ีจะเขาบรรจุในทะเบียน และพิจารณา
ความเปนไปไดที่จะมีกลไกการควบคุมคุณภาพ

เชิญใหภาคีพิธีสารฯ และองคการท่ีเก่ียวของ
เสนอความคิดเห็นในประเด็นน้ี เพื่อเสนอในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ

กระตุนภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่น จริงจังกับ
การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและวางเงื่อนไขใหผูเชี่ยวชาญตอง
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญดวย

เชิญใหภาคีพิธีสารฯ ใชทะเบียนผูเชี่ยวชาญ
สนับสนุนการริเริ่มเสริมสรางสมรรถนะ เชนโครงการของ
กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) เพื่อสงเสริมการใชทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญ เปนตน

กลไกการเงินและแหลงเงิน
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารที่

ปรับปรุงแลววาดวยการดําเนินงานตามคําแนะแนวทาง
เรื่องกลไกการเงิน (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/5) ตอที่
ประชุมรวมในวันอังคารที่ 14 มีนาคม คณะทํางานที่ 2
(WG–II) หารือ ประเด็นนี้ในวันพุธ โดยใชขอเสนอจากกลุม
ประเทศแอฟริ กันเปนพื้นฐาน  ซึ่งไดรางขอมติในวัน
พฤหัสบดี และท่ีประชุมรวมไดรับรองในวันศุกร โดยมีขอ
แกไขเล็กนอย

ผูแทนประเทศโคลอมเบียเห็นดวยกับกลยุทธของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในการจัดหาการสนับสนุน
แก ส่ิงอํานวยความสะดวก การสรางสมรรถนะความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทนประเทศบราซิลเห็นวาประเทศ
ที่มิไดเปนภาคีพิธีสารฯ ไมควรไดรับทุนสนับสนุน หากไมให
คํามั่นวาจะเขาเปนภาคีพิธีสารฯ  ผูแทนประเทศนอรเวย
เนนวาจําเปนตองทําใหโครงการเกิดผลชัดเจน  ผูแทน
ประเทศแอฟริกาใตใหความสําคัญวาโครงการตองเกิดจาก
ความตองการของประเทศเอง

ในประเด็นหลักเรื่องผลกระทบกรอบของการ
ดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation
Framework : RAF) ฉบับใหมของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก
(GEF) วาดวยการใหเงินทุนสําหรับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ซึ่งไดรับความเห็นชอบเมื่อกันยายน ค.ศ. 2005

ความปลอดภัยทางชีวภาพใหสอดคลองกันในภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค

รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัด
เตรียมรายงานสังเคราะหสําหรับพิจารณาอยางละเอียดถึง
แผนปฏิบัติการ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 4

ทะเบียนรายนามผู เชี่ยวชาญความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ :
โดยประเด็นที่ไดรับการพิจารณาในคณะทํางานที่ 2

(WG–II) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  อางถึงขอมติ  BS–II/4 ที่รองขอใหฝาย
เลขาธิการอนุสัญญาฯ สงแบบสอบถามถึงภาคีพิธีสารฯ
เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารที่จะชวยทบทวนแผนปฏิบัติการ
วาดวยสถานภาพของการเสริมสรางสมรรถนะ หาสาเหตุ
ที่มีการใชทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญกันนอยมาก และ
แนะนํา (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/4/Add.2) รายงาน
สถานภาพ องคประกอบและการใชทะเบียนรายนาม
ผูเชี่ยวชาญและเงินทุนชวยเหลือเพื่อกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งได
วิเคราะหผลการศึกษาทบทวนแลว

การหารือในวันพุธ และพฤหัส ตอมาไดเนนที่การใช
และการเสริมสรางความแข็งแกรงของทะเบียนดังกลาว
และการควบคุมคุณภาพ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันสนับ
สนุนการทําใหทะเบียนผูเชี่ยวชาญแข็งแกรงขึ้น ผูแทนประ
เทศนอรเวยและนิวซีแลนดแสดงความเสียใจวามีการใช
ทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญกันนอยมาก ผูแทนสหภาพ
ยุโรปเรียกรองใหมีการควบคุมคุณภาพของผูเช่ียวชาญใน
ทะเบียน ผูแทนภาคอุตสาหกรรมเสนอใหมีการกล่ันกรอง
ผูเชี่ยวชาญที่จะเสนอเขามาในทะเบียน ผูแทนประเทศ
แคเมอรูนและเม็กซิโกสรุปถึงสิทธิของแตละประเทศในการ
เลือกผูเชี่ยวชาญ ผูแทนประเทศบราซิลและกลุมประเทศ
แอฟริกัน เสนอใหขึ้ นทะเบียนเฉพาะผู เชี่ ยวชาญที่มี
ประสบการณในทางปฏิบัติหรือมีคุณสมบัติจากสถาบัน
การศึกษา ผูแทนหลายประเทศเห็นพองกันวาจําเปนตองมี
เกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูเชี่ยว
ชาญ ในที่สุดผูเขารวมประชุมตกลงใหขอความเห็นจาก
ประเทศตางๆ และองคการที่เก่ียวของในเร่ืองเกณฑและขอ
เรียกรองสําหรับผูเช่ียวชาญเชนเดียวกับกลไกควบคุมคุณ
ภาพ หลังจากแกไขปรับปรุงรางขอมติของเรื่องนี้ ประธาน
รวมคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดเสนอรางขอมติและที่
ประชุมรับรองมติโดยไมมีการแกไขใดๆ ในวันศุกร
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ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันและประเทศบราซิลวิตกวา
ระบบใหมของการจัดสรรทรัพยากรอาจมีผลตอการดําเนิน
การตามพิธีสารฯ และวาการใหเงินทุนแกความปลอดภัย
ทางชีวภาพอาจกลายเปนการแขงขันกับเงินทุนที่ใหแก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผูแทนประเทศแคเมอรูนเห็น
วายังยอมรับกรอบการดําเนินงาน (RAF) ใหมของกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไมได และผูแทนจากหลายประเทศ
กลาวสนับสนุน ผูแทนประเทศแคเมอรูน ผูแทนประเทศ
โดมินิกันและคิริบาตกลาววากรอบการดําเนินงาน (RAF)
ใหมมีผลกระทบทางลบตอประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ
ขนาดเล็ก (SIDS)

ผูแทนประเทศเปรู, คานโดยสหภาพยุโรป, เสนอให
จัดตั้งกองทุนพิเศษ คลายกับการทุนพิเศษการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหทรัพยากรความปลอดภัยทาง
ชีวภาพไมไดรับผลจากกรอบการดําเนินงาน (RAF) แตหลัง
จากหารืออยางไมเปนทางการแลว ไดตกลงใหตัดวรรคนี้
ทั้งไป ผูแทนสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอรแลนด
แนะนําใหตระหนักวาขอกําหนดของกรอบการดําเนินงาน
(RAF) สําหรับทุกประเทศ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะพื้นฐานใน
การดําเนินงานตามพิธีสารฯ ควรอยูนอกเกณฑวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของกรอบการดําเนินงาน
(RAF) และขอรองใหสนับสนุนประเทศตางๆ ใหเสริมสราง
สมรรถนะพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน
ระดับชาติ ผูแทนประเทศแอฟริกาใตเสนอ และผูเขารวม
ประชุมตกลงใหใชภาษาเก่ียวกับความจําเปนตองจัดใหมี
“สมรรถนะพื้นฐาน” โดยเปลี่ยนเปน เพื่อดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ โดยมีสมรรถนะ “อยางนอยระดับพื้นฐาน”

ผูแทนประเทศโคลอมเบียและจีนเสนอใหเสริมสราง
สมรรถนะเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ผูแทนสหภาพยุโรปคัดคาน และในที่
สุดผูเขารวมประชุมตกลงวาใหแทนคําวา “สิ่งอํานวยความ
สะดวก” ดวยขอความเกี่ยวกับการใหการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป  หองปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและอุปกรณที่ เกี่ยวของ ผูแทนประเทศนอรเวย

