การประชุมภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 4
(the Fourth Meeting of the Conference of the Parties to the
Cartagena Protocol on Biosafety - COP/MOP 4)
ณ นครบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 12-16 พฤษภาคม 2008

การประชุมสมัย ที่ 4 ของสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีว ภาพ
(Cartagena Protocol on Biosafety) ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มีขึ้น
ระหวางวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2008 ณ นครบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีผูเขารวมประชุม
ประมาณ 1,200 คน โดยเปนผูแทนจากประเทศภาคีพิธีสารฯ, รัฐบาลอื่นๆ, หนวยงานขององคการ
สหประชาชาติ , องค ก รระหว า งรั ฐ บาล , องค ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs), สถาบั น การศึ ก ษา และ
ภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลก สําหรับประเทศไทยไดสงผูแทนจากกรมประมงและกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น หน ว ย
ประสานงานกลางแหงชาติของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เขารวมการประชุม
ที่ประชุมไดรับรองขอมติ 18 ขอ วาดวย: คณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ (Compliance
Committee), การดูแล, การขนสง, การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ (HTPI) สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs), กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH), การ
เสริมสรางสมรรถนะ: เกณฑสําหรับการแจงใหทราบ ขอพิจารณาทางเศรษฐกิจ – สังคม, ความรวมมือ
กับองคกรอื่นๆ, ความตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน, การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยง, การติดตามตรวจสอบและการรายงาน, กลไกและทรัพยากรการเงิน, ทะเบียน
รายนามผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชีวภาพ, การวิเคราะหประเมินและการทบทวน, หนวยงานที่
ปรึกษา, การรับผิดและการชดใช และงบประมาณสําหรับพิธีสารฯ
การประชุมครั้งนี้ เนนที่การหารือในประเด็นการรับผิดและการชดใชเปนสวนใหญ โดยที่สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ยังไมไดทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการรับรองระบอบระหวางประเทศวาดวยการรับผิด
และการชดใชใหเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตาม ไดบรรลุขอตกลงเบื้องตนที่จะจัดทําและรับรองระบอบ
ระหว างประเทศฯ ซึ่ ง มีผ ลผูก พั น ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยั ง มีก ารกล า วถึ ง การจั ดทํ าพิ ธี ส ารย อ ย
(supplementary protocol) ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย และเนนในแนวทางเชิงบริหารจัดการ แตใน
ขณะเดียวกันก็มีขอกําหนดในการรับผิดทางแพง ซึ่งตองใชแนวทางในการรับผิดทางแพงที่ไมมีผลผูกพัน
ตามกฎหมายประกอบดวย และที่ประชุมยังไดจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจขึ้น เพื่อพิจารณาประเด็น
การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
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ความเปนมา
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ มุงเนนที่ประเด็นการขนยาย, การดูแล
และการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งอาจมีผลเสียหายตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยคํานึงถึงสุขอนามัยของมนุษย และมุงเนนเปนพิเศษเรื่องการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตดังกลาว
ขามพรมแดน พิธีสารฯ รวมถึงระเบียบวิธีการของความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA) สําหรับนําเขา
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) เพื่อการปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยเจตนา และสอดแทรก
แนวทางการระมัดระวังลวงหนา และกลไกสําหรับการประเมินและการจัดการความเสี่ยงดวย
พิธีสารฯ ไดจัดตั้งศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing –
House: BCH) เพื่อเอื้ออํานวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และยังประกอบดวยขอกําหนดวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะ และทรัพยากรการเงิน โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศที่ไมมีระบบควบคุมในประเทศ พิธีสารฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003 ปจจุบัน
พิธีสารฯ มีภาคี 147 ประเทศ/องคกรจากทั่วโลก
กระบวนการเจรจาตอรอง: ในป ค.ศ. 1995 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
2 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ไดจัดตั้งคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG) เพื่อ
ปฏิบัติตามมาตรา 19.3 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งขอใหภาคีอนุสัญญาฯ
พิจารณาความจําเปนที่จะตองมีพิธีสาร และรูปแบบวิธีการของพิธีสารที่กําหนดระเบียบวิธีการในเรื่อง
การขนยาย การดูแล และการใชสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) อันเปนผลจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาจสงผลเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ และองคประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพ นั้น
คณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSWG) ไดประชุมกันหกครั้ง ระหวางป ค.ศ. 1996 ถึง
1999 การประชุมสองครั้งแรกจําแนกองคประกอบสําหรับพิธีสารในอนาคต และชวยจัดทําทาทีความเห็น
ตางๆ การประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 1997 ไดจัดทํารางเนื้อหาที่
กระชับรวมเขาดวยกัน เพื่อใหเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจาตอรอง สวนการประชุมครั้งที่ 4 และ 5
มุงเนนในการลดและปรับรายละเอียดทางเลือกสําหรับแตละมาตราของรางพิธีสาร และในการประชุมครั้ง
สุดทายเมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศโคลอมบีย ผูเขารวมประชุมตั้งใจที่
จะเจรจาตอรองใหแลวเสร็จ และเสนอรางพิธีสารฯ ตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยพิเศษ
(ExCOP) ซึ่งจัดขึ้นทันทีหลังจากการประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งที่ 6 (BSWG 6)
ถึงแมวาจะมีการเจรจาตอรองอยางหนักหนวง แตผูเขารวมประชุมยังไมสามารถเห็นชอบในเนื้อหาที่
ประนีประนอมแลว ซึ่งจะทําใหพิธีสารสําเร็จลงได และการประชุมไดเลื่อนออกไป ประเด็นที่สําคัญ
รวมถึง: ขอบเขตของพิธีสารฯ ความสัมพันธกับความตกลงอื่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการคา;
ขอความอางถึงการระมัดระวังลวงหนา; การกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปน
อาหาร, อาหารสัตว หรือในกระบวนการผลิต (LMO-FFPs); การรับผิดและการชดใชความเสียหาย; และ
ขอเรียกรองในการจัดทําเอกสารกํากับ
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หลังจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยพิเศษ (ExCOP) ไดเลื่อนออกไป ไดมีการ
ประชุมหารืออยางไมเปนทางการสามครั้ง รวมถึงกลุมเจรจาตอรองอีกหากลุมที่เกิดขึ้น คือ: กลุมยุโรป
กลางและตะวันออก (CEE); กลุมประนีประนอม (Compromise Group) ประกอบดวยประเทศญี่ปุน,
เม็กซิโก, นอรเวย, สาธารณรัฐเกาหลี และสวิตเซอรแลนด; สหภาพยุโรป (EU); กลุมโนมเอียงมาทาง
เดียวกัน (Like – Minded Group) ซึ่งประกอบดวยประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ; และกลุมไมอามี
(Miami Group) ซึ่งประกอบดวยประเทศอารเจนตินา, ออสเตรเลีย, แคนาดา , ชีลี , สหรัฐอเมริกา และ
อุรุกวัย ไดมีการตกลงกันอยางประนีประนอมในประเด็นโดดเดน (outstanding issue)
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดประชุมสมัยพิเศษอีกครั้ง (ExCOP) ซึ่งไดรับรองพิธีสารคารตาเฮนา
ว า ด ว ยความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ ในวั นที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2000 ณ นครมอนทรี อ อล ประเทศ
แคนาดา ที่ ป ระชุ ม ได จั ด ตั้ ง คณะกรรมการระหว า งรั ฐ บาลสํ า หรั บ พิ ธี ส ารคาร ต าเฮนาว า ด ว ยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol on Biosafety:
ICCP) เพื่อจัดเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 และรองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เตรียมงานสําหรับการจัดทําศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และตอมาใน
ระหวางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ กรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา ไดมีการจัดพิธีพิเศษเพื่อการลงนามในพิธีสารฯ และ 67 ประเทศ และประชาคมยุโรป
(EC) ลงนามในพิธีสารฯ

กระบวนการของคณะกรรมการระหวางรั ฐบาลสําหรั บ พิ ธี สารคาร ต าเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (ICCCP): คณะกรรมการระหวางรัฐบาลฯ (ICCP) ไดประชุม
สามครั้ง ในระหวางเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 โดยเนนที่: การแบงปน
ขอมูลขาวสาร และศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ , การเสริมสรางสมรรถนะ และ
ทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญ, กระบวนการตัดสินใจ การปฏิบัติตาม การดูแล การเคลื่อนยาย, การบรรจุ
หีบหอ และการจําแนกระบุ (HTPI); การติดตามตรวจสอบและการรายงาน, และการรับผิดและการชดใช
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 1 (COP/MOP 1): มีขึ้นในระหวางเดือน
กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดรับรองขอมติวา
ดวย: การแบงปนขอมูลขาวสารและศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ; การ
เสริมสรางสมรรถนะ; กระบวนการตัดสินใจ การดูแล, การเคลื่อนยาย, การบรรจุหีบหอ, และการจําแนก
ระบุ (HTPI) การปฏิบัติตาม , การรับผิดและการชดใช, การติดตามตรวจสอบและการรายงาน, สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ, คําแนะแนวทางสูกลไกการเงิน และโปรแกรมงานระยะกลาง ที่ประชุมเห็นชอบวา
การออกเอกสารกํากับสิ่งมีชี วิ ตที่ ไ ดรับ การดัดแปลงพันธุกรรมที่ใ ชเ ปนอาหาร, อาหารสัต ว และใน
กระบวนการผลิต (LMO-FFPs) โดยชะลอขอมติวาดวยขอเรียกรองในรายละเอียด ควร: ใชเอกสารแจง
ทางการคา (commercial invoice) หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่
ใชเปนอาหาร, อาหารสัตว และในกระบวนการผลิต (LMO-FFPs); ใหรายละเอียดของหนวยงานติดตอ
และรวมถึงชื่อสามัญ, ชื่อวิทยาศาสตร และชื่อทางการคา , และรหัสการแปลงรูปของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) หรือลักษณะเฉพาะที่ใชจําแนก ที่ประชุมไดเห็นชอบในเรื่องขอเรียกรอง
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ของการออกเอกสารในรายละเอียดมากขึ้น สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่มี
จุดหมายปลายทางเพื่อปลดปลอยโดยตรงออกสูสิ่งแวดลอม ที่ประชุมไดจัดตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติ
ตาม (Compliance Committee) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 15 ทาน และไดเริ่มตนคณะทํางานวาดวยการ
รับผิดและการชดใช (WGLR) ซึ่งมีนาง Jimena Nieto ประเทศโคลอมเบีย และนาย Rene Lefeber
ประเทศเนเธอร แ ลนด เ ป น ประธานร ว ม ภายใต ม าตรา 27 ของพิ ธี ส ารฯ ซึ่ ง กํ า หนดให ทํ า การปรั บ
รายละเอียดของกฎและระเบียบวิธีการระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการรับผิดและการชดใช
ความเสียหาย อันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขาม
พรมแดน ภายในสี่ปหลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใช ครั้งที่ 1 (WGLR 1) : มี
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออลประเทศแคนาดา คณะทํางานฯ ไดฟงการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ: การศึกษาวิเคราะหทางวิทยาศาสตร และการประเมินความเสี่ยง ; ความ
รับผิดชอบของรัฐ และการรับผิดระหวางประเทศและทางเลือกเพิ่มเติม, แนวทางและประเด็นสําหรับการ
พิจารณาเพิ่มเติม ในการปรับรายละเอียดของกฎและระเบียบวิธีการระหวางประเทศในสวนของการรับ
ผิดและการชดใช
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 2 (COP/MOP 2): มีขึ้นในระหวางเดือนพฤษภาคม
– มิถุนายน ค.ศ. 2005 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดรับรองขอมติวา
ดวยการเสริมสรางสมรรถนะ และความตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน และเห็นชอบให
จัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญทางวิชาการดานการวิเคราะหประเมินและการจัดการความเสี่ยง สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ยังไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องรายละเอียดของเอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลง
พันธุกรรม ที่ใชเปนอาหาร, อาหารสัตว หรือในกระบวนการผลิต (LMO-FFPs) ซึ่งจะตองไดรับการ
รับรอง “ภายในไมเกินสองปหลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช”
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใชครั้งที่ 2 (WGLR2) : มีขึ้น
ในเดือน กุมภาพันธ ค.ศ. 2006 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทํางานฯ ไดเนนที่รางเนื้อหา
สังเคราะหที่ประธานจัดทําขึ้น และมุมมองที่ไดรับจากรัฐบาลและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ เกี่ยวกับ
แนวทาง , ทางเลือก และประเด็นตางๆ สําหรับการรับผิดและการชดใช ; และไดจัดทําทะเบียนรายการ
ของเกณฑในการวิเคราะหประเมินประสิทธิผลของกฎและระเบียบวิธีการใดๆ ที่ไดอางถึงภายใตมาตรา
27 ของพิธีสารฯ
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 3 (COP/MOP 3) : มีขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006
ณ เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดรับรองรายละเอียดของขอเรียกรองสําหรับการ
จัดทําเอกสารกํากับและการจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเปนอาหาร อาหาร
สัตว และในกระบวนการผลิต (LMO-FFPs), และพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของพิธีสารฯ, รวมถึงการใหทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพแหงชาติ, การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง, สิทธิและความรับผิดชอบของภาคีพิธีสารฯ ที่
เปนรัฐสงผาน (Transit parties), กลไกการเงิน และการเสริมสรางสมรรถนะ
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การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใชครั้งที่ 3 (WGLR3): มีขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทํางานฯ ไดพิจารณาราง
เนื้อหาที่สังเคราะหมุมมองจากรัฐบาลและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทาง, ทางเลือก และ
ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการรับผิดและการชดใช ประธานรวมของคณะทํางานฯ ไดเสนอแบบพิมพเขียว
สําหรับขอมติของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เกี่ยวกฎและระเบียบวิธีการระหวางประเทศ ในบริบทของการ
รับผิดและการชดใช
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใชครั้งที่ 4 (WGLR 4) : มี
ขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะทํางานฯ ไดเนนที่การปรับ
รายละเอียดของทางเลือกสําหรับกฎและระเบียบวิธีการสําหรับการรับผิดและการชดใช โดยตั้งอยูบนผล
ที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับแนวทางและทางเลือกในการรับผิดและการชดใช ภายใต
มาตรา 27 ของพิธีสารฯ ผูเขารวมประชุมไดเนนที่การปรับรวมทางเลือกสําหรับเนื้อหาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความเสียหาย, แนวทางการบริหารจัดการ และการรับผิดทางแพง โดยผลที่ไดคือเนื้อหาที่ไดรับ
การประนีประนอมแลว เพื่อใชในการเจรจาตอรองตอไป
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใชครั้งที่ 5 (WGRL 5) : มี
ขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย คณะทํางานฯ ไดทําการปรับ
รายละเอียดของทางเลือกสําหรับกฎและระเบียบวิธีการสําหรับการรับผิดและการชดใชตอ โดยตั้งอยูบน
รางเนื้อหาที่ประธานรวมของคณะทํางานฯ ไดรวบรวมและแกไขแลว ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับ
องคประกอบหลัก รวมถึงคําจํากัดความของความเสียหายและทางเลือกที่เหลือ ซึ่งไดทําการปรับรวมให
กระชับขึ้นแลว คณะทํางานฯ ไดมีมติใหจัดการประชุมกลุมเพื่อประธาน (Friends of the Chair Group)
ขึ้นกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 เพื่อพิจารณาประเด็นสําคัญตางๆ รวมถึงมาตรฐาน
ของการรับผิด, สาเหตุของความเสียหาย และการสรรหาเครื่องมือ
กลุมเพื่อนประธาน (Friends of the Chair Group) : มีขึ้นระหวางวันที่ 7-10 พฤษภาคม
ค.ศ.2008 ณ นครบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีการปรึกษาหารือในกลุมระดับภูมิภาคและ
กลุมเพื่อนประธาน เพื่อทําการเจรจาตอรองเกี่ยวกับระบอบระหวางประเทศวาดวยการรับผิดและการ
ชดใช
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รายงานการประชุม
ในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม นาย Raymundo Rocha Magno ประเทศบราซิล ในนามของนาง
Marina Silva ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 3 ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และ
กลาวเนนวาการประชุมครั้งนี้ จะสรางโอกาสอันดีสําหรับการบรรลุความตกลงเกี่ยวกับกฎและระเบียบ
วิธีการสําหรับการรับผิดและการชดใช นาง Ursula Heinen จากกระทรวงเกษตร, อาหารและการ
คุมครองผูบริโภคของเยอรมนี อธิบายวาพิธีสารฯ เปนเสมือนบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสูการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีชีวภาพอยางยั่งยืน
นาย Maryam Niamir-Fuller ในนามผูแทนของนาย Achim Steiner ผูอํานวยการโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) กลาวถึงความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ที่มีใหแกประเทศกําลังพัฒนา เพื่อดําเนินงานตามกรอบงาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และกลาวสรุปถึงเงินทุนสนับสนุนโปรแกรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ที่มีอยู นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ กลาวเนนถึงความกาวหนาในการประชุมกลุมเพื่อประธาน เกี่ยวกับประเด็นการ
รับผิดและการชดใช ซึ่งมีขึ้นกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 และกระตุนเตือนใหภาคี
พิธีสารฯ ทําการเจรจาตอรองใหเสร็จภายในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม
นาย Alexander Schink จากกระทรวงสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ, การเกษตร และการคุมครอง
ผูบริโภคแหงแควน North Rhine-Westphalia ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อธิบายถึงนโยบายดาน
พื้นที่คุมครอง และการลดผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ นาย Joachim Flasbarth จากกระทรวง
สิ่งแวดลอม, การอนุรักษธรรมชาติและความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
กลาววาการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งในปจจุบันกําลังมีการ
แพรหลายมากขึ้น เปนประเด็นทางการเมืองที่มีความสําคัญในลําดับตนๆ
นาย Wolfgang Koehler สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประธานสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4
กลาวเตือนผูเขารวมประชุมวา สภาสมัชชาภาคีอนุสัญญา (COP Bureau) ทําหนาที่เปนสภาสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ (COP/MOP Bureau) ดวย และสมาชิกสภาจากประเทศซึ่งมิใชภาคีพิธีสารฯ คือประเทศ
แคนาดา และชิลี จะถูกแทนดวยผูแทนประเทศนอรเวย และเม็กซิโก ผูเขารวมประชุมไดคัดเลือกนาง
Deon Steward ประเทศบาฮามาส เปนผูบันทึกรายงานการประชุม และใหการรับรองวาระการประชุม
และการจัดองคประกอบดําเนินการประชุม (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1 and Add.1) และตอมาได
เลือกนาย Beate Berglund Ekeberg ประเทศนอรเวย และนาย Reynaldo Alvarez Moralez ประเทศ
เม็กซิโก เปนประธานของคณะทํางานที่ 1 (WGI) และประธานคณะทํางานที่ 2 (WGII) ตามลําดับ
นาย Jaime Cavelier จากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม
กลยุทธในสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะสําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ อยางมีประสิทธิผล
นาง Jimena Nieto ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใช นําเสนอ
รายงานฉบับสุดทายของคณะทํางานฯ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11) และตั้งขอสังเกตวากลุม
เพื่อนประธานไดรวบรวมเนื้อหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางและทางเลือกสําหรับกฎและระเบียบ
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วิ ธี ก ารสํ า หรั บ การรั บ ผิ ด และการชดใช ที่ มี เ นื้ อ ความกระชั บ มากขึ้ น (UNEP/CBD/BS/COPMOP/4/11/Add.1) และมีการจัดตั้งกลุมติดตอประสานงาน โดยมีนาง Nieto และนาง Rene Lefeber
ประเทศเนเธอร แลนด เป นประธานรว ม เพื่อทําการเจรจาต อรองให เ สร็ จภายในวั น พฤหั ส บดีที่ 15
พฤษภาคม
ผูเขารวมประชุมหลายคนกลาวเนนถึงการบรรลุความตกลงเกี่ยวกับการรับผิดและการชดใชวา
เป นประเด็ นที่ มีความจําเปนเรงดว น และผูแทนภาคีพิธีสารฯ หลายประเทศกลา วถึงจุ ดยืนของตน
เกี่ยวกับลักษณะของระบอบที่จะมีขึ้นในอนาคต ผูแทนภาคีพิธีสารฯ หลายประเทศไดกลาวเนนถึงความ
ตองการในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการดําเนินงาน โดยการเสริมสรางสมรรถนะ และผานศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

คณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ
นาย Veit Koester ประเทศเดนมารก ประธานคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ได
นําเสนอรายงานของคณะกรรมการฯ เรื่องประสบการณของความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ใน
ประเด็นของการไมปฏิบัติตาม (UNEP/CBD/BS/COP-MOP)/4/2 and Add.1) ในที่ประชุมรวมวันจันทร
ที่ 12 พฤษภาคม และกลาววารายงานแหงชาติวาดวยการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ยังคงมีจํานวนนอย
ตอมาคณะทํางานที่ 1 ไดพิจารณาประเด็นนี้ในวันจันทร และวันพุธที่ 14 พฤษภาคม การหารือไดเนนที่
มาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับรายงานแหงชาติฯ ที่ไดรับจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีจํานวนนอย แตที่
ประชุมยังไมสามารถเห็นชอบวาการไมไดรายงานดังกลาวจะเปนสาเหตุของการไมปฏิบัติตาม ผูแทน
ภาคี พิ ธี ส ารฯ ซึ่ ง เป น ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา กล า วเรี ย กร อ งให มี ก ารเอื้ อ อํ า นวยการเข า ถึ ง กองทุ น
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) เพื่อสนับสนุนการรายงานการดําเนินงานฯ ในระดับชาติ และการเสริมสราง
สมรรถนะในการรายงาน, การเก็บตัวอยาง และการตรวจพบในประเด็นของการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามเขตแดนโดยผิดกฎหมาย
ผูเขารวมประชุมมีมติใหเลื่อนการหารือเกี่ยวกับระเบียบวิธีการในการจัดการกับการไมปฏิบัติ
ตามซ้ําออกไป เนื่องจากคณะกรรมการฯ ยังไมไดรับกรณีตัวอยางของการไมปฏิบัติตาม และใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ วาจะจัดประชุมกันนอยกวาสองครั้งตอปหรือไม ภาคีพิธีสารฯ จํานวนหนึ่ง
สนับสนุนเนื้อหาที่กระตุนใหภาคีพิธีสารฯ ถอดวงเล็บออกจากกฎขอที่ 18 ของกฎระเบียบวิธีการของ
คณะกรรมการฯ เพื่อใหสามารถมีมติโดยเสียงขางมากคือสองในสามได ผูเขารวมประชุมไดยอมรับ
ขอเสนอสองขอคือ : การจัดทํากลไกในการแทนที่ สมาชิกซึ่งลาออกในชวงระหวางสมัยประชุม ; และ
การเชิญชวนใหภาคีอนุสัญญาฯ สงมุมมองเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบทบาทสนับสนุนของคณะกรรมการฯ
กลุมประเทศภูมิภาคตางๆ ไดพิจารณาเสนอชื่อผูแทนในคณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ และ
ในการประชุมรวมชวงสุดทาย ที่ประชุมมีมติรับรองผูแทนใหมดังตอไปนี้: นาง Mary Fosi ประเทศ
แคเมอรูน และนาย Tewlde Berhan Gebre Egziabher ประเทศเอธิโอเปย สําหรับกลุมประเทศแอฟริ
กัน; นาย Sun Guoshun ประเทศจีน และนาย Rai S. Rana ประเทศอินเดีย สําหรับกลุมประเทศเอเชีย,
นาง Liina Eek ประเทศเอสโทเนีย และนาง Angela Lozan ประเทศมอลโดวา สําหรับกลุมประเทศยุโรป
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กลางและยุโรปตะวันออก, นาย Raymundo Magno ประเทศบราซิล และนาย Lionel Michael ประเทศ
แอนติกาและบารบูดา สําหรับกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน; นาย Jurg Bally ประเทศ
สวิตเซอรแลนด และนาย Ruben Dekker ประเทศเนเธอรแลนด สําหรับกลุมประเทศยุโรปตะวันตกและ
อื่นๆ นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดเลือกสมาชิกเพื่อเขามาผลัดเปลี่ยนในกรณีที่จําเปนดังนี้: นาง LonpoOuedrogo Zourita ประเทศบูกินาฟาโซ และนาย Abisai Mafa ประเทศซิมบับเว สําหรับกลุมประเทศ
แอฟริกา, นายบรรพต ณ ปอมเพชร ประเทศไทย สําหรับกลุมประเทศเอเชีย, นาง Galya Tonkovska
ประเทศบัลกาเรีย นาง Dubravka Stepic ประเทศโครเอเชีย และ นาง Nataya Minchenko ประเทศ
เบลารุส สําหรับกลุมประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก, นาย Pedro Andrade ประเทศบราซิล และ
นาย Romy Montiel ประเทศคิวบา สําหรับกลุมประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP/MOP/4/L.2) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ:
• เตื อ นภาคี พิ ธี ส ารฯ ถึ ง พั น ธกรณี ใ นการรั บ รองมาตรการภายในประเทศที่ เ หมาะสม
เพื่อจัดการกับปญหาการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามเขต
แดนโดยผิดกฎหมาย และรายงานถึงการเคลื่อนยายดังกลาวตอศูนยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
• รองขอใหแตละกลุมภูมิภาค (regional group) พิจารณาและประยุกตใชกลไกตางๆ สําหรับ
การคัดเลือกสมาชิ กใหม ของคณะกรรมการปฏิบั ติ ต ามพิ ธี สารฯ ที่ ลาออกและครบวาระ
การดํารงตําแหนง
• ตั ด สิ น ให เ ลื่ อ นการพิ จ ารณามาตรการที่ ใ ช ใ นกรณี ก ารไม ป ฏิ บั ติ ต ามที่ เ กิ ด ซ้ํ า ๆ ออกไป
จนกระทั่งมีประสบการณเพียงพอในการตัดสินวามีความจําเปนที่จะตองพัฒนาและรับรอง
มาตรการเหลานั้น
• กระตุ น ให ภ าคี พิ ธี ส ารฯ พยายามอี ก ครั้ ง ในการสนั บ สนุ น ข อ ตกลงตามกฎข อ ที่ 18
ของระเบียบวิธีการของคณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ (การลงคะแนนเสียง)
• สนับสนุนให คณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ
มีการประชุมกันอยางนอย 2 ครั้งตอป
หากเหมาะสม โดยใชงบประมาณที่ไดรับรองจากสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
• เชิ ญ ชวนให ภ าคี พิ ธี ส ารฯ ส ง ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง บทบาทสนั บ สนุ น
ของคณะกรรมการฯ เพื่อการพิจารณาในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5

ศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
ในวันจันทรที่ 12 และวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม ผูเขารวมประชุมในคณะทํางานที่ II (WGII) ได
ให ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านและกิ จ กรรมต า งๆ ของศู น ย เ ผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/3) ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม นาย Morales
ประธานคณะทํางานที่ 2 (WGII) ไดนําเสนอรางมติเกี่ยวกับศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ซึ่งไดรับการรับรองโดยมีการแกไข
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มี ค วามเห็ น จํ า นวนมากที่ มุ ง เน น ในประเด็ น ของการขาดข อ มู ล ข า วสารจากพิ ธี ส ารฯ และ
ความตองการโครงการเสริมสรางสมรรถนะอยางตอเนื่อง ผูแทนประเทศสโลวีเนีย ในนามของสหภาพ
ยุโรป (EU) เสนอใหทําการกําหนดมาตรฐานและโครงสรางของขอมูล และทําใหระบบ interface ขอมูล
ใชงานไดงายมากขึ้น ผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอใหตัดทิ้งวรรคที่รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ปรับปรุงคูมือระบบอิเล็กโทรนิคส และดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติม แตผูแทนจากหลายประเทศคัดคาน และ
วรรคดังกลาวยังคงไว ในสวนของการกระตุนใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ขยายระยะเวลาของ
โครงการดานศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (UNEPGEF BCH project) สําหรับการเสริมสรางสมรรถนะในการมีสวนรวมในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพอยางมีประสิทธิผล ผูแทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอแนะใหเพิ่มถอยคําวา “ใหได
ศูนยรับการทบทวนการดําเนินงานในชวงกลาง (mid-term) ในเชิงบวก” แตผูแทนประเทศกาตาร,
ซิมบับเว, เอกวาดอร และเม็กซิโก คัดคาน ผูแทนสหภาพยุโรปจึงขอถอนขอเสนอดังกลาวออก ผูแทน
ประเทศญี่ปุนและนิวซีแลนด กลาวยืนยังวาวรรคดังกลาวควรไดรับการพิจารณาภายใตวาระที่วาดวย
กลไกการเงินและทรัพยากรการเงิน แตผูแทนจากหลายประเทศคัดคานสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
อธิบายวาขอมติทุกขอที่เกี่ยวของกับกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จะสะทอนอยูในขอมติเกี่ยวกับ
กลไกการเงินและทรัพยากรการเงินดวย และมีมติใหคงวรรคดังกลาวไว
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.5) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ เตือนใหภาคีพิธีสารฯ จัดสงขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมไวในศูนย
เผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ:
• ปรับปรุงเครื่องมืออิเล็คทรอนิคสเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหผลที่ไดจากการสืบคน
• เชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับรายงานแหงชาติฯ (national report) ไวทหี่ นาขอมูล country
profile ของประเทศนั้นๆ
• ดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติม เชน การใชเครื่องมือ online ในการวิเคราะหผลทางสถิติ
• ปรับปรุงโครงสรางของรูปแบบพื้นฐานและระเบียบวิธีการในการลงทะเบียนอยางงาย
• ปฏิบัตติ ามระเบียบวิธีการเพื่อทําใหขอมูลมีความถูกตอง
• ใหความชวยเหลือ national nodes ที่เชือ่ มตอ และใหความรวมมือระหวางศูนยขอมูล
กลาง (central portal)
• ศึกษาถึงผูใ ช และประสิทธิภาพของผูใชวาขอมูลใดทีเ่ ปนประโยชน
นอกจากนี้ ในขอมติยังมีการรองขอใหผูบริจาคสนับสนุนดานการเงิน โดยเฉพาะการขยาย
โครงการ UNEP-GEF BCH เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการมีสวนรวมในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ

9

การเสริมสรางสมรรถนะ
ในวันจันทรที่ 12 และวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม คณะทํางานที่II ไดหารือในประเด็นสถานภาพ
ของกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4 and Add.1) ในวันพุธที่ 14
พฤษภาคม ประธาน Morales ไดนําเสนอรางมติเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะ ซึ่งไดรับการรับรอง
โดยมีการแกไขเล็กนอย
ผูแทนจากภาคีพิธีสารฯ หลายประเทศกลาวเนนถึงความสําคัญของการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อ
การดําเนินงานตามพิธีสารฯ อยางมีประสิทธิผล ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกากลาวเรียกรองใหมีการ
ผสานประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพเขาสูกลยุทธการพัฒนาและโปรแกรมของหนวยงานผูบริจาค
ผูแทนประเทศนอรเวยกลาวเนนถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ผูแทนประเทศอิหรานกลาวถึง
การขาดผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และเรียกรองใหมีการสนับสนุนทางการเงินและ
ทางวิชาการ/ทรัพยสินทางปญญา สําหรับการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
มี ก ารหารื อ อย า งต อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ ชุ ด ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ จั ด ทํ า โดยกลุ ม ติ ด ต อ ประสานงานสํ า หรั บ
แผนปฏิบัติการวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ ผูแทนประเทศนิวซีแลนด สนับสนุนโดยผูแทนประเทศ
บราซิล, สหภาพยุโรป (EU), คิวบา, เวเนซุเอลาและประเทศไทย เสนอใหจัดทําทะเบียนรายการที่สั้นลง
และปรับรวมเนื้อหาของขอมติเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ตอมาทะเบียนรายการฉบับยาวไดคงไวเพื่อรอการ
ทบทวนโดยกลุมติดตอประสานงาน กลุมประเทศผูบริจาคเสนอแนะใหทําการจัดลําดับความจําเปน
เรงดวนของการใหทุนสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถนะ สวนกลุมประเทศกําลังพัฒนาตองการ
ใหคําถามเกี่ยวกับการใหทุนเปดกวางไว
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.6) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ไดกระตุนใหภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่นๆ ผูบริจาค และองคกรที่เกี่ยวของ จัดหาทรัพยากรดาน
การเงินแหลงใหมเพิ่มเติม และใสขอมูลไวในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อ
เปนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะ และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาฯ:
• พัฒนารูปแบบการรายงานผานทางระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใชรายงานขอมูลขาวสาร
• เตรียมการสังเคราะหขอมูลที่ไดรับจากภาคีพิธีสารฯ และจัดสงไวในศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
• กระตุนใหองคกรที่เกี่ยวของ และตัวแทนผูบริจาค ใหการสนับสนุนกลไกการประสาน
ความรวมมือ
• เตรียมรายงานการสังเคราะหประสบการณและการเรียนรูจากชุดดัชนีชี้วัดที่ไดปรับปรุง
ใหม เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนบทายรายชื่อ
ดัชนีชี้วัดดังกลาว
นอกจากนี้ สมัชชาภาคีพิธสี ารฯ รองขอใหภาคีพิธีสารฯ และผูบริจาค :
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• ทําการวิเคราะหประเมินความตองการในการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
และกรอกขอมูลที่ไดลงในตาราง (matrix) ซึ่งจัดทําขึ้นในการประชุมวิชาการระหวาง
ประเทศวาดวยการใหการศึกษาและการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่
2 และสงใหสาํ นักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
• รวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการพัฒนา และ/หรือ ขยาย
โปรแกรมการศึกษาดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
• สนับสนุนดานการเงินและดานอื่นๆ ใหกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนา และ/หรือ ขยายโปรแกรมการศึกษาดานความปลอดภัยทางชีวภาพทีม่ ีอยู
• สงขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและการเรียนรูที่ไดจากการใชดัชนีชวี้ ดั ที่ปรับปรุงใหม ให
เลขาธิการอนุสัญญาฯ
• ทําการวิเคราะหประเมินโดยรวบรวมขอมูลขาวสารจากภาคสวนตางๆ เพื่อกําหนด
เกณฑพื้นฐานสําหรับการเสริมสรางสมรรถนะ

ทะเบียนรายนามผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
มีการหารือประเด็นหัวขอนี้ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add 2) ในคณะทํางานที่ 2 (WG-II)
ในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม และรางมติไดรับการพิจารณาและรับรองในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม
ผูเ ข า ร ว มประชุ ม หลายคน กล า วแสดงความสนั บ สนุ น การคั ด เลื อ กเกณฑ สํ า หรั บ ทะเบี ย นรายนาม
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเสนอใหทําการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ขณะที่ผูเขารวม
ประชุมคนอื่นๆ กลาววาควรทําการปรับรวมเกณฑดังกลาวใหกระชับมากขึ้น
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.15) ประกอบดวย
เอกสารแนบทาย 3 ฉบับ ไดแก
• หลักเกณฑและขอกําหนดขั้นต่ําในการเสนอชื่อของกลุมผูเชี่ยวชาญ
• แนวทางสําหรับกลุมผูเชีย่ วชาญ ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
• รูปแบบการเสนอชื่อของกลุมผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ รองขอใหภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่นๆ เสนอชื่อกลุมผูเชีย่ วชาญในครั้ง
แรกตามหลักเกณฑและขอกําหนดขั้นต่ํา โดยใชรูปแบบการเสนอชื่อของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ปรับปรุงใหม
รวมทั้งรองขอใหสํานักเลขาธิการฯ ถอดขอมูลกลุมผูเชี่ยวชาญทีไ่ ดบันทึกไวทมี่ ีอยูขณะนี้ออกทั้งหมด
ภายใน 3 เดือน และใหทบทวนทะเบียนรายนามโดยผูเชี่ยวชาญทีไ่ ดกําหนดไว หรือไดรับการเสนอชื่อ
กลับมาใหมโดยภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอื่นๆ
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ ตัดสินวาผูเชี่ยวชาญควรจะปฏิบตั ิหนาที่ในระยะเวลา 4 ป หลังจากนั้นจะมี
การถอนชื่อออกจากกลุมผูเชี่ยวชาญ เวนเสียแตวาจะไดรับการเสนอชื่อใหมอีกครั้ง สําหรับเรื่องกองทุน
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดตัดสินที่จะใชระยะนํารองของ
กองทุนดังกลาวอีกครั้ง และเชิญใหภาคีพิธีสารฯ ที่เปนประเทศที่พัฒนาแลว รวมทั้งผูบริจาคอื่นๆ
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บริจาคเงินเขากองทุน และเตือนภาคีพิธีสารฯ
ผูเชี่ยวชาญ จะไมสามารถเกิดขึ้นได

วาหากไมมีทุนสนับสนุน

ทะเบียนรายนามกลุม

กลไกการเงินและทรัพยากรการเงิน
ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม คณะทํางานที่ 2 (WG/II) หารือเกี่ยวกับกลไกการเงินและ
ทรัพยากรการเงิน (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/5) ตอมาในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม รางมติ
ไดรับการนําเสนอและไดรับการรับรอง ผูเขารวมประชุมหลายคนกลาววากระบวนการวางแผนของ
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จําเปนตองไดรับขอมูลขาวสารทั้งหมดที่เกี่ยวของจากอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนระบบ และเสนอแนะใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมและ
จัดทําเอกสารเรื่องขอมติที่ระบุถึงคํารองขอทั้งหมดเกี่ยวกับการใหทุนสนับสนุนทั้งหมดที่ไดหารือในวาระ
การประชุม ผูแทนสหภาพยุโรป (EU) สนับสนุนโดยผูแทนประเทศนอรเวย กลาววาการกําหนดกลยุทธ
ของโปรแกรมสําหรับงบประมาณในชวงที่ 5 ของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จําเปนตองกลาวถึงการ
ดําเนินงานตามระบบกฎหมายและระบบการบริหารจัดการดวย รวมถึงเพิ่มพูนการตัดสินใจที่ตั้งอยูบน
การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานตามระบอบวาดวยการรับผิดและการชดใช
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.14) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ รองขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
• ประเมินผลกระทบของกรอบงานการจัดสรรทรัพยากร
วาดวยการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ และเสนอมาตรการที่ลดขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากรใหนอยที่สุด
• รวมมือและสนับสนุนภาคีพิธีสารฯ ที่เปนประเทศกําลังพัฒนา ในการเสริมสราง
สมรรถนะในการเก็บตัวอยางและตรวจสอบสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม
• พิจารณาลําดับกอนหลังของโปรแกรมดานกองทุนที่จําเปนสําหรับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในชวงที่ 5 ของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (2010-2014) ใน 4 สวน ไดแก
การดําเนินงานตามหลักเกณฑ/วิธีการการแจง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
การดําเนินงานตามมาตรการบังคับใช และการดําเนินงานตามมาตรการการรับผิดและ
ชดใชความเสียหาย
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ กระตุนใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จัดหาแหลงเงินทุนใหกับภาคี
พิธีสารฯ เพื่อใหสามารถจัดเตรียมรายงานแหงชาติได และขยายโครงการดานศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (UNEP-GEF BCH) ใหเปนโครงการ
ระดับโลก เพื่อใหหลักประกันในความยัง่ ยืนของระบบเชื่อมตอศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (BCH nodes) และใหการสนับสนุนดานการเสริมสรางสมรรถนะมากขึ้น
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ความรวมมือกับองคกร , อนุสัญญาและการริเริ่มอื่นๆ
รางมติ เรื่องความรวมมือกับองคกร , อนุสัญญา และการริเริ่มอื่นๆ (UNEP/CBD/BS/COPMOP/4/6) ไดถูกนําเสนอตอที่ประชุมรวมวันศุกร และไดรับการรับรองโดยไมมีการหารือหรือการแกไข
ใดๆ
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.10) สมัชชาภาคีพิธี
สารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการฯ เรงความพยายามตอไปเพื่อที่จะไดรับสถานภาพผูสังเกตการณใน
คณะกรรมาธิการการคาโลก วาดวยมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการวา
ดวยอุปสรรคทางวิชาการตอการคา
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
• ดําเนินการตอไปในการสนับสนุนหรือการสรางความรวมมือในขอตกลงตางๆ กับองคกร
ที่เคยไดอางอิงไวในมติ BS-II/6 ใหมากขึ้น
• สรางสมรรถนะกับองคกรที่เกี่ยวของและกระบวนการอืน่ ๆ ตอไป ที่สามารถชวย
สนับสนุนดานการเงินในการดําเนินงานตามพิธีสารฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคํานึงถึง
การเสริมสรางสมรรถนะในประเทศที่กําลังพัฒนา
• รายงานผลการดําเนินงานตามขอมตินี้ตอที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5

งบประมาณ
ที่ ป ระชุ ม รวมได ห ารื อ เรื่ อ งงบประมาณสํ า หรั บ ช ว งป ค.ศ. 2009-2010 ในวั น จั น ทร ที่ 12
พฤษภาคม และกลุมติดตอประสานงานไดหารือประเด็นนี้ตั้งแตวันอังคารที่ 12 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15
พฤษภาคม ในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดรายงานถึงการบริหารจัดการพิธีสารฯ และเสนองบประมาณสําหรับชวงป
2009-2010 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7) โดยเนนถึงความตองการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ภายใตพิธีสารฯ เขาไดอธิบายวาเหตุใดงบประมาณที่ไมไดเพิ่มขึ้น (Zero
growth budget) จึงไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ผูแทนประเทศญี่ปุนกลาววานโยบายของงบประมาณ
ที่ไมไดเพิ่มขึ้นดังกลาว ซึ่งตนเปนผูเสนอนั้น ไดรับการสนับสนุนจากผูแทนทานอื่นๆ ดวย ขณะที่ผูแทน
ประเทศนอรเวยกลาวแสดงความกังวลวาอาจทําใหกิจกรรมดานความปลอดภัยทางชีวภาพลดจํานวนลง
ผูแทนสหภาพยุโรป (EU) เรียกรองใหจัดทํางบประมาณที่สะทอนถึงสภาพความเปนจริงที่คาเงินดอลลาร
สหรัฐฯ กําลังลดลง
กลุมติดตอประสานงานเรื่องงบประมาณ ซึ่งนาย Sem Shikongo ประเทศนามิเบียเปนประธาน
ไดทําการหารือตามทางเลือกสองขอที่สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ นําเสนอ โดยทางเลือกที่ 1 กําหนดให
เพิ่มงบประมาณของโปรแกรมอื่นรอยละ 17.9 สวนทางเลือกที่ 2 ไมมีการเพิ่มงบประมาณ และเพื่อให
สามารถดําเนินงานตามทางเลือกที่ 2 ไดผูเขารวมประชุมมีมติใหจัดทํางบประมาณโดยดึงงบสวนหนึ่งมา
จากงบประมาณสํารองของพิธีสารฯ เพื่อใหครอบคลุมคาใชจายที่เพิ่มขึ้น และหลีกเลี่ยงการเพิ่มจํานวน
เงินบริจาคของภาคีพิธีสารฯ ซึ่งที่ประชุมไดยอมรับขอเสนอแนะนี้
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ผูเขารวมประชุมไดใชเวลานานพอสมควรในการประมาณการผลสะทอนของตนทุนคาใชจาย
ของขอมติตางๆ ที่ไดหารือในคณะทํางานทั้งสองคณะ ดังระบุไวในขอมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่
VII/10 (การปฏิบัติงานของอนุสัญญาฯ) โดยไดหารือเกี่ยวกับประเด็นความยากลําบากในการประมาณ
การดังกลาวขณะที่ขอมติตางๆ ยังมีการปรับปรุงแกไขอยู และมีมติใหทําการสรุปภาพรวมเบือ้ งตนของ
ผลสะทอนของตนทุนคาใชจาย ซึ่งตอมาไดนําเสนอในที่ประชุมรวมวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม และ
กลุมติดตอประสานงานไดทําการแกไขเพือ่ ใหที่ประชุมรวมในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม รับรองเปนขอมติ
ประธาน Shikongo ไดนําเสนอรายงานตอที่ประชุมรวมในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม และกลาววา
กลุมติดตอประสานงานไดเผชิญกับประเด็นสําคัญหลายเรื่อง ซึ่งควรเพิ่มเติมลงในรายงานการประชุม
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ สมัยที่ 4 ดังนี้ : รองขอใหโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) บริหาร
กองทุนงบประมาณของพิธีสารฯ อยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทราบอยาง
สม่ําเสมอถึงรายไดและคาใชจายสําหรับพิธีสารฯ ; เชิญชวนใหประเทศเจาภาพพิจารณาถึงการกลับมา
ใชวธิ ีปฏิบัติเหมือนในอดีตที่มอบพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยไมเสีย
คาใชจาย ; และรองขอใหมีการดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจระหวางสําหนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
กับองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO)
ซึ่งปฏิบัติงานเปนหนวยงานผูนําของระบบ
สหประชาชาติในนครมอนทรีออล ตอมางบประมาณไดรับการรับรองโดยมีการแกไขในการใชภาษา
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.19) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ
• เห็นชอบงบประมาณของโปรแกรมหลัก ป ค.ศ. 2009 เปนจํานวนเงิน 2,611,800
เหรียญสหรัฐฯ และของป ค.ศ. 2010 เปนจํานวนเงิน 2,880,900 เหรียญสหรัฐ
• เห็นชอบรางงบประมาณจํานวน 740,000 เหรียญสหรัฐ ของหมวดเงินที่ไมไดใชจาย
หรือไดรับบริจาคจากงบประมาณกอนหนา
• รับรองสเกลการประเมินเพือ่ การแบงสวนงบประมาณโปรแกรมหลักของพิธีสารฯ
ป
ค.ศ. 2009-2010
• ตกลงที่จะแบงปนคาใชจายรวมสําหรับการใหบริการของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
ระหวางอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในสัดสวน 85:15 สําหรับป ค.ศ. 2009-2010

