อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

อารัมภบท
ภาคี
มีจิตสํ านึกถึงคุณคาอันแทจริงของความหลากหลายทางชีวภาพและถึงคุณคาทางนิเวศ, พันธุกรรม,
สังคม, เศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร, การศึกษา, นันทนาการและสุนทรียภาพของความหลากหลายทางชีวภาพและ
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ,
มีจิตสํ านึกดวยถึงความสํ าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพตอวิวัฒนาการและตอการดํ ารงรักษา
ระบบเกื้อหนุนชีวิตในชีวมณฑล,
ยืนยันวาการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ เปนความหวงใยสนใจรวมกันของมวลมนุษยชาติ
ยืนยันอีกวารัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของตน,
ยืนยันอีกวารัฐมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและตอการใชทรัพยากรชีว
ภาพในแบบที่ยั่งยืน,
วิตกหวงใยวาทรัพยากรชีวภาพกําลังลดลงอยางมีนยั สําคัญ โดยกิจกรรมของมนุษยอยางแนชดั
สํานึกถึงการขาดขอมูลขาวสารและความรูเ กีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพและถึงความตองการเรง
ดวนทีจ่ ะพัฒนาสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร, วิชาการและสถาบันเพือ่ ใหความเขาใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการวางแผน
และการดําเนินมาตรการทีเ่ หมาะสม
รับทราบวาเปนเรื่องจําเปนอยางมากที่จะคาดการณ, ปองกัน, และขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดการลดลง
อยางมีนยั สําคัญและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ตนตอแหลงปญหา
รับทราบดวยวาในกรณีทมี่ กี ารคุกคามจนเกิดการลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไมควรใชการขาดหลักฐานทีส่ มบูรณทางวิทยาศาสตรเปนเหตุผลในการผัดผอนการดําเนินมาตรการ
เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือลดการคุกคามนัน้
นอกจากนั้นรับทราบวาความประสงคพื้นฐานในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การ
อนุรักษระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและการธํารงรักษาและฟนฟูประชากรของ
ชนิดพันธุที่สามารถดํารงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ
นอกจากนั้นรับทราบวาการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ , โดยเฉพาะในประเทศแหลง
กําเนิด, มีบทบาทอยางสําคัญยิง่
ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยอยางใกลชิดและตามขนบประเพณีเดิมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซึง่
ใชทรัพยากรชีวภาพในการดําเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิมและถึงความปรารถนาในอันที่จะแบงปนอยางเทา
เทียมซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนความรู , ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบัติที่สืบทอดมาตาม
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ประเพณีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางยัง่ ยืน
ตระหนักอีกดวยถึงบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่สตรีมีตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และยืนยันความตองการเพื่อใหมีการเขารวมอยางเต็มที่โดยสตรีทุกระดับ ในการวาง
นโยบายและการดําเนินการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ
เนนความสําคัญของและความตองการที่จะสงเสริม ความรวมมือระหวางประเทศ, ภูมิภาคและทั่วโลก
ระหวางรัฐและองคการ ระหวางรัฐบาลระหวางประเทศ และภาคเอกชน ในการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีว
ภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
ยอมรับวาขอกําหนดเกีย่ วกับทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติมและการเขาถึงอยางเหมาะสม ซึง่
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของ อาจจะทําใหเกิดความเปลีย่ นแปลงอยางใหญหลวง ในสมรรถนะของสังคมโลกทีจ่ ะบรรเทา
ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ยอมรับอีกดวยวาขอกําหนดพิเศษเปนสิ่งที่ตองการเพื่อที่จะสนองตอความปรารถนาของประเทศกําลัง
พัฒนา รวมทั้งขอกํ าหนดเกี่ยวกับทรัพยากรการเงินทั้งใหมและเพิ่มเติม และการเขาถึงอยางเหมาะสมซึ่ง
เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของ
รับทราบในการนี้ เงือ่ นไขพิเศษของประเทศพัฒนาลาหลังและรัฐทีเ่ ปนเกาะขนาดเล็ก
ยอมรับวาการลงทุนอยางจริงจังเปนที่ตองการสําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และยอม
รับวามีการคาดหวังตอผลกําไรทางสิ่งแวดลอม, เศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุนเหลานี้
ตระหนักถึงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจและการกําจัดความยากจนวาเปนความสําคัญอันดับแรก
และอยูเหนือสิ่งอื่นใดของประเทศกําลังพัฒนา
สํานึกวาการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนเปนสิ่งสําคัญอยางยิง่
ยวดในอันที่จะสนองความปรารถนาของประชากรโลกที่กําลังทวีจํานวนขึน้ ทางดานอาหาร, สุขภาพและอื่นๆ ซึง่
โดยเจตนารมณของการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืนนัน้ การเขาถึง และ
การแบงปนทั้งทรัพยากรพันธุกรรมและเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนอยางยิง่
รับทราบวา, ในที่สุดแลว, การอนุรกั ษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืนจะ
เสริมสรางความสัมพันธฉนั ทมติ รระหวางรัฐใหเขมแข็งยิง่ ขึน้ และมีคุณูปการตอสันติสุขสําหรับมวลมนุษยชาติ
ปรารถนาที่จะเสริมสรางและทําใหการดําเนินงานระหวางประเทศในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืนสมบูรณขน้ึ , และ
ตกลงใจทีจ่ ะอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน เพือ่ ผลประโยชนของชน
รุนปจจุบันและอนาคต
ไดตกลงดังตอไปนี้
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มาตรา 1 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของอนุสญ
ั ญานี้, ซึ่งดําเนินการโดยสอดคลองกับขอกําหนดที่เกี่ยวของ, ไดแก การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน และ
การแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม, หมายถึงโดยการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเหมาะสมและโดยการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม, โดยคํานึงถึงสิทธิ
ทั้งหมดเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยี, และโดยการสนับสนุนทุนอยางเหมาะสม

มาตรา 2 การใชคํคาํ ศัพท
ตามเจตนารมณของอนุสัญญานี้
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายถึง การมีความผิดแผกแตกตางระหวางสิง่ มีชวี ติ จากทุกแหลงรวม
ถึง, นอกเหนือจากสิง่ อืน่ แลว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทางนําอื
้ น่ ๆ และการประกอบรวมทางนิเวศ ซึง่
สิ่งมีชีวิตเปนสวนหนึ่งในนั้นดวยในการนี้รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ, ระหวางชนิดพันธุและของ
ระบบนิเวศ
“ทรัพยากรชีวภาพ” หมายรวมทั้งทรัพยากรพันธุกรรม, สิ่งมีชีวิตหรือสวนใดๆ ของสิง่ มีชวี ติ , ประชา
กร, หรือองคประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชนหรือคุณคาตามความเปนจริงและตาม
ศักยภาพตอมนุษยชาติ
“เทคโนโลยีชวี ภาพ” หมายถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีใดๆ ซึง่ ใชระบบชีววิทยา, ใชสิ่งมีชีวิตหรือสวน
ที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิต, เพื่อทําใหหรือเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือกระบวนการสําหรับการใชทางวิทยาศาสตร
“ประเทศแหลงกําเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ประเทศซึง่ เปนเจาของทรัพยากรพันธุกรรม
เหลานัน้ ในสภาพตามถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
“ประเทศซึ่งใหทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ประเทศซึง่ สํารองทรัพยากรพันธุกรรมรวบรวมสะสม
ไดจากแหลงซึ่งอยูในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ, ในที่นี้หมายรวมถึงประชากรของชนิดพันธุทั้งที่อยูในธรรม