เสนอใหเพิ่มการฝกอบรมเทคนิคการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศจีน
เสนอใหรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีวาดวยการประเมิน
และจัดการความเส่ียง การติดตามตรวจสอบ

ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดจัดทํารางมติ
โดยรวบรวมขอเสนอตางๆ ของท่ีประชุม ผูแทนบางประเทศ
เสนอขอแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของรางมติ ในที่สุดที่
ประชุมรับรางมติดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมรวม และที่
ประชุมรวมรับรองขอมติในที่สุด ผูแทนประเทศโคลอมเบีย
ขอใหบันทึกวา ในการประชุมนี้ผูแทนประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศไมสามารถมารวมประชุมไดเนื่องจากไมได
รับการสนับสนุนเงินทุนใหมารวมประชุม และมีความจํา
เปนตองพิจารณาความจําเปนในการใหทุนเพื่อการเจรจา
ตอรองมีความสมดุล

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.17) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ต้ังขอสังเกตวาสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ มิไดใหคําแนะแนวทางในการจัดทํากรอบการ
ดําเนินงานจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation
Framework : RAF) ของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
และแสดงความวิตกวาผลกระทบของกรอบการดําเนินงาน
จัดสรรทรัพยากร (RAF) ตอสมรรถนะของประเทศกําลัง
พัฒนาในการจัดทํากรอบการดําเนินงานแหงชาติวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ แสวงหาหลักประกันจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) วากรอบการดําเนินงานจัดสรร
ทรัพยากร (RAF) จะไมมีผลเสียหายตอเขาถึงการใหทุน
สําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอมติรองขอใหกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
จัดสรรทรัพยากรสําหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ บน
พื้นฐานของความจําเปนและลําดับความสําคัญของประเทศ
และขอใหสนับสนุนเปนลําดับแรก แกการจัดการวาง
พื้นฐานสมรรถนะในทุกประเทศกําลังพัฒนาท่ีเหมาะสม
ตามเกณฑ และโดยเฉพาะประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs)
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) ประเทศ
กําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs)
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังรองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ชวยสนับสนุน : การเสริมสรางสมรรถนะในการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยง เชนเดียวกับเทคนิคการ
ตรวจทดสอบสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs), ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH), การจัดทําและการดําเนินงานตามกรอบ
การดําเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ, การ
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(WTO) ในคณะกรรมธิการวาดวยมาตรการทางสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) และคณะกรรมาธิการวาดวย
อุปสรรคทางวิชาการตอการคา (TBT)

การบริหารและงบประมาณ
ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ เสนอรายงานและขอเสนอเรื่องงบประมาณ
การบริหารงานของพิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/7/REV.1) ตอที่ประชุมรวม ผูเขารวมประชุมไดจัดต้ังกลุม
ประสานงานชวยพิจารณางบประมาณ โดยมี นาย
Ositadinma Anaedu ประเทศไนจีเรีย เปนประธานกลุม
ประสานงานหารือรายละเอียดงบประมาณป ค.ศ. 2007–
2008 ตั้งแตวันพุธถึงวันศุกรที่ 15–17 มีนาคม ในวันศุกร
จึงไดเสนอรางขอมติตอที่ประชุมรวม ซึ่งไดรับรองโดยมี
ขอแกไขบาง  ในการหารือดังกลาวสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดเสนอทางเลือกการบริหารงบประมาณหลัก
ป ค.ศ. 2007–2008 สามทางเลือก คือ ไมเพิ่มข้ึนจากเดิม,
เพิ่มขึ้นตามอัตราเติบโตปกติรอยละ 5 และเพิ่มขึ้นตาม
ที่ตองใชในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานของ
ที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ จริง ซึ่งผูเขารวมประชุม
เห็นชอบใหใชขอเสนอในเอกสารเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ใชพิจารณาลงมติตอไปมีการเสนอใหจัดงบประมาณรอยละ
5 ของป ค.ศ 2007–2008 สําหรับเปนเงินสํารองไวใชกรณี
จําเปนของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผูแทนจากหลาย
ประเทศตองการความกระจางจากสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เรื่องการแยกงบประมาณระหวางสําหรับ
อนุสัญญาฯ กับพิธีสารฯ และสวนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
และเรื่องงบประมาณสวนที่ใชในการเดินทาง  การให
คําปรึกษา การจัดจาง การแปลเวบไซตของศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
งบประมาณสํารอง คาใชจายท่ัวไป คาใชจายสนับสนุน
โปรแกรมการดําเนินงานของโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) ประเด็นสําคัญที่หารือกันมาก
ไดแก จําเปนหรือไมที่ตองเพิ่มงบประมาณ  สัดสวนมาก
นอยเทาใดที่ควรใชรวมกับอนุสัญญาฯ สํานักเลขาธิการฯ
ไดอธิบายและใหขอมูลเปรียบเทียบการสํารองงบประมาณ
ของอนุสัญญาอื่นๆ ภายใตองคการสหประชาชาติ (UN) ใน
ที่สุดกลุมประสานงานไดตกลงเลือกการเพิ่มงบประมาณป
ค.ศ. 2007–2008 ใชอัตราเติบโตรอยละ 5

ในที่ประชุมรวม ประธาน นาย Anaedu เสนอขอ
แกไขตอรางมติ รวมถึงการบริจาคประจําปจํานวนมากจาก

ถายทอดเทคโนโลยีการประเมินและจัดการความเสี่ยง,
และการติดตามตรวจสอบและการสืบพบ

ความรวมมือกับองคการ อนุสัญญาและ
ริเริ่มอื่น
ในวนัองัคารที ่14 มนีาคม สาํนกัเลขาธกิารอนุสัญญาฯ

เสนอในที่ประชุมรวมใหพิจารณาเอกสารวาดวยความรวม
มือระหวางสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กับองคการ
อนุสัญญา ความตกลงและการริเริ่มอื่น (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/6 and Corr.1) ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ โดยเฉพาะที่ระบุไวตามขอมติ BS–II/6 ตอมา
ในวันศุกร ที่ 17 มีนาคม ที่ประชุมรวมไดรับรองขอมติตาม
ที่ไดแกไขแลว

ผูแทนจากหลายประเทศเนนความสําคัญที่ตอง
สรางความแข็งแกรงในการดําเนินความรวมมือใหมากขึ้น
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงครวมกัน ผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกันเนนวาสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตองพยายาม
ตอไปเพ่ือใหพิธีสารฯ ไดรับสถานภาพเปนผูสังเกตการณใน
การประชุมองคการการคาโลก (WTO) ผูแทนสหภาพยุโรป
ผูแทนประเทศนอรเวย สวิตเซอรแลนด เม็กซิโกและเบลีซ
เสนอให เพิ่มความพยายามเพื่ อให ไดสถานภาพนั้น
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได ช้ีแจงวาจะมีการหารือกับผู
อํานวยการองคการการคาโลก (WTO) ในการประชุมที่จะ
ถึงนี้

ในเรื่องรางขอมติ ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหเพิ่ม
ขอความใหชัดเจนวาสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตองเพิ่ม
ความพยายามยิ่งขึ้นเพื่อใหไดรับสถานภาพผูสังเกตการณ
ในคณะกรรมาธิการการคาโลกวาดวยมาตรการสุขอนามัย
พืช (WTO Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)
และวาดวยอุปสรรคทางวิชาการตอการคา (Technical
Barriers to Trade : TBT)

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.3) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ :

ยังคงทําตอเนื่อง เพื่อเพิ่มและขยายความ
รวมมือกับทุกองคการ

แสวงหาศักยภาพของกระบวนการอื่น เพื่อ
เกื้อกูลการดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การริเริ่มเสริมสรางสมรรถนะ