การดูแล , การขนสง , การบรรจุหีบหอ และการจําแนกระบุ
คณะทํางานที่ 1 ไดหารือในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการดูแล , การขนสง , การบรรจุหีบหอ และ
การจําแนกระบุ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/8 and 9) โดยแบงเปนสามวาระยอยดังตอไปนี้
เอกสารกํากับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม : มีการหารือประเด็นนี้ในวันจันทรที่ 12
พฤษภาคม และรางมติไดรบั การรับรองในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม ผูเขารวมประชุมไดหารือเกี่ยวกับการ
ใชเอกสารกํากับแบบแยกตางหาก (stand – alone document) หรือใชเอกสารทีม่ ีอยูเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดการจําแนกระบุในมาตรา 18 วรรค 2 (b) และ (C) ผูแทนประเทศญี่ปุน , นิวซีแลนด และกลุม
พันธมิตรอุตสาหกรรมทั่วโลก (Global Industry Coalition) ตองการใหใชเอกสารที่มีอยู สวนผูแทน
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สหภาพยุโรป (EU) และประเทศคิวบา เสนอแนะใหชะลอการหารือประเด็นนี้ไปกอนจนกวาจะทําการ
ทบทวนโดยตัง้ อยูบนขอมูลที่ไดจากรายงานแหงชาติฯ ฉบับที่สอง ผูแทนประเทศนอรเวยคดั คาน และ
เสนอแนะใหรวบรวมขอมูลขาวสารเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5
ตอไป ผูเขารวมประชุมไดมีมติใหชะลอการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับขอกําหนดของการจําแนกระบุไป
เปนในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 6 เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาของการสงรายงาน
แหงชาติฯ ฉบับที่สอง
ขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.3) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองใหภาคีพิธีสารฯ และ
องคกรที่เกี่ยวของ ดําเนินการตอไปตามความจําเปน ภายใตมาตรา 18.2(b) และ 2(c) และที่เกี่ยวของ
กั บ มติ ข องสมั ช ชาภาคี พิ ธี ส ารฯ และตั ด สิ น ใจที่ จ ะทบทวนเรื่ อ งนี้ อี ก ครั้ ง ในการประชุ ม สมั ช ชาภาคี
พิธี สารฯ สมัย ที่ 6 เพื่ อใหเกิ ดความชั ดเจนของการทบทวนประสบการณ จากการวิเคราะหรายงาน
แหงชาติฉบับที่ สอง
มาตรฐาน : มีการหารือประเด็นนี้ในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม รางมติไดรับการแกไขในวันพุธที่
14 พฤษภาคม และตอมารางมติฉบับแกไขไดรับการหารือในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ผูแทนภาคี
พิธีสารฯ หลายประเทศ กลาวเรียกรองใหอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหมากขึ้น และสนับสนุนแนวความคิดที่ใหจัดการประชุมเพื่อ
พิจารณาประเด็นนี้ผานทางระบบอินเทอรเน็ต (online conference) ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและ
สหภาพยุโรป (EU) เสนอใหระบุวาการประชุมดังกลาวควรจําแนกระบุมาตรฐานและชองวาง และจัดทํา
ตนแบบสําหรับการกําหนดมาตรฐานที่จําเปน ผูเขารวมประชุมจํานวนหนึ่งปฏิเสธการจัดตั้งคณะที่
ปรึกษาภายใตพิธีสารฯ ขึ้นเพื่อพิจารณาประเด็นวิทยาศาสตรตางๆ เชน การดูแล , การขนสง , การ
บรรจุ หี บ ห อ และการจํ า แนกระบุ ผู แ ทนประเทศมาเลเซี ย สนั บ สนุ น โดยผู แ ทนประเทศเอธิ โ อเป ย
เสนอแนะใหแกไขขอกําหนดที่รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมการวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ช อ งว า งในมาตรฐานก อ นการประชุ ม สมั ช ชาภาคี พิ ธี ส ารฯ สมั ย ที่ 5 แต ผู แ ทนสหภาพยุ โ รป (EU)
ประเทศบราซิล และอินเดีย คัดคาน โดยกลาวถึงความซับซอนและยุงยากของงาน ตอมาขอเสนอนี้ถูก
ตัดทิ้ง
ขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.4) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
• ตัดสินใจที่จะรับประสบการณในการดําเนินงานตามแนวทางของพิธสี ารฯ ในเรื่องการ
จัดการการขนสง การบรรจุหีบหอและการจําแนกระบุ และรองขอใหสํานักเลขาธิการฯ
รวมกันกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเรื่องนี้
• กระตุนภาคีพธิ ีสารฯ ใหมีสวนรวมกับองคกรอื่นๆ ที่เกีย่ วของในการดําเนินงานตอไป
ตามมาตรฐานการขนสง การบรรจุหีบหอและการจําแนกระบุสิ่งมีชวี ิตดัดแปลง
พันธุกรรม และตัดสินใจวาจะพิจารณาความตองการใหมีการจัดทําและพัฒนามาตรฐาน
ดังกลาวตามชองวางที่ระบุไดแลว
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• รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดประชุมผานทางระบบอินเทอรเน็ต (online
conference) เพื่อจําแนกระบุมาตรฐานและชองวางตางๆ รวมทั้งแนะนําวิธีการที่เปนไป
ไดในการเติมเต็มชองวางดังกลาว
การเก็บตัวอยางและการตรวจพบ : มีการหารือประเด็นนี้ในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม และราง
มติไดรับการแกไขในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม ตอมารางมติฉบับแกไขไดรับการหารือในวันพฤหัสบดีที่
15 พฤษภาคม และขอมติไดรับการรับรองในที่ประชุมรวมวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม
ในวรรคอารัมภบทที่ระบุถึงความสําคัญของวัตถุอางอิง ผูแทนประเทศอียิปตเรียกรองใหอางถึง
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเขาสูตลาดในอนาคต ผูเขารวม
ประชุ ม เห็ น ชอบในเนื้ อหาที่ ไ ด รับ การประนีป ระนอมแลว ซึ่ งอ า งถึง “สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ ได รับ การดั ด แปลง
พันธุกรรม (LMOs) ซึ่งเขาสูตลาด” ผูเขารวมประชุมยังไดหารือในประเด็นการจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาประเด็นดังกลาว ซึ่งผูแทนสหภาพยุโรป , ประเทศโคลอมเบีย , บราซิล และ
นิวซีแลนดคัดคาน โดยชี้ใหเห็นวาในเวทีการเจรจาหารืออื่นๆ มีการดําเนินงานตอเนื่องในประเด็นนี้อยู
แลว สวนในวรรคเกี่ยวกับการใหเครดิตแกหองทดลองที่เกี่ยวของในการเก็บตัวอยางและการตรวจพบ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ผูแทนประเทศนิวซีแลนดกลาวเนนถึง “ความตองการ”
หองทดลอง และผูแทนประเทศภาคีพิธีสารฯ จํานวนหนึ่งสนับสนุนขอเสนอแนะของผูแทนประเทศ
บราซิลที่ใหอางถึงการเสริมสรางสมรรถนะในประเด็นนี้ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับเนื้อหาที่ใหอางถึง
การเสริมสรางสมรรถนะ และการจัดหองทดลองในวรรคหนึ่ง และการใหเครดิตแกหองทดลองในอีกวรรค
หนึ่ง ผูแทนสหภาพยุโรป (EU) เสนอวรรควาดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําและ
ดําเนินงานภายใตมาตรฐานสําหรับระดับของการรวม (co-mingling) ที่ยอมรับได และวรรคดังกลาวถูก
ตัดทิ้ง
ขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.8) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ แสดงใหเห็นถึงงานสําคัญที่
จะตองทําโดยองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน Codex Alimentarius และ International Organization for
Standardization และกระตุนใหภาคีพิธสี ารฯ ใหความรวมมือในการแบงปนขอมูลกับองคกรดังกลาว
และหนวยงานซึ่งมีหนาที่กําหนดมาตรฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ตามความเหมาะสม และใชประโยชนจาก
หลักเกณฑและวิธใี นการสุมตัวอยางและการตรวจสอบ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดรองขอใหภาคีพิธีสารฯ
และกระตุนองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกเหนือจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) เพื่อใหความรวมมือ
และสนับสนุนภาคีพิธีสารฯ ที่เปนประเทศกําลังพัฒนาในการสรางสมรรถนะในการสุมตัวอยางและการ
ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงจัดตั้งหองปฏิบัติการเพื่ออํานวยความสะดวกและฝกอบรม
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลในทองถิ่น และบุคลากรทางวิทยาศาสตร

การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
คณะทํางานที่ 2 (WGII) ไดหารือประเด็นนี้ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/10) ในวันอังคารที่
13 วันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ตามลําดับ และรางมติไดรับการรับรองหลังจากการ
หารือเปนเวลานานในคืนวันพฤหัสบดี
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ผูเขารวมประชุมหลายคนสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝกอบรมระดับภูมิภาค
มากขึ้น ขณะที่ผูเขารวมประชุมคนอื่นๆ เสนอแนะใหทําการปรับปรุงคําแนะแนวทางและขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง สวนประเด็นสําคัญอื่นๆ ที่ไดรับการ
กลาวถึงคือ ความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ขององคการสหประชาชาติ , การพิจารณาความรูความ
ชํานาญที่เกี่ยวของซึ่งมีอยูในหนวยงานระหวางประเทศอื่นๆ เชน อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองพืช และคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (Codex Alimentarius Commission –
CAC)
ในระหวางการพิจารณาเนื้อหาอารัมภบทที่ระลึกถึงวาการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงควร
ดําเนินการตามหลักวิทยาศาสตร มีการถกกันในประเด็นที่วาควรทําการอางถึงขอกําหนดของพิธีสาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ และมีเอกสารแนบทายวาดวยการวิเคราะหประเมินความ
เสี่ยงหรือไม และควรผนวกรวมขอพิจารณาทางเศรษฐกิจ-สังคม และภาษาเกี่ยวกับแนวทางการปองกัน
ลวงหนา (precautionary approach) หรือไม ซึ่งตอมาขอความอางอิงดังกลาวไมไดถูกผนวกรวมไว
ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและบราซิล เสนอแนะใหตัดทิ้งภาษาวาดวย : การนําสงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) หรือลักษณะเฉพาะทาง
พันธุกรรมอาจสงผลเสียหายตอการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน : และการ
รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมรายงานสังเคราะห แตผูเขารวมประชุมหลายคนคัดคาน ตอมา
หลังจากที่เสนอใหสงขอมูลขาวสารดังกลาวใหแกคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจแทนที่จะสงใหแกสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัยที่ 5 (COP/MOP 5) ผูแทนประเทศนิวซีแลนดและบราซิลจึงเห็นชอบให
คงภาษาดังกลาวไว สวนขอเสนอของผูแทนสหภาพยุโรป (EU) ที่ใหเชิญชวนภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่นๆ
และองคกรที่เกี่ยวของ สงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหแกเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อการพิจารณาโดย
คณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจตอไป กอใหเกิดการหารือเปนเวลานานวาควรจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ
หรือคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นหรือไม ซึ่งผูแทนประเทศโบลิเวีย , เบลิซ , มาเลเซีย , อูกันดา , เอกวาดอร
และอื่นๆ ตองการใหจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้น สวนผูแทนประเทศเม็กซิโก , สหภาพยุโรป (EU) ,
ฟลิปปนส , นอรเวย , ญี่ปุน , นิวซีแลนด และอินเดีย ตองการใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ หลังจาก
การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมเห็นชอบในเนื้อหาที่ประนีประนอมแลว ซึ่งรวมถึง
การจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ (AHTEG)
ตอมาผูเขารวมประชุมไดกลาวถึงขอกําหนดการดําเนินงาน (TOR) สําหรับคณะผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
ระบุอยูในเอกสารแนบทาย และผูแทนประเทศนิวซีแลนดเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมหลายสวน ผูแทนสหภาพ
ยุโรป (EU) เสนอแนะใหตัดทิ้งขอความอางถึงการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในขอกําหนดการดําเนินงาน
เนื่องจากอาจทําใหคณะผูเชี่ยวชาญฯ มีภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้น และผูเขารวมประชุมมีมติใหคงขอความ
อางถึงการจัดการความเสี่ยงไว
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.12) รวมถึง
เอกสารแนบทายที่ใชอางอิงสําหรับคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (Ad Hoc Technical Expert Group) เรื่อง
การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
17

• ตัดสินใจวาจะจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจวาดวยการประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยง
• รองขอใหสํานักเลขาธิการฯ จัดการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจวาดวยการประเมิน
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 2 ครั้ง กอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัย
ที่ 5
• รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมกับองคกรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค วาดวยการเสริมสรางสมรรถนะ และการ
แลกเปลีย่ นประสบการณดานการจัดการความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใน
อนุภูมิภาคแปซิฟค
• รองขอใหภาคีพิธีสารฯ และเชิญชวนรัฐบาลอื่นๆ และองคกรที่เกีย่ วของ สงขอมูล
เชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการจําแนกระบุสงิ่ มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
หรือลักษณะ
เฉพาะที่อาจสงผลกระทบเสียหายตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยดว ย
เอกสารแนบทายที่ระบุถึงขอกําหนดการดําเนินงานสําหรับคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจวาดวยการ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง มีโครงรางประกอบดวย กิจกรรมตางๆ ที่ตองรับผิดชอบ
โดยคณะผูเชีย่ วชาญดังกลาว ในการประชุม 2 ครั้งแรก และการคัดเลือกผูเชีย่ วชาญโดยเปนไปตาม
รูปแบบมาตรฐานของการเสนอประวัติและผลงาน, และการเปนตัวแทนของเขตภูมิศาสตร และสอดคลอง
กับระเบียบปฏิบัตขิ องคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)