ชาติและทีเ่ ลีย้ งหรือปลูก, หรือทรัพยากรพันธุกรรมที่ไดจากแหลงซึ่งอยูนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ซึง่ อาจ
จะหรืออาจไมไดถือกําเนิดในประเทศนัน้
“ชนิดพันธุท เ่ี ลีย้ งหรือเพาะปลูก” หมายถึง ชนิดพันธุซ ง่ึ ไดผา นขบวนการวิวฒ
ั นาการ โดยไดรับอิทธิพล
จากมนุษย เพื่อใหตอบสนองความตองการของมนุษย
“ระบบนิเวศ” หมายถึงระบบรวมอันซับซอนซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ ประกอบดวยชุมนุมประชา
กรพืช, สัตวและจุลินทรียกับสภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิตซึ่งอยูรวมกัน แบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกัน
เปนหนวยทีม่ บี ทบาทหนาที่
“การอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง การอนุรักษองคประกอบของความหลาก
หลายทางชีวภาพภายนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
“สารพันธุกรรม” หมายถึง สารใดๆ ของพืช, สัตว, จุลินทรียหรือแหลงกําเนิดอื่นๆ ซึ่งบรรจุหนวยที่มี
บทบาทหนาที่ในการสืบทอดพันธุกรรม
“ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง สารพันธุกรรมซึ่งมีคุณคาตามความเปนจริงและตามศักยภาพ
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“แหลงที่อยูอาศัย” หมายถึง สถานที่หรือประเภทของสถานที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือประชากรเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ
“สภาพในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง สภาพซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมมีอยูในระบบนิเวศและ
ในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและสําหรับกรณีทเ่ี ปนชนิดพันธุท เ่ี ลีย้ งหรือปลูก, หมายถึงในสภาพแวดลอมซึ่ง
ชนิดพันธุเหลานั้นไดถูกพัฒนา จนมีลกั ษณะ/คุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม
“การอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ” หมายถึง การอนุรักษระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติและการธํารงรักษาและการฟนคืนสภาพของประชากรของชนิดพันธุซึ่งสามารถอยูรอดไดในสภาพ
แวดลอมธรรมชาติ และสําหรับกรณีทเ่ี ปนชนิดพันธุท เ่ี ลีย้ งหรือปลูก, หมายถึง ในสภาพแวดลอมซึ่งชนิดพันธุ
เหลานัน้ ไดถกู พัฒนาจนมีลกั ษณะ/คุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม
“พื้นที่คุมครอง” หมายถึง พื้นที่ซึ่งไดรับการกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร ซึ่งถูกระบุใหหรือวาง
ระเบียบใหและจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคพิเศษเฉพาะการอนุรักษ
“องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องคการที่ประกอบดวยรัฐอธิปไตยในภูมิภาคใด
ก็ตาม ซึ่งรัฐสมาชิกไดมอบอํานาจที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ที่อนุสัญญาครอบคลุมและซึ่งไดรับแตงตั้งอยางเปน
ทางการ เพือ่ ลงนาม, ใหสตั ยาบัน, ใหความเห็นชอบหรือเขาเปนภาคีเพิ่มเติม โดยสอดคลองกับระเบียบวิธีการ
ภายใน
“การใชประโยชนอยางยัง่ ยืน” หมายถึง การใชองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีทางและ
ดวยอัตราที่ไมนําไปสูก ารลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว, ทัง้ นีโ้ ดยธํารงรักษาศักยภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนองความตองการและความปรารถนาของคนรุนปจจุบันและในอนาคต
“เทคโนโลยี” หมายรวมถึง เทคโนโลยีชวี ภาพ

มาตรา 3 หลักการ
รัฐมี, โดยสอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหวางประเทศ, สิทธิอธิปไตยทีจ่ ะใช
ทรัพยากรของตนตามนโยบายสิง่ แวดลอมของตนเอง, และตามความรับผิดชอบเพือ่ ใหหลักประกันวา กิจกรรมใน
ความรับผิดชอบหรือในความควบคุมไมกอ ใหเกิดความเสียหายตอสิง่ แวดลอมของรัฐอืน่ หรือของพืน้ ทีน่ อกเหนือเขต
อํานาจของชาติ

มาตรา 4 ขอบเขตดุลอาณา
ภายใตสิทธิของรัฐอื่นๆ, และยกเวนดังทีไ่ ดเสนอไวในอนุสญ
ั ญานี้, ขอกําหนดของอนุสญ