ขยายความพยายามเพื่อใหไดรับสถานภาพ
ผูสัง เกตการณในการประชุมขององคการการคาโลก
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รัฐบาลประเทศแคนาดา และรัฐดวีเบต เขาตั้งขอสังเกตวา
ประเทศญี่ปุนยังคงคานการจางเจาหนาที่เผยแพรความ
ตระหนักในตําแหนงใหม ผูแทนประเทศญี่ปุนแสดงความ
เปนกังวลเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองมีตําแหนงใหมน้ี และ
ตั้งขอสังเกตวายังคงมีเวลาสําหรับปรับปรุงความโปรงใส
ในเรื่องขอมูลขาวสารงบประมาณ  อยางไรก็ตามได
เห็นชอบกับงบประมาณ และขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ วิเคราะหประเมินประสิทธิภาพของตําแหนง
ใหมนี้ในการพิจารณางบประมาณครั้งตอไปดวย เลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ไดขอบคุณผูแทนประเทศญี่ปุน และเยอรมัน
ที่แสดงความเห็นยืดหยุนในเรื่องตําแหนงใหม และกลาววา
ผูตรวจสอบงบประมาณจะวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพ
ของตําแหนงใหมสําหรับสองปดังกลาวและรายงานกลับ
มายังภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 4

ขอมติ : ในขอมติวาดวยการบริหารและสาระเรื่อง
งบประมาณ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/L.18)
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

เห็นชอบงบประมาณโปรแกรมหลักป ค.ศ.
2006–2007

รับรองสเกลการประเมินสําหรับบริจาคชวย
เหลือคาใชจายของพิธีสารฯ ของป ค.ศ. 2007–2008

ตัดสินใจใหมีการสงวนเงินทุนไวทํางานใหได
รอยละ 5 ของงบประมาณโปรแกรมหลัก รวมถึงคาใชจาย
สําหรับสนับสนุนโปรแกรมงาน

เห็นชอบใหมีการถอนเงินจํานวน 400,000
เหรียญสหรัฐ จากหมวดเงินที่ไมไดใชจาย ในระยะงบ
ประมาณกอน เพื่อครอบคลุมสวนของงบประมาณป ค.ศ.
2007–2008

เชิญทุกภาคีพิธีสารฯ  และองคการตางๆ
บริจาคเงินตอกองทุนทรัสตขอ, พิธีสารฯ เพื่อใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการเห็นชอบแลว อยางทัน
เวลา

ตกลงที่จะแบงปนคาใชจายรวมสําหรับการ
ใหบริการของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ระหวาง
อนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในสัดสวน 85:15 สําหรับป ค.ศ.
2007–2008

การดูแล การเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอ
และการจําแนกระบุ

มาตรา 18.2 (a) :
คณะทํางานท่ี 1 (WG–I) พิจารณาการจําแนกระบุ

และขอเรียกรองในการจัดทําเอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตดัด
แปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตวและขบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ตามมาตรา 18.2 (a) (UNEP/CBD/BS/
COP–MOP/3/8) ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร ที่ 13–17
มีนาคม ในคณะทํางาน ในกลุมประสานงาน และในกลุม
เพื่อนประธาน ขอมติไดรับการรับรองในท่ีประชุมรวมใน
วันศุกร

ประธานฯ นาง Ivars กลาวเตือนที่ประชุมวาสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 2 ไมประสบความสําเร็จ
ในการพิจารณาประเด็นนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 2 ปหลังจาก
พิธีสารฯ มีผลบังคับใช ผูแทนประเทศมาเลเซีย ปารากวัย
เปรู และผูแทนสหภาพยุโรป เรียกรองใหรักษาสมดุล
ระหวางความรับผิดชอบของทั้งประเทศผูนําเขาและสง
ออกสิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม  (LMOs)
ผูแทนประเทศแคนาดาขอใหทําความกระจางเรื่องขอบเขต
ความรับผิดชอบ ผูแทนประเทศนิวซีแลนดแสดงความ
กังวลเรื่องขอเสนอ ที่ออกนอกขอบเขตของพิธีสารฯ และ
รองขอใหการใชเอกสารกํากับก็งายและมีความหมายใน
การใชจริง ผูแทนประเทศบราซิลและเปรูเตือนใหระวังวาไม
ควรเรียกรองใหทําเอกสารกํากับท่ีซับซอนโดยไมมีการเสริม
สรางสมรรถนะในการจัดทําเอกสารกํากับไปควบคูกันไป
ผูแทนประเทศเม็กซิโกเนนความสําคัญของการใสขอมูล
รายละเอียดในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH) ใหทันสมัยอยูเสมอ ผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกันกลาววา ขอมูลในเอกสารกํากับตองเพียงพอที่จะ
ใชในการประเมินความเส่ียง

ผูแทนหลายประเทศหารือเกี่ยวกับการปรากฏโดย
อุบัติเหตุ ผูแทนประเทศอินเดียรองขอใหมีเอกสารแนว
ทางปฏิบัติ วาดวยระดับท่ียอมรับไดของการปรากฏโดย
อุบัติเหตุ สวนผูแทนประเทศเปรูและอารเจนตินา เสนอใหมี
การกําหนดใชในระดับประเทศเปนกรณีไป ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกันกลาววา ประเทศผูนําเขา ควรกําหนด
ระดับที่ยอมรับไดดังกลาว  เพื่อกํากับการปรากฏโดย
อุบัติเหตุ ผูแทนประเทศออสเตรเลียและผูแทนองคกร
International Grain Trade Coalition แสดงความกังวล
เรื่องการตลาด หากมีขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารใน
กรณีการปรากฏโดยอุบัติเหตุ ผูแทนประเทศสหรัฐอเมริกา
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ระบุชัดเจนวา “บรรจุ” (“contain”) ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตวและใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs)

ผูแทนประเทศบราซิลไดอธิบายรายละเอียดของ
ขอเสนอดังกลาว ท่ีประชุมกลุมประสานงานไดมีขอเสนอ
เพิ่มเติมลงในขอเสนอของผูแทนประเทศบราซิลหลายเรื่อง
: การระบุวาการขนสงสินคาน้ันไมมีส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ชนิดที่ประเทศผูนําเขาไม
อนุญาต ปรากฏมาโดยอุบัติเหตุ (no adventitious LMOs),
การเสนอใหบันทึกวาขอกําหนดตามมาตรา 18.2(a) ไมใช
สําหรับการปรากฏของสิ่ งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) โดยอุบัติเหตุ, การคงไวซึ่งขอความ
“อาจบรรจุ” (“may contain”) ในเอกสารกํากับ, การรองขอ
ใหประเทศผูสงออกใหขอมูลเรื่องรหัสของการแปลงรูป
(transformation event code) ของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) แกศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH), การกําหนดใหมีการ
ทบทวนประสบการณในการดําเนินงานวาดวยขอเรียกรอง
ใหจัดทําเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุ
กรรม (LMOs) ภายในป ค.ศ. 2010, การใชเอกสารกํากับ
แบบแยกตางหาก เปนตน

ประธานกลุมยอยไดรายงานความคืบหนาสองครั้ง
ในที่ประชุมคณะทํางานที่ 1 (WG–I) ซึ่งยังไมสามารถตกลง
ในขอมติที่ปราศจากวงเล็บไดจนถึงการประชุมรวมในเชา
วันสุดทาย อยางไรก็ตามประธานกลุมยอยรายงานวามี
หลายประเด็นที่สามารถตกลงกันไดและพรอมรายงานใน
โอกาสตอไป

ขอมติ : ในขอมติวาดวยมาตรา 18.2 (a) (UNEP/
CBD/BS/COP–MOP/3/L.19) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ตระหนักถึงขอมติ BS–I/6, มาตรา 2.4 : สิทธิของภาคีพิธี
สารฯ ท่ีจะดําเนินปฏิบัติการปองกันมากกวาท่ีกําหนดตาม
พิธีสารฯ, มาตรา 14 : ความตกลงและขอตกลงทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี, มาตรา 24 : ประเทศที่มิใชภาคี
พิธีสารฯ,  มาตรา 11 : สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs)

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหภาคีพีธีสารฯ และ
กระตุนรัฐบาลอื่นใหดําเนินมาตรการเพื่อใหมั่นใจวามีการ
ใชเอกสารกํากับสินคา (commercial invoice) หรือเอกสาร
อื่นกํากับสินคาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต

เนนวาการปรากฏโดยอุบัติเหตุไมควรใชเปนกลไกบังคับให
ตองมีเอกสารกํากับ

กลุมประสานงานซ่ึงมีประธานรวม นาย Francois
Pythoud ประเทศสวิตเซอรแลนด และ นาย Luiz Alberto
F. Machado ประเทศบราซิลไดหารือเบื้องตนเก่ียวกับ
วัตถุประสงคของเอกสารกํากับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และใน
กระบวนการผลิต (LMO–FFPs), หลักการเหตุผลเบื้องหลัง
ภาษา “อาจบรรจุ” (“may contain”) ในพิธีสารฯ, การปรากฏ
โดยอุบัติเหตุ, และระดับที่จะเริ่มใชขอเรียกรองใหทําเอก
สารกํากับ, และการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาผูสงออก

ผูแทนบางประเทศแสดงความกังวลวาการรวมเรื่อง
การปรากฏโดยอุบัติเหตุไวในการพิจารณามาตรา 18.2(a)
นั้นเกินขอบเขตของพิธีสารฯ และจะเปนภาระหนักให
ประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่ ไมใชสิ่ งมีชีวิตที่ ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ดวย ผูแทนบางประเทศ
สนับสนุนการมีเอกสารกํากับโดยอาศัยกลไกระดับการ
ปรากฏที่ยอมรับไดซ่ึงเปนที่ยอมรับระหวางประเทศหรือ
ประเทศนําเขากําหนดขึ้น ผูแทนบางประเทศตั้งคําถามวา
ปญหาเรื่องเอกสารกํากับนี้เปนขอจํากัดทางวิชาการหรือ
ขอจํากัดเรื่องคาใชจาย

กลุมประสานงานไดพิจารณาประเด็นการเสริม
สรางสมรรถนะซึ่งจําเปนตอการดําเนินงานตามมาตรานี้
ดวย หลังจากน้ันกลุมประสานงานไดพิจารณารางขอเสนอ
วาดวยเอกสารกํากับการขนสง (shipment) สินคาส่ิงมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว
และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) ของผูแทนประเทศ
บราซิลที่ชี้แจงวาควรระบุเปนกรณีตางกันคือ หากสิ่งมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) นั้นตองไดรับการ
จําแนกรวมอยูแลวในขั้นตอนการผลิตในประเทศผูสงออก
แลว การสงสินคานั้นตองระบุวา “บรรจุ” (“contain”) สิ่งมี
ชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) สวนกรณีที่สิ่ง
มีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) นั้นไมตอง
ถูกบังคับใหจําแนกระบุในข้ันตอนการผลิตภายในประเทศ
ผูสงออก การสงสินคานั้นตองระบุวา “อาจบรรจุ” (“may
contain”) และยังเสนอใหภาคีพิธีสารฯ จัดทํามาตรการ
ตางๆ โดยตั้งเปาหมายในป ค.ศ. 2010 วาเอกสารกํากับสิ่ง
มีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตวและในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs) จะตองมีการ
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(LMO–FFPs) และยื่นเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวของกับ
ประสบการณดังกลาวภายใน 6 เดือนกอนการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 (COP/MOP–5) โดยมี
มุมมองที่จะประนีประนอมในรูปแบบของเอกสารกํากับ
ตอไป และพิจารณาความจําเปนวาจะใชเอกสารกํากับแยก
ตางหากหรือไม สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดรองขอใหภาคี
พิธีสารฯ และกระตุนใหรัฐบาลอื่นดําเนินมาตรการให
หลักประกันวาเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs) ไดใหรายละเอียดของผูที่สามารถ
ติดตอได เพื่อหาขอมูลขาวสารเพิ่มเติม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหภาคีพิธีสารฯ และ
กระตุนรัฐบาลอื่นใหดําเนินมาตรการเพื่อใหหลักประกันวา
เอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) ทั้งในการผลิตเพื่อการคาและไดรับการอนุญาตตาม
ระเบียบกฎหมายภายในประเทศผูผลิต ตองปฏิบัติตามขอ
เรียกรองของประเทศผูนําเขา และเอกสารกํากับดังกลาว
ตอง :

ในกรณีที่หลักฐาน/รูปพรรณของสิ่งมีชีวิตท่ี
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เปนที่ทราบผาน
ระบบการสงวนรักษาหลักฐาน/รูปพรรณ (identity
preservation systems) ตองระบุวาการขนสงสินคานั้น
“บรรจุ”  (“contains”) สิ่งมีชีวิตที่ ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการ
ผลิต (LMO–FFPs)

ในกรณีที่หลักฐาน/รูปพรรณของสิ่งมีชีวิตท่ี
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ไมเปนที่ทราบผาน
ระบบการสงวนรักษาหลักฐาน/รูปพรรณ ตองระบุวาการ
ขนสงสินคานั้น “อาจบรรจุ” (“may contain”) หนึ่งหรือมาก
กวาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)

ระบุวามิไดจงใจที่จะนําเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) มาเพื่อปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอมอยางจงใจ

ระบุชื่อสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร และช่ือการคา,
หากมีอยูและหามาได, ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs)

ระบุรหัสของการแปลงรูป (transformation
event code) หรือหากมีอยูและหามาได, รหัสเฉพาะที่ใช
จําแนกระบุ (unique identifier code)

ระบุที่อยูทางอินเตอรเนตของศูนยเผยแพร
ขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาล
อื่น ทําใหขอมูลขาวสารมีอยูแลวและหามาได ผานศูนย
เผยแพรขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ซึ่งรวมถึง
กรณีการแปลงรูป (transformation events) ที่ผลิตเพื่อ
การคาสําหรับแตละรอบการปลูกพืชและพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ที่ปลูกในประเทศผูสงออก, ชื่อของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) พรอมรหัสของการแปลงรูป
(transformation event codes) และรหัสเฉพาะที่ใช
จําแนกระบุ (unique identifiers), หากมีอยูและหามาได,

นอกจากนี้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตั้งขอสังเกตวาขอ
เรียกรองสําหรับเอกสารกํากับท่ีพิเศษเฉพาะ ไดกําหนดให
ขอมตินี้ ไมใชกับการเคลื่อนยายขามพรมแดนระหวาง
ประเทศภาคีพิธีสารฯ และไมใชภาคีพิธีสารฯ สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รับทราบวาการระบุ “อาจบรรจุ” (“may contain”)
ไมเรียกรองใหตองจัดทํารายการส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัด
แปลงพันธุกรรม (LMOs) ของชนิดพันธุอื่นนอกเหนือจากที่
ที่มีอยูในการสงสินคานั้น

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  ตัดสินใจจะทบทวนและ
วิเคราะหประเมินประสบการณที่ไดรับในเรื่องเอกสาร
กํากับ  ตามมาตรานี้อีก ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยท่ี 5 โดยคํานึงวาจะมีขอมติในเรื่องน้ีในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  สมัยท่ี  6 เพื่อใหหลักประกันวา
เอกสารกํากับส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใช
เปนอาหาร อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–
FFPs) ระบุชัดเจนวาการขนสงสินคาวา “บรรจุ” (“contain”)
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร
อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO–FFPs)  การ
ทบทวนนี้จะรวมถึงการตรวจสอบความพยายามในการ
เสริมสรางสมรรถนะในประเทศกําลังพัฒนาดวย

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
มาตรา 18.2(a) และรองขอใหภาคีพิธีสารฯ สรางความแข็ง
แกรงใหแกความพยายามสรางสมรรถนะของประเทศกําลัง
พัฒนา ในการดําเนินงานตามขอเรียกรองในการจัดทํา
เอกสารกํากับ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สนับสนุนใหภาคีพิธีสารฯ
และรัฐบาลอื่น ใหความรวมมือในการใชและจัดทําเทคนิค
การเก็บตัวอยางและการตรวจทดสอบส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และนําขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของเสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4
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มาตรา 18.2 (b) และ (c) :
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม คณะทํางานที่ 1 (WG–I) ได