การรับผิดและการชดใช
การรับผิดและการชดใชเปนประเด็นที่มีเนื้อหารายละเอียดมาก และมีการหารืออยางยาวนาน
ที่สุดในการประชุมครั้งนี้ การเจรจาตอรองในประเด็นของการรับผิดและการชดใชแบงไดเปนสองสวนคือ
: ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับทางเลือกของเครื่องมือ และการพิจารณาปรับแกเนื้อหาในทางปฏิบัติ
ผูเ ข าร ว มประชุ มเริ่ ม จากการอ า นเนื้ อ หาในทางปฏิบั ติ ซึ่ ง ระบุอ ยูใ นเอกสารรายงานผลการประชุ ม
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิดและการชดใชครั้งที่ 5 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11 Annex
II) สวนการพิจารณาทางเลือกของเครื่องมือนั้น หลังจากการปรึกษาหารือในระดับทวิภาคีเพื่อหาขอยุติที่
เปนการประนีประนอม ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่ง
เน น ที่ แ นวทางเชิ ง บริห ารจั ด การ แต มี ข อกํ า หนดทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การรับ ผิ ด ทางแพ ง ที่ จ ะใช
ประกอบกับแนวทางซึ่งไมมีผลผูกพันตามกฎหมายตอไป
กอนหนาการประชุมสมัชชภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 นี้ ผูเขารวมประชุมไดเขาประชุมหารือใน
ระดับภูมิภาคและในกลุมเพื่อนประธาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิด
และการชดใช ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 ณ เมืองคารตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย เพื่อทํา
การเจรจาตอรองเกี่ยวกับระบอบระหวางประเทศวาดวยการรับผิดและการชดใชตอจากในการประชุม
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ดังกลาว โดยทําการเจรจาตอรองลับ (closed door negotiation) เกี่ยวกับเนื้อหาในทางปฏิบัติวาดวย
การรับผิดและการชดใชที่เสนอไวในเอกสารแนบทาย II (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11) เกี่ยวกับ
ความเสียหาย ผูเขารวมประชุมเห็นชอบกับคําจํากัดความของความเสียหายที่ปรับรวมใหครอบคลุมถึง
ความเสียหายตอการอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน กลุม
เพื่อนประธานยังไดปรับรายละเอียดของเนื้อหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของแนวทางบริหาร
จัดการ และหารือถึงองคประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเวน หรือการบรรเทา , การจํากัดขอบเขตของ
การรั บ ผิ ด และการฟ น ฟู ค วามเสี ย หาย ต อ มากลุ ม เพื่ อ นประธานได พิ จ ารณาว า ควรทํ า การวิ นิ จ ฉั ย
องคประกอบหลั กของการรั บ ผิดทางแพงโดยสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศหรือไม รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของความเสียหายที่ครอบคลุม , การประเมินคาความเสียหาย และภาระหนาที่
ในการพิสูจนสาเหตุของความเสียหาย และในชวงทาย กลุมเพื่อนประธานไดปรับรวมคําจํากัดความ
เกี่ยวกับขอบเขตของความเสียหาย และสามารถลดทอนเนื้อหาในทางปฏิบัติในสวนนี้ลงจากสี่หนาเหลือ
เพียงหนาเดียว ผูเขารวมประชุมยังไดหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของรางเนื้อหาที่นําเสนอโดยบริษัทดาน
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการเกษตรชั้ น นํา ของโลกหกแห ง ซึ่ ง รว มกัน จั ดทํ า สั ญ ญาที่มี ผ ลผู ก พัน ตาม
กฎหมาย เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่ปรากฎตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยขึ้นอยูกับการ
พิสูจนทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
ในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม รายงานฉบับสุดทายของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการรับผิด
และการชดใช (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11) ไดรับการนําเสนอในที่ประชุมรวม ประธาน Jimena
Nieto ประเทศโคลอมเบีย ไดแนะนําเนื้อหาในทางปฏิบัติที่ไดรวบรวมและปรับใหกระชับขึ้นเกี่ยวกับ
แนวทางและทางเลือกสําหรับกฎและระเบียบวิธีการวาดวยการรับผิดและการชดใช (UNEP/CBD/BS/
COP-MOP/4/11/Add.1) ไดมีการจัดตั้งกลุมติดตอประสานงานซึ่งมีสมาชิกเหมือนกับกลุมเพื่อนประธาน
โดยมีนาย Nieto และนาง Rene Lefeber ประเทศเนเธอรแลนดเปนประธานรวม และไดประชุมกันตลอด
ทั้งสัปดาห เพื่อทําการเจรจาตอรองใหเสร็จภายในวันพฤหัสบดี โดยในระหวางการประชุมเฉพาะสมาชิก
ในกลุมเทานั้นที่สามารถกลาวแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะได อยางไรก็ตาม ในการประชุม
บางกลุ ม ผู สั ง เกตการณแ ละผู แ ทนประเทศซึ่ ง มิ ใ ช ภ าคี พิ ธี ส ารฯ ก็ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะได กลุมติดตอประสานงานประกอบดวย : สมาชิก 6 คน จากภูมิภาคเอเซียแปซิฟก , ทวีป
แอฟริกา และภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ; สมาชิก 2 คน จากสหภาพยุโรป (EU) และภูมิภาค
ยุ โ รปกลางและยุ โ รปตะวั น ออก ;
และผูแ ทนจากประเทศนิ ว ซีแ ลนด , ญี่ปุ น , นอร เ วย และ
สวิตเซอรแลนด
กลุ มติ ดต อ ประสานงานได ป ระชุม ตั้ง แต วัน จัน ทรถึ งวั นศุ กร และเริ่ ม ทํา การหารื อ อยา งเป น
ทางการเกี่ยวกับการสรรหาเครื่องมือ ซึ่งถือเปนประเด็นที่กอใหเกิดความขัดแยงมากที่สุด ผูเขารวม
ประชุมไดถกกันถึงทางเลือกตอไปนี้ : แนวทางที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย ; ระบอบที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ; และแนวทางสองขั้นตอน ซึ่งเริ่มจากการจัดทําเครื่องมือที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทําการ
ประเมินผลกระทบของเครื่องมือดังกลาว และพิจารณาจัดทําเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายขึ้น
ตอไป ผูเขารวมประชุมบางคนกลาวคัดคานระบอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยชี้ใหเห็นถึงความ
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แตกตางหลากหลายของมุมมอง และกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงปญหาจากการไมมีเวลาเพียงพอ
และความซับซอนของระบอบดังกลาว แตผูเขารวมประชุมหลายคนสนับสนุนเครื่องมือที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการรับผิดทางแพง ขณะที่บางคนเสนอใหดําเนินการเพื่อทําใหแนวทางเชิง
บริหารจัดการมีผลผูกพันตามกฎหมาย และผูเขารวมประชุมหลายคนตั้งขอสังเกตวาแนวทางบริหาร
จัดการไมไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญเปนการเฉพาะ การทําใหแนวทางดังกลาวมีผลผูกพันตาม
กฎหมายจึงอาจจะไมเปนการประนีประนอมมากเพียงพอ การประชุมไดเลื่อนออกไปในชวงเย็นของวัน
จันทรที่ 12 พฤษภาคม เพื่อใหภาคีพิธีสารฯ ที่สนใจจะจัดตั้งกลุมโนมเอียงมาทางเดียวกัน (like-minded
group) เพื่อสนับสนุนระบอบวาดวยการรับผิดทางแพงที่มีผลผูกพันตามกฎหาย ในการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 (หรือกลุม Like-Minded Friends) ไดทําการปรึกษาหารือกันตลอดทั้งสัปดาห
สมาชิกของกลุมดังกลาวไดเพิ่มจํานวนขึ้น จนมีทั้งหมด 82 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูแทนจากประเทศกําลัง
พัฒนา
ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม กลุม Like – Minded Friends ไดยื่นขอเสนอที่มีเนื้อหาสนับสนุน
วาดวยการรับผิดทางแพงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายตอกลุมติดตอประสานงาน เพื่อการรับรองในที่
ประชุมสมัชชภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 4 ขอเสนอดังกลาวครอบคลุมสามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
• บทบัญญัติที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย วาดวยการรับผิดทางแพง ภายใตระบอบที่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ซึ่งกําหนดองคประกอบหลักพื้นฐานที่จําเปนตองมี และอางถึงแนวทางวา
ดวยการรับผิดและการชดใชที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย
• บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ผ ลผู ก พั น ตามกฎหมาย ว า ด ว ยการบั ง คั บ ใช คํ า พิ พ ากษาเกี่ ย วกั บ ความ
เสียหาย ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขาม
เขตแดน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําในแนวทางและบทบัญญัติวาดวยการบังคับใชคํา
พิพากษาจากตางประเทศ ภายใตกฎหมายภายในประเทศ
• กระบวนการทบทวน ซึ่งมีศักยภาพในการทําใหองคประกอบอื่นๆ ของการรับผิดทางแพงมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย โดยตั้งอยูบนประสบการณที่ไดรับ
ผูเขารวมประชุมบางคนกลาวแสดงความเปนกังวลเกี่ยวกับการอางถึงแนวทางที่ไมมีผลผูกพัน
ตามกฎหมายในระบอบที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และกลาวเนนถึงความตองการใหแนวทางมีความ
ยืดหยุน ตอมามีการหารือในประเด็นของการบังคับใชคําพิพากษาจากตางประเทศ ซึ่งไดรับการอธิบาย
วาเปนองคประกอบหลักของขอเสนอนี้ โดยผูเขารวมประชุมบางคนกลาวถึงความซับซอนในการจัดทํา
ระเบียบขอบังคับในการบังคับใชคําพิพากษาดังกลาว
ตอมาประธาน Lefeber ไดเชิญชวนใหผูเขารวมประชุมพิจารณาขอเสนอของกลุม Like-Minded
Friends รวมกับเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งมุงเนนที่แนวทางการบริหารจัดการ และใหคํา
นิยามวาเปน “การประนีประนอมในการสราง” โดยกลุมติดตอประสานงานจะทําการเจรจาตอรองตอไป
ประธาน Lefeber อธิบายวาการจัดทําเครื่องมือที่ผลผูกพันตามกฎหมายใหเสร็จภายในการประชุม
สมั ช ชาภาคี พิ ธี ส ารฯ สมั ย ที่ 4 นั้ น อาจเป น ไปไม ไ ด เนื่ อ งจากมี ข อ กํา หนดที่ใ ห ทํ า การเผยแพร ร า ง
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เครื่องมือเปนระยะเวลา 6 เดือน และจัดการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางกฎหมายกอน และภายในสิ้น
ป ค.ศ. 2008 และตามดวยการประชุมสมัชชภาคีพิธีสารฯ สมัยพิเศษ (ExCOP) เพื่อรับรองเครื่องมือที่มี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ผูแทนภาคีพิธีสารฯ บางประเทศตั้งขอสังเกตวาควรจัดทํารางเครื่องมือใหเสร็จ
กอนที่จะอยูในตําแหนงที่สามารถตัดสินใจไดวาจะสนับสนุนเครื่องมือดังกลาวหรือไม ตอมาผูเขารวม
ประชุมเห็นชอบใหทําการเจรจาตอรองตอไป โดยตั้งอยูบนความเขาใจดังกลาว
ในช ว งบ า ย ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได พิ จ ารณากรอบการชดเชยเพิ่ ม เติ ม (supplementary
compensation scheme) เกี่ยวกับความรับผิดสวนที่เหลือโดยรัฐ ผูเขารวมประชุมสวนใหญสนับสนุนให
ตัดทิ้งเนื้อหาในสวนนี้ แตผูเขารวมประชุมบางคนยืนยันใหคงไว และที่ประชุมเห็นชอบใหคงเนื้อหา
ในทางปฏิบัติไวสองสวน เพื่อรอผลจากการพิจารณาในประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการอางถึงการริเริ่มของ
ภาคเอกชน ผูเขารวมประชุมมีความเห็นแบงเปนสองฝายคือ ใหอางถึงกลุมของผูผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ
รายใหญ 6 แหง หรืออางถึงการริเริ่มของภาคเอกชนในภาพรวมทั่วไปมากขึ้น สวนอีกกลุมหนึ่งไม
ตองการใหอางถึงภาคเอกชน เกี่ยวกับขอตกลงวาดวยการชดเชยเพิ่มเติม ผูเขารวมประชุมถกกันใน
ประเด็นที่วาควรใหมีขอตกลงในแบบตามความสมัครใจ ขอตกลงที่เปนลักษณะบังคับ หรือไมตองจัดทํา
ขอตกลงใดๆ ซึ่งผูเขารวมประชุมสวนใหญตองการใหจัดทําขอตกลงในแบบตามความสมัครใจ และได
หารือถึงรูปแบบของขอตกลงดังกลาว ในการประชุมชวงเย็นผูเขารวมประชุมไดหารือเกี่ยวกับการหาขอ
ยุติของการเรียกรองคาเสียหาย และเห็นชอบใหตัดทิ้งสวนที่อางถึงระเบียบวิธีการระหวางรัฐ และหารือ
ถึงการใชถอยคําสําหรับขอความที่อางถึงกฎหมายระหวางประเทศ ในระเบียบวิธีการระหวางประชาชน
และระเบียบวิธีการพิเศษของศาล และผูมีสิทธิเรียกรอง
ตอมาผูเขารวมประชุมไดพิจารณาเนื้อหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางและทางเลือกสําหรับ
กฎและระเบียบวิธีการวาดวยมาตรการเสริมสรางสมรรถนะเพิ่มเติม ผูเขารวมประชุมสวนใหญตองการ
ให ขอกําหนดว าด ว ยการเสริมสร างสมรรถนะมีร ายละเอียดมากขึ้นโดยมีการแกไ ขเล็ กน อย ขณะที่
ผูเขารวมประชุมคนอื่นๆ ตองการใหกําหนดรูปแบบของมาตรการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เกี่ยวกับขอตกลงทาง
สถาบัน ผูเขารวมประชุมหลายคนระบุวาขอตกลงดังกลาวมีคุณคา และหารือถึงมาตรการที่เปนไปได
ขณะที่ผูเขารวมประชุมคนอื่นๆ คัดคานโดยแสดงความกังวลในประเด็นของเงินทุน
ผูเขารวมประชุมไดถกประเด็นขอเสนอที่เปนลายลักษณอักษรของกลุม Like – Minded Friends
โดยแสดงความกังวลในหลายประเด็น รวมถึงการที่บทบัญญัติมีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอสิทธิอธิปไตยของรัฐ ในการวินิจฉัยกฎหมายและนโยบายแหงชาติ เกี่ยวกับองคประกอบหลัก
ของแนวทาง ผูเขารวมประชุมบางคนกลาวแสดงความเปนกังวลเกี่ยวกับการใชภาษาที่เปนการกําหนด
บทบัญญัติ และองคประกอบบางขอ สวนผูเขารวมประชุมคนอื่นชี้ใหเห็นวาทะเบียนดังกลาวตองมีความ
ยืดหยุน และแนวทางไมควรมีผลผูกพันตามกฎหมาย ถึงแมวาจะเปนเอกสารแนบทายพิธีสารใหมที่อาจ
มีขึ้น (supplementary protocol) ก็ตาม เกี่ยวกับการบังคับใชคําพิพากษาจากตางประเทศ ผูเขารวม
ประชุมบางคนกลาวแสดงความเปนกังวลวาอาจตองมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และตองการคําอธิบายเกี่ยวกับสถานะของขอเสนอที่ประนีประนอมแลว
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และความสัมพันธเชื่อมโยงกับเนื้อหาในทางปฏิบัติของรางกฎและระเบียบวิธีการวาดวยการรับผิดและ
การชดใช ซึ่งไดรับการแกไขในการอานและพิจารณาครั้งแรกโดยกลุมเพื่อนประธาน และกลุมติดตอ
ประสานงานเมื่อสัปดาหที่ผานมา ผูเขารวมประชุมคนอื่นๆ ตั้งคําถามเกี่ยวกับระเบียบวิธีการสําหรับ
การเจรจาตอรองตอเนื่อง โดยมีขอเสนอตางๆ รวมถึงการอานและพิจารณาเนื้อหาในทางปฏิบัติเปนครั้ง
ที่สอง (second reading) การหารือทวิภาคี หรือวิธีการอื่นๆ ในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
การหารือในขั้นตอนนี้ ประธาน Nieto ไดสอบถามวา มีผูเขารวมประชุมคนใดที่ไมตองการจะมี
สวนเกี่ยวของ ในเนื้อหาที่ประนีประนอมซึ่งเสนอโดยกลุม Like – Minded Friends เพื่อหาฉันทามติ
เกี่ยวกับเนื้อหาดังกลาว และมีผูเขารวมประชุม 2 คนที่แสดงเจตจํานงขอคัดคาน
ในการประชุมชวงค่ํา ผูเขารวมประชุมไดประชุมในรูปแบบของการประชุมลับ เพื่อพิจารณา
ประเด็นคําถาม 2 ขอ ที่มีความเชื่อมโยงกันคือ : (1) มีการคัดคานการจัดทําเครื่องมือเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม (2) มีการคัดคานการเพิ่มมาตราเกี่ยวกับการรับ
ผิดทางแพง ในแนวทางที่มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม เมื่อผูเขารวมประชุมสองคนกลาวคัดคานใน
ประเด็นแรก ไดขอใหเขารวมการปรึกษาหารือทวิภาคีกับประธานของกลุม ผูเขารวมประชุมหลายคน
กลาวคัดคานคําถามขอที่สามที่ระบุวามีความเห็นชอบในการจัดทําแนวทางที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย
หรือไม การประชุมไดเลื่อนออกไปเนื่องจากมีการปรึกษาหารือระดับทวิภาคี และเมื่อกลุมฯ ไดกลับมา
ประชุมตอ ไมมีผูเขารวมประชุมคนใดคัดคานในประเด็นคําถามขอแรก แตมีผูเขารวมประชุมคนหนึ่งได
คัดคานในประเด็นคําถามขอที่สอง โดยระบุวาไมสามารถเห็นชอบกับขอกําหนดวาดวยการรับผิดทาง
แพงในเครื่องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมายได ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหกลาวถึงประเด็นเหลานี้ใน
การปรึกษาหารือระดับทวิภาคี กับประธานของกลุมฯ ซึ่งไดทําการประชุมตอจนถึงชวงกลางคืน
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ในการประชุมกลุมติดตอประสานงาน ประธาน Lefeber ได
รายงานผลการปรึกษาหารือระดับทวิภาคี และอธิบายวากลุมฯ ไดเห็นชอบใหทําการอางถึงขอเสนอที่
ประนีประนอม ซึ่งจัดทําโดยกลุม Like – Minded Friends ที่ระบุวาภาคีพิธีสารฯ อาจจัดทําระบบการรับ
ผิดทางแพง หรือไมตองจัดทําระบบดังกลาว และอาจนําระบบการรับผิดทางแพงที่มีอยูมาประยุกตใช
โดยสอดคลองกับความตองการของประเทศในการจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
(LMOs) และมีขอเสนอใหผสานขอกําหนดนี้และขอเสนอดังกลาวเขาสูเนื้อหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับผิดและการชดใชที่ไดรับการหารือกอนหนานี้ และทําการปรับโครงสรางใหม เอกสารที่ไดผสาน
ขอกําหนดดังกลาวแลวมีเนื้อหาแบงออกเปนสามสวนคือ : การจัดทําขอกําหนดที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมายวาดวยแนวทางการบริหารจัดการและการรับผิดชอบ ขอกําหนดอื่นๆ คือกรอบการชดเชย
เพิ่มเติม การหาขอยุติของการเรียกรองคาเสียหาย และมาตรการเสริมสรางสมรรถนะเพิ่มเติม
ตอมาประธานกลุมติดตอประสานงานไดถามความเห็นของผูเขารวมประชุมวาเห็นชอบกับการ
ดําเนินงานโดยตั้งอยูบนเนื้อหาในเอกสารที่ไดผสานขอกําหนดดังกลาวหรือไม และพรอมที่จะอานและ
พิจารณาเนื้อหาในทางปฏิบัติครั้งที่สองหรือไม ผู เขารวมประชุมหลายคนกลาวแสดงเจตจํานงที่จะ
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ดําเนินงานโดยตั้งอยูบนเนื้อหาในเอกสารดังกลาว โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความเขาใจรวมกัน
ซึ่งระบุอยูในสวนยอยที่วาดวยขอกําหนดการรับผิดทางแพง ที่สําคัญคือผูเขารวมประชุมเห็นชอบที่จะ
ดําเนินงานโดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา “จะยังไมมีสิ่งใดไดรับความเห็นชอบ จนกวาทุกประเด็นจะไดรับ
ความเห็นชอบ” แตประธานไดกลาวเตือนวา หากผูเขารวมประชุมไมตองการที่จะจัดทําแนวทางที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ก็สามารถกลาวขึ้นมาในตอนนี้ได ผูเขารวมประชุมสองคนขอเวลาเพิ่มมากขึ้นใน
การพิจารณาเนื้อหาที่มีการผสานขอกําหนดดังกลาว และไดรับเวลาในการพิจารณาจนถึงวันศุกร ซึ่ง
กอนที่จะเลื่อนการพิจารณา ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาระเบียบวิธีการสําหรับการดําเนินงานตาม
กระบวนการดังกลาวไดเสร็จสมบูรณ และประธานกลุมติดตอประสานงานไดดําเนินการเพื่อสะทอน
มุมมองดังกลาวในรางขอเสนอแนะสําหรับการพิจารณาของกลุมฯ ในชวงเชาวันศุกร
ในวั นศุกรที่ 16 พฤษภาคม กลุมติ ดตอประสานงานไดเ ห็นชอบใหดําเนินการโดยตั้งอยูบ น
ขอเสนอของกลุม Like – Minded Friends และเริ่มทําการอานและพิจารณาเนื้อหาดังกลาว หลังจากการ
หารือในประเด็นความตองการกรอบ (chapeau) ที่ระบุวาภาคีพิธีสารฯ อาจจัดทําหรือไมจัดทําระบบการ
รับผิดทางแพงขึ้น หรือประยุกตใชระบบการรับผิดฯ ที่มีอยู ผูเขารวมประชุมมีมติใหเนื้อหาดังกลาวคงอยู
ในวงเล็บเกี่ยวกับวรรคที่ระบุวา กฎและระเบียบวิธีการจะไมสงผลกระทบตอสิทธิของภาคีพิธีสารฯ ที่จะมี
หรือจัดทําระบอบวาดวยการรับผิดทางแพงภายในประเทศของตน ผูแทนจากภาคีพิธีสารฯ ประเทศหนึ่ง
เสนอถอยคําใหมเพื่อเปนทางเลือกที่มอบหมายหนาที่ใหภาคีพิธีสารฯ “ดําเนินงานเพื่อใหหลักประกันวา
กฎและระเบียบวิธีการในการรับผิดทางแพงของตน มีขอกําหนดวาดวยการชดใชความเสียหายอันเปน
ผลมาจากการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามเขตแดน” เกี่ยวกับ
ทะเบียนรายการองคประกอบของประเด็นที่ควรรวมไวในกฎหมายหรือนโยบายประเด็นของการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมและกฎระเบียบวิธีการที่กําหนดกระบวนการยังคงอยูในวงเล็บ และไมไดจํากัดอยูที่
การรับผิดอยางเขมงวดเทานั้น เกี่ยวกับการบังคับใชคําพิพากษาของตางประเทศ ที่ประชุมมีฉันทามติวา
ประเด็นนี้ควรไดรับการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และเนื้อหาในประเด็นนี้คงอยูในวงเล็บ และ
ผูเขารวมประชุมคนหนึ่งเสนอใหตัดทิ้งเนื้อหาที่ไดปรับใหงายขึ้น ซึ่งมีผูเสนอไว และผูแทนภาคีพิธีสารฯ
หนึ่งรายระบุใหใสวงเล็บขอความที่กําหนดใหทําการทบทวนแนวทางที่เกี่ยวของภายในไมเกินสามป
หลังจากมีผลบังคับใช
ตอมาผูเขารวมประชุมไดกลับไปพิจารณารางมติ หลังจากที่ถกกันในประเด็นชื่อที่ถูกตองของ
กลุมที่ประชุมไดมีมติใหเรียกชื่อกลุมวา “กลุมของเพื่อนประธาน” (Group of the Friends of the Co –
Chairs) ผูรวมประชุมมีมติวากลุมฯ ควรมีองคประกอบเดียวกับกลุมติดตอประสานงานและกอนที่จะสรุป
การดําเนินงานของกลุมติดตอประสานงาน ประธานรวมทั้งสองคนของกลุมฯ ไดใหขอเสนอแนะวาความ
ตกลงเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการดําเนินงานตอไป ถือเปนการบรรลุผลสําเร็จที่สําคัญและเรียกรอง
ใหภาคีพิธีสารฯ ชื่นชมและใหความเคารพตอความประนีประนามและความปรองดองของทุกฝาย
ในที่ประชุมรวมชวงสุดทาย ประธาน Nieto ไดแนะนํารางมติของกลุมติดตอประสานงาน และให
ความสนใจในประเด็นของการสรรหาเครื่องมือ และกระบวนการ ผูแทนประเทศมาเลเซียและเม็กซิโก
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เสนอใหจัดการประชุมกลุมของเพื่อนประธาน และผูแทนประเทศญี่ปุนกลาวแสดงเจตจํานงที่จะใหทุน
สนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม ผู แ ทนประเทศบราซิ ล กล า วว า งานของกลุ ม ติ ด ต อ ประสานงานเป น การ
ดําเนินงานขั้นสําคัญภายใตมาตรา 27 ของพิธีสารฯ (การรับผิดและการชดใช) ผูแทนประเทศเวเนซุเอลา
เรี ย กร อ งให ดํ า เนิ น ความพยายามเพิ่ ม เติ ม ในการจั ด ทํ า เอกสารข อ มู ล สํ า หรั บ การประชุ ม (working
document) และผูแทนประเทศเปรูกลาวเนนถึงพันธกรณีตอกระบวนการ และรายงานไดรับการรับรอง
โดยไมมีการแกไข
ขอมติ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.18) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รองขอใหสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดตั้งกลุมเพื่อนประธาน โดยมีนาง Jimena Nieto และนาย Rene Lefeber ทํา
หนาที่ประธานรวม ในการพิจารณาเรื่องการรับผิดและการชดใชความเสียหาย ตามบริบทของพิธีสารฯ
ภายใตขอกําหนดการดําเนินงานดังตอไปนี้ :
• จัดประชุม 1 ครั้ง ในชวงตนป ค.ศ. 2009 และหากประธานรวมเห็นวามีความจําเปนตองมีการ
ประชุมเพิ่มเติม ใหจัดการประชุมอีกครั้งในชวงตนป ค.ศ. 2010 กอนที่จะมีการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5
• ใหดําเนินการตอไป ในการเจรจาเรื่องกฎหรือหลักเกณฑวิธีการระหวางประเทศเกีย่ วกับการรับ
ผิดและการชดใชความเสียหาย ตามเอกสารแนบทาย
• องคประกอบของกลุมเพื่อนประธาน จะประกอบดวย : ผูแทนจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
จํานวน 6 คน ผูแทนจากสหภาพยุโรปจํานวน 2 คน ผูแทนจากยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
จํานวน 2 คน ผูแทนจากกลุมแอฟริกันจํานวน 6 คน ผูแทนจากกลุมลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียนจํานวน 6 คน ผูแทนจากประเทศนิวซีแลนด ประเทศนอรเวย ประเทศ
สวิตเซอรแลนด และประเทศญี่ปุน
• ที่ปรึกษา ซึ่งไดรับเลือกจากกลุมเพื่อนประธาน และการเขารวมประชุมอาจไดรับการเอื้ออํานวย
โดยขึ้นอยูกับกองทุนที่สามารถจะสนับสนุนได
• ผูสังเกตการณอาจไดรับเชิญใหเขารวมประชุมได ตามการพิจารณาอยางรอบคอบของประธาน
รวม
• ผลจากการประชุม 2 ครั้ง จะนําเสนอตอที่ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 เพื่อพิจารณา
ตอไป
ขอมติยังไดเรียกรองใหภาคีพิธีสารฯ พิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุนตามความสมัครใจ เพื่อ
การจัดประชุมดังกลาว และเอื้ออํานวยใหผูแทนประเทศตางๆ ไดมีสว นรวม
เอกสารแนบทายของขอมติประกอบดวย 3 เรื่อง ไดแก การดําเนินงานผานขอกําหนดที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย การดําเนินงานผานขอกําหนดที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายวาดวยการรับผิดทาง
แพง และขอกําหนดอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การดําเนินงานผานขอกําหนดที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ในเรื่องนี้แบงไดเปน 2 สวน
ไดแก
สวนที่ 1: แนวทางบริหารจัดการ ประกอบดวย
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 ความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) ซึ่งมี 2 ทางเลือกของเอกสารที่
พรอมใชงาน ที่ระบุถึงกฎและหลักวิธีการที่ไมสงผลกระทบตอสิทธิและอํานาจหนาที่ของรัฐ
 ขอบเขต (scope) ประกอบดวย
• ขอบเขตการบังคับใชตามหนาที่และลักษณะ (functional scope) โดย
เนนการควบคุมดูแลความเสียหายที่มีเจตนาใชสิ่งมีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) โดยตรงเพื่อเปน
อาหาร หรืออาหารสัตว หรือใชในกระบวนการผลิต การใชในสภาพควบคุม และเจตนาปลดปลอยสู
สิ่งแวดลอม รวมถึงกฎระเบียบที่นําไปใชกับการเคลื่อนยายขามแดนทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา
• ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร (geographical scope) กําหนดกฎระเบียบ
และหลักวิธีการที่ใชบังคับในเขตอํานาจของรัฐ
• การจํากัดระยะเวลา (limitation in time) ประกอบดวยเนือ้ หา
ทางเลือก โดยทางเลือกแรกคือ การเสนอใหใชกับกรณีที่เกิดความเสียหายและใชกฎระเบียบและหลัก
วิธีการภายใตกฎหมายภายในประเทศ และทางเลือกทีส่ องคือ การเริ่มใชเมื่อกฎระเบียบมีผลบังคับใช
• การจํากัดการอนุมัติ (limitation to the authorization) ขณะที่มีการ
นําเขาสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
• ประเทศที่ไมใชภาคีพิธีสารฯ (non-parties) กําหนดเงื่อนไขวา การ
ดําเนินงานตามกฎระเบียบและหลักวิธีการของประเทศวาดวยเรื่องการรับผิดและการชดใชความเสียหาย
ควรตองครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขาม
แดนจากประเทศที่ไมใชภาคีพิธีสารฯ ดวย
 ความเสียหาย ประกอบดวย คําจํากัดความที่ครอบคลุมถึงความเสียหายตอ
การอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยยังคงใสวงเล็บใหกับ
ขอความวา “ความเสียหายตอมนุษยและสุขอนามัย ความสูญเสียที่ตามมาตอรัฐ และการสูญเสียรายได”
ในขณะทีข่ อกําหนดเรื่องมูลคาความเสียหายยังคงใสวงเล็บไวทั้งหมด สวนขอกําหนดเรื่องสาเหตุของ
ความเสียหาย จะตองกําหนดใหเชื่อมโยงกับความเสียหาย และกิจกรรมที่ยังเปนประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
กฎหมายภายในประเทศ
 กรอบการชดใชความเสียหายหลัก (the primary compensation scheme)
ประกอบดวยหัวขอตางๆ
ที่เพิ่มเติมรายละเอียดของแนวทางบริหารจัดการที่อยูบนพื้นฐานของการ
กําหนดคาใชจายที่ตองดําเนินการตามมาตรการตอบสนองแกไขและการฟนฟู และสาระเพิ่มเติมอื่นๆ
ไดแก การยกเวนหรือการผอนปรน การดําเนินคดีสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีกับบุคคลที่สามซึ่งตอง
รับผิดแบบเขมงวด ขอจํากัดของความรับผิดทั้งระยะเวลาและจํานวนเงิน และขอบเขตของการประกัน
ทางการเงินเพื่อการชดใชความเสียหาย
สวนที่ 2: แนวทางการรับผิดทางแพง (civil liability approach) ประกอบดวยขอเสนอที่
ไดปรับปรุงใหมจากกลุมโนมเอียงมาทางเดียวกัน (Like – Minded Friends) ซึ่งไดใสวงเล็บใหกับเนื้อหา
ที่กําหนดวา ภาคีพิธีสารฯ อาจจะหรืออาจไมพัฒนาระบบการรับผิด หรืออาจจะประยุกตกฎระเบียบที่มี
อยูแลว ตามความจําเปนที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) และไดกําหนดตอไปวา
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กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติไมควรลวงละเมิดสิทธิของประเทศที่จะมีหรือพัฒนากฎหมาย
หรือนโยบาย
ภายในประเทศ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดทางแพง และการชดใชความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนยาย
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมขามแดนที่สอดคลองตามบริบทของพิธสี ารฯ รวมถึงสวนเพิ่มเติมของพิธีสาร
วาดวยเรื่องการรับผิดและการชดใชความเสียหาย ขอเสนอดังกลาวไดเชิญชวนใหภาคีพิธีสารฯ สราง
ความมั่นใจวาจะเกิดกฎระเบียบทีเ่ ปนการเฉพาะเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
ที่เกี่ยวของกับความ
เสียหายจากการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ขามแดน
ขอกําหนดขั้นตอไปคาดการณวา กฎหมายหรือนโยบายควรจะรวมถึงการดําเนินงาน
ตามสาระตางๆ การพิจารณาถึงแนวทางวาดวยความรับผิดทางแพงตางๆ ที่จะใชเปนเอกสารแนบทาย
ใหกับสวนเพิม่ เติมเรื่องการรับผิดและการชดใชความเสียหายของพิธีสารฯ ดังนี้
- ความเสียหาย
- มาตรฐานของความรับผิด (standard of liability) โดยอาจรวมกับการรับผิดแบบ
เขมงวด การรับผิดจากฐานการกระทําผิด หรือ การรับผิดที่ตองใชทงั้ สองแบบ
รวมกัน
- การหาชองทางนําไปสูการรับผิด (channeling of liability)
- ความมั่นคงทางการเงิน หรือกรอบการชดเชย
- การเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม หรือสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย (access to
justice or the right to bring claims)
- กฎระเบียบวิธกี ารที่ระบุถึงหลักนิติธรรม (due process)
ขอกําหนดเกี่ยวกับการตัดสินคดีความของศาลตางประเทศ คาดวา ควรจะเปนประเด็นที่ไดรับ
การตระหนักและบังคับใชใหสอดคลองกับกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของศาลภายในประเทศ โดยอยูใน
ขอบเขตของสวนเพิ่มเติมจากพิธีสารฯ และเอกสารแนบทายที่แนะนําแนวทางวาดวยเรื่องการรับผิดทาง
แพง นอกจากนี้ขอกําหนดยังไดระบุอีกวา ไมไดตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในประเทศ
และไมไดตองการใหมีการจัดทําสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยการบังคับใชกฎหมายรวมกันในการ
ตั ด สิ น คดี ข องศาลต า งประเทศ ทั้ ง นี้ ข อ กํ า หนดได เ ชิ ญ ให ภ าคี พิ ธี ส ารฯ ที่ ต อ งการให ก ฎหมาย
ภายในประเทศมีขอตกลงรวมกันสองฝายในการพิจารณาคดีความในตางประเทศนั้นขยายความไวใน
กฎหมายภายในประเทศของตนโดยใหครอบคลุมถึงประเทศที่ตองการรวมกัน ซึ่งทางเลือกของวิธีการที่
เปนไปไดงายคือ ภาคีพิธีสารฯ อาจทําใหเกิดความสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศโดยตระหนัก
และใชคําตัดสินคดีจากศาลตางประเทศที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแนวทางวาดวยการรับผิดทาง
แพง
ขอกําหนดสุดทาย คาดการณวาแนวทางตางๆ ควรไดรับการทบทวนไมชากวา 3 ปหลังจากที่
เครื่องมือดังกลาวมีผลบังคับใช การทบทวนจะพิจารณาการเพิ่มเติมรายละเอียดของกรอบที่มีผลผูกพัน
ในเรื่ อ งการรั บ ผิ ด ทางแพ ง ให ส มบู ร ณ ม ากขึ้ น หรื อ จั ด ทํ า แนวทางที่ มี ผ ลผู ก พั น ต า งๆ โดยอาศั ย
ประสบการณที่ไดรับ อยางไรก็ตาม ขอกําหนดตางๆ ยังคงมีวงเล็บคอนขางมาก
2. ขอกําหนดที่ไมผูกพันทางกฎหมาย โดยใชแนวทางการรับผิดทางแพง
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เนื้อหาสวนนี้มีเอกสารที่พรอมใชงานเชนเดียวกับแนวทางบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวย สวน
ที่วาดวยความรับผิดชอบของรัฐ ขอบเขต ความเสียหาย การหาสาเหตุของความเสียหาย และกลไกการ
ชดเชยความเสียหายหลัก สําหรับสวนสุดทายวาดวยเรื่องการรับผิดทางแพงนั้นมีหัวขอตางๆ ไดแก
มาตรฐานของการรับผิด และการหาชองทางนําสูการรับผิดวาจะเปนความรับผิดอยางเขมงวด หรือความ
รับผิดจากฐานการกระทําความผิด หรือความรับผิดที่ตองใชทั้งสองอยางรวมกัน ขอกําหนดการใหความ
ชวยเหลือแกไขเรงดวน และสาระที่เพิ่มเติมในเรื่องความรับผิดทางแพง ซึ่งครอบคลุมถึงขอยกเวนหรือ
การผอนปรน การดําเนินคดี สิทธิในการไลเบี้ยกับบุคคลที่สามซึ่งตองรับผิดแบบเขมงวด ความรับผิด
รวมกัน สัดสวนความรับผิด ขอจํากัดของความรับผิดทั้งระยะเวลาและจํานวนเงิน และขอบเขตของการ
ประกันทางการเงินเพื่อการชดใชความเสียหาย
3. ขอกําหนดอื่นๆ ประกอบดวย
- การชดเชยความเสียหายเพิ่มเติม มีสวนยอยวาดวยเรื่อง ความรับผิดของรัฐ
บางสวน และการชดเชยแบบสะสม
- การระงับขอพิพาท มีสวนยอยวาดวยเรื่องวิธีปฏิบัติภายในรัฐ การระงับขอพิพาทที่
เปนทางการโดยคณะกรรมการพิเศษ และสิทธิในการเรียกรองหาผูรับผิดและชดใช
ความเสียหาย
- มาตรการการเสริมสรางสมรรถนะ มีสวนยอยเรื่อง ขอกําหนดทางเลือกวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะทัว่ ไป โดยทางเลือกหนึ่งมีเนื้อหาที่คอนขางกระชับ และอีก
ทางเลือกมีรายละเอียดมากกวา
นอกจากนี้ยังรวมถึงขอกําหนดวาดวยขอตกลงสําหรับการเสริมสรางมรรถนะทางสถาบันดวย
เนื้อหาในทางปฏิบัตทิ ี่ไดรวบรวมและปรับปรุงแกไขโดยคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจวาดวยการรับ
ผิดและการชดใชความเสียหายไดนําไปพิจารณาครั้งหนึ่งในระหวางการประชุมกลุมเพื่อนประธานกอนที่
จะมีการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ และกลุมประสาน โดยบางสวนยังคงมีวงเล็บไว
หนวยงานสาขา (SUBSIDIARY BODIES)
ทางเลือกสําหรับการจัดตั้งหนวยงานสาขาภายใตพธิ สี ารฯ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12)
ไดมีการหารือในคณะทํางานที่ 1 (WG-I) ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม โดยที่ประชุมรวมไดหารือรางมติ
พรอมวงเล็บอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม
ผูแทนประเทศเอลซัลวาดอร กลุมประเทศแอฟริกัน คิวบา มาเลเซีย ไทย และตูนเี ซีย ได
สนับสนุนใหมกี ารจัดตั้งคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการและเทคโนโลยี เปนการถาวร โดย
กําหนดใหมีการประชุมใหตอ เนื่องกับการประชุมคณะทีป่ รึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการและเทคโนโลยี
(SBSTTA) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางไรก็ตาม ผูแทนประเทศจีน
สหภาพยุโรป (EU) อินเดีย เอกวาดอร ญี่ปุน และประเทศอื่นๆ พอใจที่จะใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน
เฉพาะกิจผูเชีย่ วชาญวิชาการ เพื่อใหคําแนะนําเฉพาะบางประเด็น โดยการจัดตั้งคณะทํางานชุดนี้จะมี
คาใชจายนอยกวา
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การหารือไดขยายออกไปถึงวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม ในที่ประชุมรวม เพื่อใหกลุมเพื่อนประธาน
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนประเทศอูกานดา ซิมบับเว สหภาพยุโรป (EU) นิวซีแลนด และบราซิล สามารถ
หาฉันทามติตอ ขอความในวงเล็บ
ซึ่งไดอางถึงการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ
เพื่อใหมีกลไกที่เหมาะสมสําหรับขอกําหนดในการใหคําแนะนําดานวิทยาศาสตรและเทคนิคตอสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ
และขอกําหนดเรื่องการใหเงินทุนจากงบประมาณโปรแกรมหลักของสํานักเลขาธิการ
อนุสญ
ั ญาฯ สําหรับการดําเนินงานของคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ ขอความดังกลาวไดถูก
ตัดทิ้งในภายหลัง และขอมติไดรับการรับรองในที่ประชุมรวมตามขอแกไข
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.17) สมัชชาภาคีพิธี
สารฯ ตัดสินใจที่จะจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจดานเทคนิค ตามความจําเปน เพื่อพิจารณาประเด็น
สําคัญทางวิทยาศาสตร และเทคนิควิชาการ และใหขอ เสนอแนะแกสมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ และสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ตกลงวาจะพิจารณาความจําเปนในการจัดตั้งหนวยงานสาขาแบบเปด (open-ended
subsidiary body) เพื่อใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคนิควิชาการ ในบริบทของพิธีสารฯ ในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 6
การติดตามตรวจสอบและการรายงาน
คณะทํางานที่
2
(WG-II)
ไดพิจารณาเรื่องการติดตามตรวจสอบและการรายงาน
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/13 and INF/11) ในวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 พฤษภาคม โดยราง
ขอมติไดรับการรับรองพรอมแกไขเล็กนอย
ภาคีพิธีสารฯ หลายประเทศไดเนนย้ําถึงอัตราสวนที่คอนขางต่ําของรายงานแหงชาติ และไดมี
การรองขอใหมีการเสริมสรางความแข็งแกรงในการจัดทํารายงาน
และการปรับปรุงรูปแบบรายงาน
ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกนั เรียกรองใหมีการสนับสนุนดานการเงินใหกับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อการ
จัดทํารายงานแหงชาติ ผูแทนสหภาพยุโรป (EU) และประเทศนอรเวยสนับสนุนตอขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการการปฏิบัตติ ามพิธีสารฯ
ที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเขาถึงการสนับสนุนเงินจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) เพื่อใหบรรลุตามพิธีสารฯ และขอกําหนดการจัดทํารายงาน ผูแทนประเทศ
มาเลเซียพอใจกับการใหความสนใจตอเรื่องการไมปฏิบัตติ ามขอกําหนดเรื่องการใหความชวยเหลือทาง
วิชาการและการเงิน
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.13) สมัชชาภาคีพิธี
สารฯ รองของใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
• วิเคราะหรายงานแหงชาติฉบับแรกที่ภาคีพิธีสารฯ ไดจัดสงภายหลังกําหนดวันสิ้นสุดอีก
ครั้ง และใหนําผลการวิเคราะหใสไวในศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH)
• เสนอการปรับปรุงรูปแบบของรายงานฯ
จากประสบการณที่ไดรับจากการวิเคราะห
รายงานแหงชาติฉบับแรก
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นอกจากนี้ สมัชชาภาคีพิธสี ารฯ ไดกระตุนใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จัดหาแหลงเงิน
ใหกับภาคีพิธสี ารฯ สําหรับใชจัดเตรียมรายงานแหงชาติไดสะดวกขึน้