ั ญานี้ มีผลให
แตละภาคีนําไปใชในขอบเขต ดังตอไปนี้
1) ภายในพื้นที่ซึ่งอยูในดุลอาณาของชาติภาคีนั้น ในกรณีขององคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2) ภายในพื้นที่ของดุลอาณาของชาติ หรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับ
กระบวนการและกิจกรรม ซึ่งดําเนินการภายใตดุลอาณาหรือการควบคุมของตน ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงวาผลจะ
เกิดขึ้นที่ใด
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มาตรา 5 ความรวมมือ
แตละภาคีจักตองดํ าเนินการ, ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, รวมมือกับภาคี
อื่นๆ, โดยตรงหรือ, ในกรณีทเ่ี หมาะสม, โดยผานองคการระหวางประเทศที่มีสมรรถภาพ, ในประเด็นเกีย่ วกับ
พื้นที่นอกเหนือเขตอํานาจของชาติ และเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่มีความสนใจรวมกัน, เพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน

มาตรา 6 มาตรการทั่วไปสําหรับการอนุรัรกั ษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
แตละภาคีจักตอง, โดยสอดคลองกับสถานการณและสมรรถนะของตน, ดําเนินการดังตอไปนี้
1) จัดทํากลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมระดับชาติ เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน, หรือปรับกลยุทธ, แผนการหรือโปรแกรมใหสอดคลองกับความมุงหมายดังกลาว
ซึ่งจักตองคํานึงถึง, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, มาตรการซึ่งกําหนดในอนุสญ
ั ญา ที่เกี่ยวของกับ ภาคีและ
2) ประสาน, ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม, การอนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเขากับแผน, โปรแกรมและนโยบายของหนวยงานหรือแผนโปรแกรม,
นโยบาย รวมระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

มาตรา 7 การจําแนกระบุและการติดตามตรวจสอบ
แตละภาคีจักตองดําเนินการ, ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม, โดยเฉพาะตามความมุง
หมายของมาตรา 8 และ 10, ดังตอไปนี้
1) จํ าแนกระบุองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สํ าคัญสําหรับการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยัง่ ยืน โดยพิจารณารายการซึง่ ระบุตามประเภท ดังกําหนดในภาคผนวก 1
2) ติดตามตรวจสอบ, ดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ, องคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งระบุดังในอนุวรรค ก) ขางตน, โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกองคประกอบที่จําเปนจะตองมีมาตร
การอนุรกั ษเรงดวนและทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดในการใชประโยชนอยางยัง่ ยืน
3) จํ าแนกระบุกระบวนการและประเภทของกิจกรรมซึ่งมีหรือมีแนวโนมวาจะมีผ ลกระทบเสียหาย
อยางสําคัญตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน และติดตามตรวจสอบ
ผลนั้นดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ และ
4) ธํารงรักษาและจัดระบบ, โดยใชกลไกใดๆ ก็ตาม, ขอมูลซึ่งไดจากการจําแนกระบุและการติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมดังอนุวรรค ก), ข) และ ค) ขางตน

6
มาตรา 8 การอนุรัรกั ษในถิน่ ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
แตละภาคีจักตองดําเนินการดังตอไปนี้ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม
ก) จัดตั้งระบบพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่ซึ่งตองการมาตรการพิเศษสําหรับอนุรกั ษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ข) จัดทํา, ในกรณีที่จําเปน, แนวทางสําหรับการเลือก, การจัดตั้ง, และการจัดการพื้นที่คุมครองหรือ
พื้นที่ซึ่งตองการมาตรการพิเศษสําหรับอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ
ค) จัดระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญสําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไม
วาอยูในหรือนอกพื้นที่คุมครอง เพือ่ เปนหลักประกันในการอนุรกั ษและใชประโยชนอยางยัง่ ยืน
ง) สงเสริมการคุมครองระบบนิเวศ, ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และธํารงรักษาประชากรของชนิด
พันธุที่สามารถดํารงชีวิตอยูรอดในสภาพแวดลอมธรรมชาติ
จ) สงเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแบบยั่งยืนในพื้นที่ติดตอกับพื้นที่คุม
ครอง เพื่อใหการคุมครองแกพื้นที่นั้นตอไป
ฉ) ฟนฟูและถนอมรักษาระบบนิเวศเสื่อมโทรมและสงเสริมการบํารุงชนิดพันธุที่ถูกคุกคามใกลจะสูญ
พันธุ โดยการวางแผนและดําเนินการตามแผนหรือกลยุทธการจัดการอื่นๆ
ช) จัดตั้งหรือธํารงรักษาวิธีการที่จะจัดระเบียบ, จัดการหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใช
ประโยชนและการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีแนวโนมที่จะ
เกิดผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม อันมีผลตอการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยดวย
ซ) ปองกันการนําเขาชนิดพันธุต า งถิน่ , ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น ซึง่ คุกคามระบบนิเวศ, ถิ่น
ที่อยูอาศัย, หรือชนิดพันธุอื่น
ฌ) พยายามที่จะจัดวางเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโดยสอดคลองระหวางการใชประโยชน
ในปจจุบันกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนอ งคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
ญ) ภายใตกฎขอบังคับแหงชาติ, ใหความเคารพ, สงวนรักษาและดํารงไวซงึ่ ความรู ประดิษฐกรรม และ
การถือปฏิบตั ขิ องชุมชนพืน้ เมืองและทองถิน่ ซึง่ ปรากฏในการดําเนินชีวติ ทีส่ บื ทอดมาตามประเพณี ซึง่ เกีย่ วของกับ
การอนุรกั ษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืนและสงเสริมการประยุกตใชอยางกวางขวาง
มากขึน้ ดวยมีความเห็นชอบและการเขารวมของผูท รงความรู, เจาของประดิษฐกรรมและผูถ อื ปฏิบตั นิ นั้ ๆ และ
สนับสนุนการแบงปนอยางเทาเทียมซึง่ ผลประโยชนอนั เกิดจากการใชประโยชนความรู, ประดิษฐกรรมและการถือ
ปฏิบตั นิ นั้ ๆ
ฎ) จัดทํ าหรือธํ ารงรักษากฎขอบังคับที่จํ าเปนและหรือขอกําหนดระเบียบบังคับตางๆ เพื่อการคุม
ครองชนิดพันธุและประชากรที่ถูกคุกคาม
ฏ) ในกรณีที่พิจารณาแลววามีผลเสียหายที่สํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพตามการดําเนินงาน
ตามมาตรา 7, ควบคุมหรือจัดการกระบวนการและกิจกรรมประเภทตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ฐ) รวมมือในการจัดหาความสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ สําหรับการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ ดังไดกลาวในอนุวรรค ก) ถึง ฏ) ขางตน, โดยเฉพาะอยางยิ่งแกประเทศกําลังพัฒนา
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มาตรา 9 การอนุรัรกั ษนอกถิน่ ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
แตละภาคีจักตองดําเนินการดังตอไปนี้ ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม, และที่สําคัญ
โดยสอดคลองกับมาตรการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
1) ยอมรับนํ ามาตรการสํ าหรับอนุรักษองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนอกถิ่นที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติมาใช, โดยเฉพาะประเทศซึง่ เปนถิน่ กําเนิดขององคประกอบนั้น
2) จัดตั้งและธํารงรักษาสิ่งเอื้ออํานวยในการอนุรักษและการวิจัยนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเกี่ยว
กับพืช สัตว และจุลนิ ทรีย, โดยเฉพาะในประเทศซึง่ เปนถิน่ กําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม
3) ยอมรับนํามาตรการสําหรับบํารุงและฟนฟูชนิดพันธุที่ใกลจะสูญพันธุและมาตรการสําหรับนํากลับ
เขาสูถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเดิมของชนิดพันธุนั้นๆ มาใชภายใตสภาพทีเ่ หมาะสม
4) จัดระเบียบและจัดการเกี่ยวกับการรวบรวมสะสมทรัพยากรชีวภาพจากถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