พิจารณาประเด็นการใชเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่นําเขามาเพื่อใชในสภาพ
ควบคุมตามมาตรา 18.2(b) และนําเขามาเพื่อปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอมอยางจงใจ ตามมาตรา 18.2 (c) (UNEP/CBD/
BS/COP–MOP/3/8/Add.1) โดยเฉพาะการเลือกระหวาง
การใชเอกสารกาํกบัแยกตางหาก (stand–alone document)
และการใชเอกสารกํากับสินคา (commercial invoice)

ผูแทนประเทศนอรเวย มาเลเซยี กลุมประเทศแอฟรกินั
ประเทศเอกวาดอร อินเดีย ไทย เบลีซ แอนติกัว และ
บารบูดา ตองการใหใชเอกสารกํากับแบบแยกตางหาก
ผูแทนสหภาพยุโรปและเม็กซิโกเนนวาจําเปนตองศึกษา
ประสบการณการใชเอกสารที่มีกันอยูแลวกอน  ผูแทน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ญี่ปุน นิวซีแลนด และบราซิล
เรียกรองใหมีขอมูลขาวสารมากขึ้นวาดวยทั้งสองฝาย
ผูแทนประเทศซิมบับเวใหขอสังเกตวาผูผลิตสิ่งมีชีวิตที่ได
รบัการดดัแปลงพนัธกุรรม (LMOs) เทานัน้ทีจ่ะมปีระสบการณ
ที่เกี่ยวของ ผูแทนประเทศมาเลเซีย นามิเบีย และบูรกินา
ฟาโซตั้งขอสังเกตวา เอกสารกํากับสินคาจะใชอางอิงได
สําหรับหนวยงานระดับชาติที่รับผิดชอบทางการคา ไมใช
ทางความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในที่สุดประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) รวบรวม
ความเห็นและเสนอรางขอมติสําหรับมาตรา 18.2(b) และ
18.2(c) ที่ประชุมรับรองพรอมแกไขเล็กนอย

ขอมติ  : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.5) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตั้งขอสังเกตวามีเอกสารจํานวน
นอยเกี่ยวกับประสบการณของภาคีพิธีสารฯ ในการใช
ระบบเอกสารกํากับสินคาและในการใชเอกสารกํากับแยก
ตางหาก และตระหนักวาจําเปนตองรับทราบประสบการณ
ในทางปฏิบัติใหมากข้ึน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวา
เปนสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ที่จะดําเนินมาตรการภายใน
ประเทศที่เรียกรองใหผูสงออกสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม (LMOs) ที่มีจุดมุงหมายที่การใชในสภาพ
ควบคุมและที่การปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม ตองใชเอกสาร
กํากับแยกตางหากตามรูปแบบมาตรฐาน หรือระบบ
เอกสารกํากับอ่ืน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังขอใหภาคีพิธีสารฯ
สงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับอยางนอย 6
เดือนกอนหนาการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4
โดยคํานึงถึงการพิจารณาตอไปเร่ืองการใชเอกสารกํากับแยก

ตางหาก ในบริบทของกระบวนการทบทวนการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ

มาตรา 18.3 :
คณะทํางานไดหารือวาดวยความจําเปนท่ีตองจัด

ทํามาตรฐานและรูปแบบของการจัดทํามาตรฐาน สําหรับ
การดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ
(UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/8/Add.2) ในวันอังคาร
และวันศุกร 15–16 มีนาคม ค.ศ. 2006 ขอมติไดรับความ
เห็นชอบ โดยคณะทํางานที่ 1 (WG–1) ในวันพุธและรับรอง
การประชุมรวมในวันศุกร

ผูแทนจากหลายประเทศเห็นดวยท่ีใหเชิญใหภาคี
พิธีสารฯ สงความเห็นเกี่ยวกับชองวางของมาตรฐานที่มีอยู
และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงาน
รวมกันกับองคการตางๆ ท่ีเก่ียวของ และพิจารณาประเด็น
น้ีตอไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  สมัยที่  4
ผูแทนประเทศสวิตเซอรแลนดและปารากวัยเนนวาตองไม
ทํางานซ้ําซอนกับองคกรอื่นๆ  ผูแทนบางประเทศในกลุม
แอฟริกันเรียกรองใหจัดทํามาตรฐานโดยเร็ว เพื่อแกไข
ชองวางดังกลาว ในขณะท่ีผูแทนประเทศเวเนซูเอลาและ
อารเจนตินาแยงวานาจะคอยๆ ทําโดยใชแนวทางแบบเปน
รายกรณีไป

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.6) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวามีความจําเปนตอง
หารือเพิ่มเติม เรื่องความตองการใหจัดทํามาตรฐานและ
รูปแบบลักษณะของ การจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ในการดูแล การขนสง การบรรจุหีบหอและการจําแนกระบุ
โดยคํานึงถึงการทําใหเกิดการรวมพลังและหลีกเลี่ยงความ
พยายามที่ซ้ําซอน สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหรัฐบาลและ
องคการตางๆ ยื่นเสนอความเห็นและขอมูลขาวสารเรื่อง
ความเพียงพอของกฎและมาตรฐานตางๆ ที่มีอยูแลว และ
เรื่องชองวางท่ีอาจเปนเหตุผลแสดงถึงความจําเปนตองจัด
ทํากฎและมาตรฐานใหม หรือเรียกรองใหองคการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของดัดแปลงและขยายกฎและมาตรฐานที่
มีอยูแลว  ทั้งนี้เพื่อเสนอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ พิจารณาใน
การประชุมสมัยที่ 4 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังไดรองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมขอมูลขาวสารวาดวยกฎ
และมาตรฐานที่มีอยูแลว  และเผยแพรในการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 5
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การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง
ในวันอังคารและวันพุธท่ี 14–15 มีนาคม คณะทํางาน

ที่ 1 (WG–I) พิจารณาเรื่องการประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง (มาตรา 15 และ 16) (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/3/9 and INF1) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงาน
ของคณะเฉพาะกิจผู เ ช่ียวชาญทางวิชาการวาดวยการ
ประเมินความเสี่ยง ที่ไดประชุมที่ประเทศอิตาลีเม่ือเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ขอมติไดรับการเห็นชอบโดยคณะ
ทํางานที่ 1 (WG–I) ในวันพุธ และไดรับการรับรองในท่ี
ประชุมรวมในวันศุกร

ผูแทนประเทศไนจีเรีย ในนามกลุมประเทศแอฟริกัน
ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศเม็กซิโก และปารากวัย เห็นวา
ควรขยายเวลาการรวบรวมเอกสารในเรื่องนี้ที่มีอยูออกไปอีก
ผูแทนประเทศจีนขอใหมีการจัดทําแนวทางวิธีดําเนินงาน
วาดวยความเสี่ยง ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันขอใหมี
แนวทางวิธีการติดตามตรวจสอบระยะยาว  ผูแทนประเทศ
นอรเวย มาเลเซีย คิวบา ไทย และอินเดียรองขอใหมีการ
จัดทําเอกสารในเรื่องนี้เพิ่มเติม ขณะที่ผูแทนประเทศญี่ปุน
สหภาพยุโรปและประเทศบราซิลเห็นวาไมใชเร่ืองท่ีเรงดวน
ตองทําเพ่ิมเติม

ผูแทนประเทศบราซิลเนนใหมีการเสริมสรางสมรรถนะ
วาดวยการประเมินและจัดการความเสี่ยง ผูแทนประเทศ
เม็กซิโก สหภาพยุโรป และประเทศนิวซีแลนด เสนอใหมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการเสริมสราง
สมรรถนะ  ผูแทนประเทศโบลิเวีย สนับสนุนโดยองคกร
เครือขายโลกที่สาม (Third World Network) รองขอให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยง และ
ผูแทนประเทศโคลอมเบียเห็นดวยกับการใชแนวทาง
พิจารณาความเสี่ยงเปนรายกรณี