การวิเคราะหประเมินและการทบทวน
ประเด็นเรื่องนี้ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14) ไดรับความสนใจในที่ประชุมคณะทํางานที่
2 (WG-II) ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม และที่ประชุมรวมไดพิจารณารางขอมติพรอมวงเล็บในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม ผูแทนประเทศคิวบา เม็กซิโก และอินเดีย พอใจตอการรองขอใหมีการ
จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ
เพื่อทําหนาที่ประเมินประสิทธิผลของพิธีสารฯ
ในขณะที่ผูแทนสหภาพยุโรป (EU) ประเทศนิวซีแลนดและโคลอมเบีย คัดคานโดยใหขอสังเกตวา
รายงานแหงชาติที่ภาคีพิธสี ารฯ จัดทําขึ้นสามารถใชเปนพื้นฐานในการประเมินไปได จนกระทั่งมีการสง
รายงานแหงชาติอยางเพียงพอ
การหารือไดขยายออกไปถึงวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม เพื่อใหกลุมเพือ่ นประธานซึง่ ประกอบดวย
ผูแทนประเทศอูกานดา ซิมบับเว สหภาพยุโรป (EU) นิวซีแลนด และบราซิล สามารถหาฉันทามติตอ
ขอความในวงเล็บ ซึ่งไดอา งถึงการจัดประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ การรองขอให
ภาคีพิธีสารฯ สงความเห็นและขอมูลทีย่ งั ขาดไปเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามของภาคีพิธีสารฯ การรองขอให
คณะกรรมการการปฏิบัตติ ามพิธีสารฯ ใหคําแนะแนวทางวาดวยระเบียบวิธีการปฏิบัตติ ามพิธีสารฯ การ
พิจารณาประสบการณและกลไกการปฏิบัตติ ามจากความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ใน
ทายที่สุดขอความในวงเล็บไดถูกตัดทิ้ง และที่ประชุมไดใหการรับรองขอมติในวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.16) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ
• รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
พัฒนาแนวทางวิธีการสนับสนุนการประเมิน
ประสิทธิผลสําหรับครั้งที่สอง และการทบทวนการดําเนินงานตามพิธีสารฯ
• เชิญชวนภาคีพิธีสารฯ เสนอแผนกลยุทธสําหรับพิธีสารฯ
• รองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ นําเสนอรางแผนกลยุทธ เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5