เพื่อจุดมุงหมายในการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยไมคุกคามระบบนิเวศ และเพื่อจุดมุงหมายใน
การอนุรักษประชากรของชนิดพันธุในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ยกเวนในกรณีที่มีความตองการมาตรการ
อนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติแบบชั่วคราวเปนพิเศษ ภายใตอนุวรรค ค) ขางตนและ
5) รวมมือในการใหความสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ เพื่อการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรม
ชาติ ดังไดกลาวในอนุวรรค ก) - ง) และในการจัดตั้งและธํารงรักษาสิ่งเอื้ออํานวยในการอนุรักษนอกถิ่นที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติในประเทศกําลังพัฒนา

มาตรา 10 การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
แตละภาคีจักตองดําเนินการดังตอไปนี้, ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม
1) ผสานการพิจารณาการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเขากับการตัดสินใจระดับชาติ
2) ยอมรั บ นํ ามาตรการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ท รั พ ยากรชีว ภาพมาใช เพื่ อ หลี ก เลี่ยง หรือลด
ผลกระทบเสียหายทีม่ ตี อ ความหลากหลายทางชีวภาพ
3) คุมครองและสงเสริมการใชทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคลองกับการถือปฏิบัติ
ตามขนบประเพณีวฒ
ั นธรรม ซึ่งเหมาะสมตามเงื่อนไขที่จําเปนในการอนุรกั ษหรือการใชประโยชนอยางยัง่ ยืน
4) สนับสนุนประชากรทองถิ่นในการจัดทําและดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขในพื้นที่เสื่อมโทรม ซึง่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกทําลายจนลดนอยลง
5) สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาวิ ธีการเพื่อการใช
ประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยัง่ ยืน

มาตรา 11 มาตรการสรางเสริมแรงจูงใจ
แตละภาคีจักตองดําเนินการ, ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม, นําเอามาตรการ ทีเ่ หมาะ
สมทางดานเศรษฐกิจและสังคมมาใช ซึ่งมาตรการเหลานี้เปนเสมือนแรงจูงใจเพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
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มาตรา 12 การวิจัจยั และการฝกอบรม
ภาคี โดยคํานึงถึงความตองการพิเศษของประเทศกําลังพัฒนา, จักตอง
ก) จัดวางและธํารงรักษาโปรแกรมเพือ่ การศึกษาทางวิทยาศาสตรและทางวิชาการ และการฝกอบรม
ไวในมาตรการเพื่อการจํ าแนกระบุ การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และองค
ประกอบอยางยัง่ ยืน และใหความสนับสนุนแกการศึกษาและการวิจยั นัน้ ๆ สําหรับความตองการ โดยเฉพาะของ
ประเทศกําลังพัฒนา
ข) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่อุทิศใหแกการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางยัง่ ยืน, โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนา, ใหสอดคลองกับมติของสมัชชาภาคี ซึ่งดําเนินสืบ
เนือ่ งจากขอเสนอแนะของคณะทีป่ รึกษาทางวิทยาศาสตร, วิชาการและเทคโนโลยี
ค) เพื่อดําเนินการสืบเนื่องตามขอกําหนดของมาตรา 16, 18 และ 20, สงเสริมและรวมมือในการใช
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาวิธีการเพื่อการอนุรักษและ
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยัง่ ยืน

มาตรา 13 การใหการศึกษาและการความตระหนักแกสาธารณชน
ภาคีจักตอง
1) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจในความสํ าคัญของ, และมาตรการที่ตองการเพื่อ, การ
อนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ, เชนเดียวกับการถายทอดเผยแพรผานสื่อ, และการสอดแทรกหัวขอเหลา
นี้ไวในโปรแกรมการใหศึกษา และ
2) รวมมือ, เทาทีเ่ หมาะสม, กับรัฐอื่นๆ และองคการระหวางประเทศในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชนเกีย่ วกับการอนุรกั ษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางยัง่ ยืน