ผู เขารวมประชุมไดพิจารณารางขอมติเรื่องการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยง และไดรับรองรางขอมติดัง
กลาวโดยมีการแกไขและเพิ่มเติมเล็กนอย ผูแทนประเทศ
นอรเวยแจงที่ประชุมวาจะรวมกับประเทศแคนาดาจัดการ
ประชุมคณะเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญทางวิชาการวาดวย
ประเมินความเสี่ยงข้ึนกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
สมัยที่ 4 (COP/MOP–4)

ขอมติ  : ในขอมติวาดวยการประเมินและการ
จัดการความเสี่ยง (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/L.7)
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการวาดวยการประเมินความเสี่ยง และรอง
ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ขยายเวลาการรวบรวม

เอกสารคําแนะแนวทางวาดวยการประเมินและจัดการความ
เสี่ยง ที่มีอยู่แล้วซึ่งบรรจุในศูนย์ทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร-
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Information
Resource Center) ของศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และเชิญใหรัฐบาลและ
องคการตางๆ จัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ใหเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่
เกี่ยวของและแหลงขอมูลขาวสาร

สวนในเรื่องความจําเปนตองจัดทําคําแนะแนวทาง
เพิ่มเติม สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบวาอาจจําเปนตองมี
คําแนะแนวทางสําหรับแงมุมเฉพาะ เชน สําหรับชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใดๆ โดย
เฉพาะ และการใชอยางจงใจ, ชนิดท่ีมีความเส่ียงและ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะรองรับโดยเฉพาะ รวมถึงการติดตามตรวจ
สอบส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ใน
ระยะยาว สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตัดสินใจวาจะพิจารณา
ความตองการคําแนะแนวทางตอไปและรูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับจัดทําคําแนะแนวทางใดๆ ในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4

สวนเรื่องการเสริมสรางสมรรถนะ สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รับทราบความจําเปนเที่ตองมีทรัพยากรการเงินที่
เพียงพอในการสรางสมรรถนะใหแกบุคลากรและส่ิงอํานวย
ความสะดวก และกระตุนภาคีพิธีสารฯ และอื่นๆ ใหสงเสริม
พันธมิตรระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน และระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา และใหสงเสริม
ความรวมมือและการรวมพลังในระดับชาติและภูมิภาค
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ กระตุนใหผูบริจาคชวยสนับสนุน
กิจกรรมการฝกอบรม, อุปกรณการทดสอบและการตรวจ
คนและการวิจัยวาดวยการประเมินและจัดการความเสี่ยง

การรับผิดและชดใช (มาตรา 27)
นาง Rene Lefeber ประธานรวมของคณะทํางาน

เฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและชดใช (Working Group on
Liability and Redress) เสนอตอท่ีประชุมในวันอังคาร
ที่ 14 มีนาคม ใหรวมพิจารณารายงานของคณะทํางาน
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ดังกลาว (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/10) เกี่ยวกับ
ความกาวหนาของงานและใหขอเสนอแนะสําหรับการทํางาน
ของคณะทํางานฯ ในข้ันตอไป ซ่ึงในวันพุธที่ 15 มีนาคม
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) เห็นชอบกับรางขอมติ ซึ่งที่
ประชุมรวมรับรองในวันศุกร

ระหวางการหารือผูแทนสหภาพยุโรปสรุปถึงหนทาง
สองขั้นตอน สูระบอบระหวางประเทศวาดวยการรับผิดและ
ชดใช เริ่มจากเจรจาตอรองเครื่องมือที่ไมมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย (non–binding instrument)  แลวจึงพิจารณาให
มีผลผูกพันตามกฎหมาย ภายหลัง ผูแทนประเทศมาเลเซีย
เนนถึงความสําคัญวาหลายประเทศกําลังพัฒนาตองการ
ใหเปนเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศแคเมอรูนและมาเลเซีย
กลาววา จําเปนตองจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผู
เชี่ยวชาญวาดวยการรับผิดและการชดใชอีกหลายครั้งเพื่อ
ใหการดําเนินงานแลวเสร็จกอนป ค.ศ. 2008 ผูแทนจาก
หลายประเทศเรียกรองใหสนใจเรื่องที่ผูแทนประเทศกําลัง
พัฒนาไมสามารถเขารวมประชุมครั้งที่แลวได และกระตุน
ใหจัดหาทุนเพ่ือใหเขารวมไดในการตอไป  ประธานท่ีประชุม
กลาววาความเห็นนี้จะบรรจุไวในผลการประชุมนี้ดวย

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.2) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบความกาวหนาท่ี
ดําเนินการโดยคณะทํางานเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวาดวย
การรับผิดและการชดใช้ และตกลงว่าควรจัดการประชุม
คณะทํางานดังกลาวตอไปอีกสามคร้ังในระยะสองปขางหนา
เพื่อสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดการ สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ เนนถึงความตองการทรัพยากรการเงินท่ี
เพียงพอเพื่อใหหลักประกันถึงการมีสวนรวมในกระบวนการ
และกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ ประเทศพัฒนาแลว รัฐบาลอื่น
และประเทศ/องคการผูบริจาค เกื้อกูลทางการเงินโดย
สมัครใจ เพ่ือใหมีผลดังนั้น

หนวยงานสาขา
ในคณะทํางานที่ 1 (WG–I) สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสาร วาดวยหนวยงานสาขา และ
เอกสารที่รวบรวมความเห็นจากภาคีพิธีสารฯ และองคกร
อื่นๆ ในเรื่องความจําเปนที่ตองจัดตั้งหนวยสาขาเรื่องการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยง (UNEP/CBD/BS/COP–
MOP/3/11) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม สํานักเลขาธิการฯ ได
สรุปแนะนําเอกสารดังกลาววา ขอมติจากการประชุม
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ครั้งกอน ใหสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน

การประชุมสมัยที่ 3 (COP/MOP–3) พิจารณาความจําเปน
วาจะจัดตั้งหนวยสนับสนุนนี้หรือไม

ผูแทนประเทศซิมบับเวและแซมเบียพึงพอใจใหมี
การจัดต้ังหนวยสาขาทางวิทยาศาสตร ในขณะที่ผูแทน
ประเทศอื่นสวนใหญเตือนใหระวังเรื่องน้ีและพอใจเลื่อน
การพิจารณาออกไป ผูแทนจากหลายประเทศเสนอแนะ
ทางเลือก : ผูแทนประเทศเม็กซิโกตั้งขอสังเกตถึงความเปน
ไปไดที่จะใชประโยชนจากคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) แทนการตั้งหนวยใหม  ผูแทนสหภาพยุโรปและ
จากหลายประเทศพอใจใหตั้งคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการเมื่อจําเปน ผูแทนประเทศนอรเวย และบูรกินา
ฟาโซ เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตรเพื่อแกไข
ปญหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ โดยมีกรอบเวลา ผูแทน
ประเทศอินโดนีเซียและอื่นๆ กระตุนเตือนใหเนนความ
พยายามที่การเสริมสรางสมรรถนะ ในที่สุดประธานคณะ
ทํางานที่ 1 (WG–1) เสนอรางขอมติใหที่ประชุมพิจารณา
ในวันพฤหัสบดี และท่ีประชุมมีมติรับรองโดยไมแกไข ขอม
ติไดรับการรับรอง จากที่ประชุมรวมในวันศุกร

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.16) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบวามีหลากหลายกลไก
ที่อาจใหคําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการแกสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ดังนั้นจึงตัดสินใจวาจะพิจารณาตอไปในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4 สําหรับกลไกที่จะให
คําแนะนําทางวิทยาศาสตรและวิชาการ รวมถึงการจัดตั้ง
หนวยสาขาอยางถาวรหรือการใชหนวยสาขาหรือกลไก
เฉพาะกิจ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการ
พิธีสารฯ จัดเตรียม : การทบทวนผลท่ีไดจากคณะทํางาน
เฉพาะกิจวาดวยการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
(WGRI) และขอมติใดท่ีเก่ียวเน่ืองของสมชัชาภาคีอนุสญัญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 8 ในเรื่องการทบทวนกระบวนการที่มี
อยูแลวภายใตอนุสัญญาฯ และการประเมินคาใชจาย
สําหรับกลไกตางๆ ที่อาจมีขึ้น สําหรับใหคําปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรและวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเสนอตอการสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ตอไป