ขอพิจารณาทางเศรษฐกิจ-สังคม
ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาประเด็นเรื่องขอพิจารณาทางเศรษฐกิจ-สังคม (UNEP/CBD/BS/COPMOP/4/15) ในที่ประชุมคณะทํางานที่ 1 (WG-I) ในวันจันทรถึงวันพุธที่ 12-14 พฤษภาคม การถกเถียง
ไดเนนถึงการแลกเปลีย่ นงานวิจัยและขอมูล การเสริมสรางสมรรถนะ การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการ เพื่อพิจารณาความจําเปนในการทําวิจัยและการผสานสูกระบวนการตัดสินใจ ผูแทน
หลายประเทศสนับสนุนใหมกี ารแลกเปลีย่ นงานวิจัยและขอมูล ผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความ
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ปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) ตอไป พรอมกับใหขอสังเกตหลายประการเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เปนกลาง
สําหรับการวิจยั ทางวิทยาศาสตร การประสานงานรวมกับการประชุมอื่นๆ คําแนะแนวทางสําหรับการ
ประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม และการคํานึงถึงสภาพและผลกระทบตอทองถิ่น
ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศรองขอใหมีการเสริมสรางสมรรถนะตอการทําวิจยั
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม ผูแทนจากหลายประเทศไดถกเถียงวาขอเสนอแนะดังกลาวควร
ไดรับการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปของการประชุมประสานการดําเนินงานของรัฐบาลและองคกร
ที่ดําเนินงาน และ/หรือ ใหทุนสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะตางๆ (the Coordination Meeting
of Governments and Organizations Implementing and/or Funding Capacity-Building Activities)
หรือไดรับความสนใจในคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ และในทายที่สดุ ผูเขารวมประชุมได
ตกลงวา จะเปนการรีบเรงจนเกินไปที่จะจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ และไดตัดสินวา
จะยังคงใหอางถึงการประชุมประสานงานดังกลาว นอกจากนี้ ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนบางรายได
กลาววา การพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจ-สังคมในบริบทของพิธีสารฯ นั้น ควรจํากัดถึงผลกระทบที่มีตอการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
เกี่ยวกับการผสานขอพิจารณาทางเศรษฐกิจ-สังคม เขาสูกระบวนการตัดสินใจระดับชาติวาดวย
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้น ขอเสนอแนะไดรวมถึงการผสานโดยอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่
นําไปสูดุลยพินิจของชาติ
และการผสานเขาสูก รอบงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจวาดวยการนําเขาสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม และการคุมครองสุขอนามัย
ของมนุษย ชนพื้นเมือง และความรูที่สืบทอดตามขนบประเพณี สองประเด็นดังกลาวไดกลายเปน
ประเด็นที่โดดเดนในระหวางการอานรางมติ และไดรบั การแกไขในที่ประชุมรวม สําหรับประเด็นเรื่อง
การผสานขอพิจารณาทางเศรษฐกิจ-สังคม ผูแทนประเทศบราซิล ซึ่งคานโดยผูแทนประเทศเอธิโอเปย
อูกานดา นอรเวย และสหภาพยุโรป (EU) ไดรองขอใหตัดขอความที่อางเกี่ยวกับวิธีการสําหรับการ
ผสานผลการวิจัยไปสูกระบวนการตัดสินใจ
ในประเด็นนี้ผูเขารวมประชุมตกลงที่จะใชขอ ความที่
ประนีประนอมจากการเสนอของผูแทนประเทศนอรเวยวา “ประสบการณโดยการคํานึงถึงผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ-สังคม” ในการหารือประเด็นที่เกี่ยวของกับบริบทของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผูแทนประเทศจีน ซึ่งคานโดยหลายประเทศ ไดรองขอใหตัดขอความที่อางถึงการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาวาดวยความหลาหลายทางชีวภาพที่เกีย่ วของกับไมยืนตนดัดแปลงพันธุกรรม ประเด็น
ดังกลาวไดรับการแกไขโดยใหอางอิงวา “การหารือที่เกี่ยวของ” แทนขอความวา “ภายใตบริบทของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ” ที่ประชุมรวมไดรับรองขอมติโดยมีขอแกไขดังกลาว
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ: (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.9) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ตระหนักถึงมุมมองที่แตกตางหลากหลาย และความซับซอนของประเด็นนี้; รับทราบถึง
ความสําคัญของความรวมมือ และความตองการการศึกษาและการคนควาวิจัยเพิ่มเติม และรับทราบถึง
การหารือที่เกี่ยวของ ซึ่งเกิดขึ้นภายใตอนุสัญญาฯ
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ
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1) รองขอใหในการประชุมประสานการดําเนินงานของรัฐบาลและองคกรที่ดําเนินงาน และ/หรือ
ใหทุนสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะตางๆ ครัง้ ตอไป มีการพิจารณาความเปนไปไดของความ
รวมมือกัน ในการระบุสมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับการแลกเปลีย่ นงานวิจัยและขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ-สังคมจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสงขอเสนอแนะตางๆ ตอที่ประชุมสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ สมัยที่ 5
2) เชิญชวนภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่นๆ และองคกรตางๆ ที่เกีย่ วของ ใหมีการแบงปนงานวิจัย
วิธีการวิจัย และประสบการณจากการคํานึงถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม ผานทางศูนยเผยแพร
ขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพตอไป
3) ตกลงวาจะทบทวนวาระนี้อีกครั้งในการประชุมสมัชชาภาคีพิธสี ารฯ สมัยที่ 6 บนพื้น
ฐานขอมูลที่จดั ไวใหในรายงานแหงชาติฉบับทีส่ อง

ความตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชน
คณะทํางานที่ 2 (WG-II) ไดพิจารณาประเด็นเรื่องความตระหนักและการมีสวนรวมของ
สาธารณชน (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/16) ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม และที่ประชุมรวมได
พิจารณารางขอมติพรอมวงเล็บในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม
ในขณะที่ผูเขารวมประชุมบางประเทศรองขอใหมีทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องความตระหนัก
และการมีสวนรวมของสาธารณชน ผูแทนประเทศอื่นๆ ไดเนนถึงความสําคัญตอการใหขอมูลเชิง
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับผลกระทบเชิงบวกจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
การหารือไดขยายออกไปถึงวันศุกรในทีป่ ระชุมรวม เพื่อใหกลุมเพื่อนประธานซึ่งประกอบดวย
ผูแทนประเทศอูกานดา ซิมบับเว สหภาพยุโรป (EU) นิวซีแลนด และบราซิล สามารถหาฉันทามติตอ
ขอความในวงเล็บ ซึ่งไดอางถึงการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชีย่ วชาญวิชาการวาดวยความตระหนัก
การใหการศึกษา และการมีสวนรวมของสาธารณชน ขอเรียกรองใหสํานักเลขาธิการฯ จัดการประชุม
คณะทํางานเฉพาะกิจผูเชีย่ วชาญวิชาการกอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 และการคํานึง
อยางรอบคอบที่จะตัดเรื่องคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชีย่ วชาญวิชาการในภายหลัง เอกสารแนบทายที่อาง
ถึงคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญทางวิชาการวาดวยความตระหนัก การใหการศึกษา และการมีสวน
รวมของสาธารณชน ไดถูกตัดทิ้ง และขอมติไดรับการรับรองพรอมขอแกไข
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.11) สมัชชาภาคี
พิธีสารฯ ตัดสินใจใหมีการพัฒนาโปรแกรมงานวาดวยความตระหนัก การใหการศึกษาและการมีสวนรวม
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย ดูแลและใชสิ่งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรมอยางปลอดภัย
โดยเชิญชวนใหภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอื่นๆ และองคกรที่เกี่ยวของ สงความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบที่
เปนไปไดของโปรแกรมงานดังกลาวใหกบั สํานักเลขาธิการฯ กอนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่
5 และรองขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมผลการสังเคราะหมุมมองและความเห็นตางๆ จาก
ภาคีพิธีสารฯ และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
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สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ ยังไดรองขอใหสํานักเลขาธิการฯ จัดเตรียมโปรแกรมงานวาดวยการ
เสริมสรางความตระหนัก การใหความรูแ ละการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงผลจากการสังเคราะหความเห็น
ดังกลาวดวย

ทางเลือกการดําเนินงานตามขอกําหนดการแจง
ผูเขารวมประชุมใหความสนใจที่จะทบทวนทางเลือกสําหรับการดําเนินงานตามขอกําหนดการ
แจง (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/17) ในที่ป ระชุ มคณะทํา งานที่ 1 ในวั นอั ง คารที่ 13 พฤษภาคม
ผูเขารวมประชุมมีความเห็นรวมกันวา ประสบการณในการจัดทําเอกสารยังมีไมเพียงพอสําหรับการ
พัฒนาวิธีการเพื่อการดําเนินงานตามขอกําหนดการแจง อยางไรก็ตาม มีความเห็นเปนสองทางคือ บาง
ประเทศพอใจที่จะใหมีการเลื่อนการพิจารณาประเด็นนี้ออกไปในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัย
หนา ในขณะที่ประเทศอื่นๆ พอใจที่จะใหมีการจัดตั้งหนวยงานสาขา (subsidiary bodies) เพื่อพิจารณา
เรื่องขอกําหนดการแจง หลายประเทศไดแนะนําวา ใหมีคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการที่จะ
พิจารณาเรื่องขอกําหนดการแจงไปพรอมกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ ประเด็นอื่นๆที่ไดมีการหารือไดแก ความรับผิดชอบของประเทศผูสงออกโดยตระหนักถึง
การประเมินความเสี่ยงเปนลําดับแรก และการแยกแยะความแตกตางของคํารองสําหรับการขนสงโดย
เจตนาเพื่อการทดสอบภาคสนาม
ขอมติสมัชชาภาคีพิธีสารฯ: ในขอมติ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.7) สมัชชาภาคีพิธีสารฯ
ตระหนักวาขอมูลที่จัดใหโดยภาคีพิธีสารฯ
แสดงใหเห็นถึงการขาดประสบการณหรือมีประสบการณ
จํากัดในการดําเนินงานตามขอกําหนดการแจง และไดตัดสินวาจะทบทวนวาระนี้อีกครั้งในการประชุม
สมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ สมัยที่ 6 โดยใชประสบการณตางๆ ที่มีอยูในรายงานแหงชาติฉบับที่สอง

พิธีปดการประชุม
พิธีปดการประชุมมีขึ้นในบายวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. โดยพิธีปดไดเลือ่ น
ออกไปหลายชั่วโมง เพื่อใหการหารืออยางไมเปนทางการสามารถแกไขขอความในวงเล็บที่เปนประเด็น
โดดเดนในขอมติที่วาดวยเรือ่ ง หนวยงานสาขา ความตระหนัก การใหการศึกษาและการมีสวนรวมของ
สาธารณชน การวิเคราะหประเมินและการทบทวน และขอมติเรื่องงบประมาณ จนเสร็จสมบูรณ
ผูเขารวมประชุมรับรองรายงานของคณะทํางานทั้ง 2 กลุม (UNEP/CBD/BS/COPMOP/4/L1/Add.1 and Add.2) และรายงานการประชุมสมัชชาภาคีพธิ ีสารฯ สมัยที่ 4
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.1) ตามที่ไดแกไข นาย Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญาฯ กลาว
แสดงความยินดีตอภาคีพิธสี ารฯ ถึงความสําเร็จในการพิจารณาไดครบทุกวาระการประชุม และแสดง
ความขอบคุณตอประธานและประธานรวมของคณะทํางานและกลุมติดตอประสานงาน นอกจากนี้ยังได
กลาวขอบคุณรัฐบาลเยอรมนี ลาม และเจาหนาที่ทองถิ่น ผูแทนประเทศญี่ปุนไดแสดงความยินดีตอภาคี
พิธีสารฯ ถึงความสําเร็จของการประชุม และแสดงความชื่นชมประเทศเยอรมนีในฐานะเปนเจาภาพ
จัดการประชุมในครั้งนี้ และไดประกาศเสนอเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ 5 ณ
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เมืองนาโกยา ประเทศญีป่ ุน ผูแทนองคการกรีนพีซกลาวขอบคุณประธานรวมที่ดําเนินงานในประเด็น
ของการรับผิดและการชดใชความเสียหาย และกระตุน ใหภาคีพิธีสารฯ รวมกับกลุมโนมเอียงมาทาง
เดียวกัน (Like-Minded Friends) ในการสนับสนุนเครือ่ งมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย นาย Wolfgang
Koehler ประธานการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ กลาวปดการประชุม เมื่อเวลา 20.25 น.
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