การติดตามตรวจสอบและการรายงาน
(มาตรา 33)
ในวันจันทรในคณะทํางานที่ 2 (WG–I I) สํานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอเรื่องการวิเคราะหรายงานแหง
ชาติเฉพาะกาล และสรุปความเห็นการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ ซึ่งสงมอบโดยภาคีพิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/
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COP–MOP/3/12 and INF8)  สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาสืบเนื่องจากมติในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 ไดมีการกําหนดรูปแบบของรายงาน
แหงชาติเฉพาะกาล และไดตกลงกันวาจะตองมีการจัดทํา
ทุกสองป หลังจากพิธีสารฯ มีผลบังคับใช ซ่ึงมีผลตามมาให
มีการกําหนดเวลาในการสงรายงานดังกลาวภายใน 11
กันยายน ค.ศ. 2005 ในการนี้มีภาคีพิธีสารฯ เสนอรายงาน
ดังกลาวรวม 44 ฉบับ ภายใน 11 ตุลาคม ค.ศ. 2005 และ
ตอมาไดรับเพิ่มเติมเปนรวม 51 ฉบับ

ระหวางการหารือผูแทนประเทศนอรเวยสนับสนุน
ใหรองขอตอภาคีพิธีสารฯ ใหสงรายงานแหงชาติฉบับแรก
ตามปกติกอนอยางนอย 12 เดือนกอนการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 4 ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกัน  ผูแทน
ประเทศบราซิลและอุรุกวัย เนนวาจําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนการเงินในการจัดทํารายงานดังกลาว ผูเขารวม
ประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม และในที่สุด
ประธานคณะทํางานที่ 2 (WG–II) ไดจัดทํารางขอมติ
มาเสนอ ซึ่งมีการขอแกไขเล็กนอย และรับขอสังเกตวา
ขอมติในสวนรายงานแหงชาติเช่ือมกับการตัดสินใจในเรื่อง
ความถี่ของการจัดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ที่ยังไม
ไดมติดวย

ขอมติ : ในขอมติข้ันสุดทายวาดวยการติดตาม
ตรวจสอบและการรายงาน (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/
3/L.10) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ :

เชิญประเทศพัฒนาแลว  รัฐบาลอ่ืน  และ
องคการที่เกี่ยวของ จัดหาและใหการสนับสนุนทางการเงิน
และวิชาการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะแกประเทศกําลังพัฒนา
ใหสามารถตอบสนองตอพันธะในการจัดทํารายงาน โดย
เฉพาะประเทศพัฒนาลาหลัง (LDCs) และประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก (SIDS) รวมถึงประเทศที่กําลัง
อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (CEITs) ซึ่ง
ขาดสมรรถนะในการนี้

เชิญกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ใหทําให
ทรัพยากรการเงินที่มีอยูและหามาได เพื่อเอ้ืออํานวยตอ
กระบวนการหารือและรวบรวมขอมูลขาวสารซ่ึงนําไปสูการ
จัดเตรียมรายงานแหงชาติของประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศที่กําลังอยูในระหวางการการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ (CEITs)

ร อ ง ขอ ให สํ านั ก เ ลขาธิ ก า รอนุ สัญญาฯ
จัดเตรียมเสนอการวิเคราะหบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร
ที่หาไดจากรายงานแหงชาติ ตอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ใน
การประชุมสมัยที่ 4

ขอมติยั งประกอบดวยเอกสารแนบทายที่ วาง
โครงรางรปูแบบสาํหรบัรายงานแหงชาตวิาดวยการดาํเนนิงาน
ตามพิธีสารฯ

การวิเคราะหประเมินและการทบทวน
(มาตรา 35)
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําเอกสารการ

ริเริ่มกระบวนการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/13) ซึ่งใช
ขอมูลประกอบการประเมินจากรายงานแหงชาติเฉพาะ
กาล และอธิบายวาสืบเน่ืองจากขอมติ BS–I/12 เรื่องการ
รับรองโปรแกรมงานของพิธีสารฯ ใหพิจารณาการริเริ่ม
กระบวนการวิเคราะหประเมินในการประชุมสมัชชาภาคีพิธี
สารฯ สมัยท่ี 3 นี้ ในวันอังคารและวันพุธ ที่ 14–15 มีนาคม
คณะทํางานท่ี 2 (WG–II) พิจารณาและเห็นชอบตอรางขอ
มติ ซึ่งท่ีประชุมรวมไดรับรองในวันศุกร

สําหรับ เรื่ องการจัด ต้ังกระบวนการ วิ เคราะห
ประเมินและทบทวนการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ผูแทน
กลุมประเทศแอฟริกันและประเทศคิวบา สนับสนุนรางขอ
มติที่ เสนอ  ผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศบราซิลและ
แคนาดาเสนอกระบวนการทบทวนที่ไมเครงครัดตอไป  โดย
ที่ผูแทนประเทศญี่ปุนและอียิปต เสนอใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ รวบรวมความเห็นจากภาคีพิธีสารฯ เกี่ยวกับ
การประเมินอยางมีประสิทธิผล และเสนอสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4 ผูแทนประเทศแคนาดา
เสนอวาควรอนุญาตใหประเทศท่ีไมใชภาคีพิธีสารฯ เสนอ
ความเห็นเรื่องนี้ ไดดวย  ผูแทนประเทศญี่ปุนกลาววา
กระบวนการควรใหงายที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในขั้นน้ี โดย
ท่ีผูแทนสหภาพยุโรปเพิ่มเติมวากระบวนการควรครอบคลุม
และมีผูมีสวนไดสวนเสียอื่นเขามารวม ผูแทนประเทศ
นิวซีแลนดและโคลอมเบียควรเล่ือนการทบทวนออกไปรอ
ใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอใหสงความเห็นเกี่ยวกับรูป
แบบวิธีการรายงาน (modalities) และขยายเวลาการ
ประเมินออกไปมากกวานี้

ผูแทนประเทศแคมารูน นอรเวย และเม็กซิโก เสนอให
คณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ทําหนาที่ทบทวน
เร่ืองน้ีมากกวาการต้ังกลุมคณะเฉพาะกิจผูเช่ียวชาญวิชาการ
แตผูแทนประเทศคิวบา บราซิล และสวิตเซอรแลนดเห็นวา
ควรตั้งคณะเฉพาะกิจผู เชี่ยวชาญวิชาการ ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกันเสนอใหมีผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจํานวนผูแทนใน
แตละภูมิภาคเทากัน เพื่อชวยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
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ในการสังเคราะหความคิดเห็นเรื่องประสิทธิผลของพิธีสารฯ
แตผูแทนสหภาพยุโรป ประเทศเม็กซิโกและสวิตเซอรแลนด
ไมเหน็ดวย ในทีส่ดุผูเขารวมประชมุเหน็พองใหสภา (Bureau)
เปนผูชวยสํานักเลขาธิการฯ ในเร่ืองนี้

ผูเขารวมประชุมพิจารณารางขอมติที่ประธานฯ ราง
เสนอ มีการแสดงความเห็นใหแกไขเพิ่มเติม ผูแทนกลุม
ประเทศแอฟริกัน และผูแทนประเทศบราซิล เสนอใหเชิญ
ประเทศพัฒนาแลวและองคกรตางๆสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาในการจัดทํารายงานแหงชาติใหสําเร็จลุลวง
ผูแทนสหภาพยุโรปเสนอใหใชคําวา สนับสนุนอํานวยให
จัดทํา มากกวาสนับสนุนใหสําเร็จ ผูเขารวมประชุมเห็นดวย
กับการแกไข และเนนความกระจางในเร่ืองที่ภาคีพิธีสารฯ
ไมสามารถจัดทํารายงานดังกลาวไดตามกําหนดน้ัน ไมได
หมายความวาภาคีพิธีสารฯ ไมสามารถสงรายงานไดอีก

ในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการการ
ปฏิบัติตามพิธีสารฯ ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับ
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและผูแทนสหภาพยุโรปท่ีวา
รายงานดังกลาวควรเนนประเด็นการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานตามพิธีสารฯ มากกวาประเด็นปญหาและ
จุดออนในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ซ่ึงใหอยูบนพื้นฐาน
ของขอมติ BS–I/7 : ขั้นตอนปฏิบัติและกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ ผูแทนประเทศโคลอมเบียเนนการทบทวนการ
ดําเนินงานตามมาตรา 35 ของพิธีสารฯ และรายงาน
ดังกลาวมีสองประเด็นทั้งการประเมินและการทบทวน

ในที่สุดผู เขารวมประชุมรับรองขอมติโดยมีการ
ปรับปรุงขอความในวรรคอารัมภบทเล็กนอย และเพิ่มขอ
สังเกตของผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันวา การที่ภาคีพิธี
สารฯ ไมดําเนินงานตามพันธกรณีพิธีสารฯ อาจไมใช
ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของพิธีสารฯ แตเนื่องจากภาคีพิธี
สารฯ ยังขาดสมรรถนะในการดําเนินงาน

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.11) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ตระหนักวาภาคีพิธีสารฯ
จํานวนมากยังอยูในระยะเร่ิมตนของการจัดทําและการ
ดําเนินงานระบอบกฎระเบียบและการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ และการที่ประเทศกําลัง
พัฒนายังขาดการดําเนินงานตามพิธีสารฯ อาจมิใชเนื่อง
จากปญหาในเนื้อหาของพิธีสารฯ  แตนาจะเนื่องจาก
ยังขาดสมรรถนะในการดําเนินงานตามขอกําหนด สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ เชิญประเทศและองคการอ่ืน ตลอดจนผูมี
สวนไดสวนเสียใหเสนอความเห็นวาดวยประสิทธิผลของ
พิธีสารฯ และวาดวยระเบียบวิธีการและเอกสารแนบทาย

โดยมีมุมมองที่จะจําแนกระบุความยุงยากที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินงาน และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ,
ภายใตคําแนะแนวทางของสภาสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
(COP/MOP Bureau) สังเคราะหความเห็นน้ันเสนอสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยท่ี 4 นอกจากน้ีรองขอให
คณะกรรมการการปฏิบัติตามจัดเตรียมรายงานวาดวย
ประเด็นท่ัวไปของการปฏิบัติตามของภาคีพิธีสารฯ

ประเด็นการขนยายผาน :
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม คณะทํางานที่ 1 (WG–I)

หารือถึงสิทธิและพันธะของรัฐท่ีถูกขนยายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผาน โดยพิจารณาเอกสาร
ที่รวบรวมความเห็นของภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่นและองคกร
ที่เกี่ยวของในเรื่องสิทธิและพันธะของรัฐที่ขนยายสิ่งมีชีวิต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผาน (UNEP/CBD/
COP–MOP/3/14)

ผูแทนประเทศอินเดีย  นิวซีแลนด  ญี่ปุน  และ
อารเจนตินา กลาววาการขนยายผานไมควรทําใหรัฐที่
ถูกขนยายผานตองวางขอเรียกรองใหจัดทําเอกสารกํากับ
เพิ่มเติม ผูเขารวมประชุมไมเห็นพองตองกันวามีความ
จําเปนตองทําความกระจางเก่ียวกับขอกําหนดการขนสง
สินคาที่ เปนสิ่ งมีชี วิตที่ ได รับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) ในการเคลื่อนยายภายใตพิธีสารฯ โดยเฉพาะโดย
ตกลงกันในเรื่องคําจํากัดความของการขนยายผานภายใต
พิธีสารฯ ผูแทนประเทศแคนาดา สนับสนุนโดยผูแทน
ประเทศโคลอมเบียและบราซิล เรียกรองใหมีการทําความ
กระจางดังกลาว  ผูแทนสหภาพยุโรปไมเห็นดวย ขณะที่
ผูแทนประเทศนอรเวยและไทยเห็นวา ยังไมถึงเวลาอันควร
ท่ีจะหารือเรื่องน้ี  ผูแทนประเทศปารากวัยและบราซิลเนน
ความจําเปนท่ีตองพิจารณาคําจํากัดความของการขนยาย
ผาน ตามพิธีสารฯ ใหชัดเจนขึ้น ขณะที่ผูแทนประเทศ
แคนาดาตองการใหใชคําจํากัดความขององคการศุลกากร
โลก (WCO) และผูแทนประเทศนิวซีแลนดตองการใหใช
ขององคการการคาโลก (WTO)

ขอมติ : ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP–MOP/3/
L.15) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เตือนความจําวาภาคีพิธีสารฯ
ถูกขนยายผาน มีสิทธิในการควบคุมการขนสงสิ่งมีชีวิตที่ได
รับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผานอาณาเขตของตน
และภาคีพิธีสารฯ ดังกลาวอาจทําความตกลงและมีขอตกลง
ทวิภาคีในภูมิภาค พหุภาคีกับท้ังภาคีพิธีสารฯ ประเทศอื่น
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และหรือประเทศที่มิใชภาคีพิธีสารฯ ที่เก่ียวของกับการ
เคลื ่อนย้ายสิ ่งม ีช ีว ิตท ี ่ ได ้ร ับการดัดแปลงพันธ ุกรรม
(LMOs) ขามพรมแดน ในสวนอารัมภบทของขอมติ สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ตั้งขอสังเกตวาคําจํากัดความของการขนยาย
ผานมีอยูหลากหลายในความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศ
และรับทราบวาความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคา
และสิ่งแวดลอมควรจะสนับสนุนกันและกัน

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ เชิญใหประเทศและองคการที่
เก่ียวของ ใหความเห็นและประสบการณวาดวยสิทธิและ/
หรือพันธะของภาคีพิธีสารฯ ที่ถูกขนยายผาน รวมถึงวาควร
หรือไมที่ภาคีพิธีสารฯ ที่ เปนประเทศที่ถูกขนยายผาน
จะดําเนินงานตามพันธะของภาคีพิธีสารฯ ผูสงออกภายใต
พิธีสารฯ และเสนอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
เสนอตอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 4

พิธีปดการประชุม
ประธานการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี 3

นาย Raya Nasron ดําเนินการประชุมในวันสุดทาย เรื่อง
กําหนดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 นั้น
ที่ประชุมรับรองขอมติใหมีการจัดการประชุมดังกลาวตอไป
ทุกสองปจากนี้ไป และใหจัดตอเนื่องกับการประชุมสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 9 ซึ่ง
สถานที่จัดจะกําหนดระหวางการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 8

ประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และประธาน
คณะทํางานที่ 2 (WG–II) เสนอรายงานคณะทํางาน
ตามลําดับ และที่ประชุมรับรองขอมติของคณะทํางาน ประ
ธานกลุมยอยซึ่งพิจารณาเรื่องงบประมาณไดกลาวรายงาน
และท่ีประชุมรับรองขอมติในท่ีสุด ประเด็นเดียวท่ียังไม
สามารถเห็นดวยตรงกันเกี่ยวของกับขอมติเรื่องมาตรา
18.2(a) การประชุมตองเล่ือนพิธีปดออกไปเพื่อดําเนินการ
หารือกลุมประสานงานเรื่องขอมติเก่ียวของกับมาตรา
18.2(a) ในที่สุดประธานคณะทํางานที่ 1 (WG–I) และ
ผูแทนประเทศเม็กซิโกเสนอขอมติท่ีประนีประนอมใหที่
ประชุมรับรองได

ห ลังจากการกล าวถอยแถลงของ ผู แทนกลุ ม
ประเทศในภูมิภาคตางๆ และเลขาธิการอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพแลว ประธานในท่ีประชุมกลาวปด
การประชุมเวลาประมาณ 21:45 น.ของวันท่ี 17 มีนาคม
ค.ศ. 2006
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