มาตรา 14 การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย
1. แตละภาคี จักตองดําเนินการ, ใหมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปไดและเทาทีเ่ หมาะสม, ดังตอไปนี้
ก) นําระเบียบวิธกี ารทีเ่ หมาะสมเขาไปใช ซึ่งตองการใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
ตางๆ ซึง่ มีแนวโนมทีจ่ ะมีผลเสียหายทีส่ ําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการหลีกเลีย่ ง
หรือการลดผลนั้นๆ และ, ในกรณีทเ่ี หมาะสม, ยอมใหสาธารณชนมีสว นรวมในวิธกี ารดังกลาว
ข) นําการจัดการที่เหมาะสมเขาไปใชเพื่อใหหลักประกันวา ผลลัพธทางสิง่ แวดลอมสืบเนือ่ งจาก
โปรแกรมและนโยบายของภาคีนั้นๆ ซึง่ มีแนวโนมทีจ่ ะมีผลกระทบเสียหายทีส่ ําคัญตอความหลากหลายทางชีว
ภาพ ไดรับการพิจารณาทันการณ
ค) สงเสริม, บนพื้นฐานการเอื้ออํานวยผลประโยชนซง่ึ กันและกัน, การแจงใหทราบ, การแลก
เปลี่ยนขอมูลขาวสารและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายใตดุลอาณาหรือการควบคุม ซึ่งมีแนวโนมที่จะมี
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ผลเสียหายอยางสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐอื่น หรือในพื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาติตน,
โดยการสนับสนุนใหมีขอตกลงการดําเนินงานรวมแบบทวิภาคี, ภูมิภาคหรือพหุภาคี, เทาทีเ่ หมาะสม
ง) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีอันตรายหรือความเสียหายรายแรง, เกิดขึ้นภายใตดุลอาณาหรือ
การควบคุมของประเทศนั้นๆ, ซึ่งมีผลตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภายใตดุลอาณาของรัฐอื่นหรือใน
พื้นที่นอกเหนือดุลอาณาของชาตินั้นๆ, แจงรัฐที่มีแนวโนมจะไดรับผลของอันตรายหรือความเสียหายนั้นโดยทั น
ที, เชนเดียวกับริเริ่มการปฏิบัติงานที่จะปองกันหรือลดอันตรายหรือความเสียหายนัน้ และ
จ) สงเสริมการดําเนินงานระดับชาติเกี่ยวกับการสนองตอบโดยเรงดวนตอกิจกรรมหรือเหตุการณ,
ไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออื่นๆ, ซึ่งมีอันตรายอยางรายแรงหรือฉุกเฉินตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหสงกําลังสํารองชวยเหลือความพยายามระดับชาตินน้ั ๆ และ
เพื่อวางแผนฉุกเฉินรวมกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสมและไดรับการตกลงจากรัฐตางๆ หรือองคการผสานทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ
2. สมัชชาภาคีจักตองตรวจสอบ, โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับรับผิดชอบและการแกไขปญหา, ซึง่
รวมทั้งการฟนฟูใหคืนสภาพเดิมและการชดเชยความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ, ยกเวนในกรณีซง่ึ
ความรับผิดชอบนั้นเปนเรื่องภายในอยางแทจริง

มาตรา 15 การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
1. โดยตระหนักถึงสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตน อํานาจในการพิจารณา
กําหนดการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมขึ้นอยูกับรัฐบาลแหงชาติและอยูภายใตกฎระเบียบของชาตินั้นๆ
2. แตละภาคีจักตองพยายามสรางเงื่อนไขเพื่อเอื้ออํานวยในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม สําหรับ
การใชประโยชนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมโดยภาคีอื่นๆ และไมวางขอจํากัดซึ่งขัดแยงตอวัตถุประสงคของ
อนุสญ
ั ญา
3. ตามเจตนารมณของอนุสัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งถูกจัดหาใหโดยภาคี, ดังไดอางถึงในมาตรา
นี้ และมาตรา 16 และ 19, เปนเฉพาะทรัพยากรซึ่งถูกจัดหาใหโดยภาคี ซึ่งเปนประเทศถิ่นกําเนิดของ
ทรัพยากรนั้น หรือโดยภาคีซึ่งไดรับทรัพยากรพันธุกรรมนั้นมาโดยสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับนี้
4. การเขาถึง, ในกรณีที่ไดรับอนุญาต, จักตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวมกันและอยูภาย
ใต ขอกําหนดของมาตรานี้
5. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจักตองอยูภายใตการเห็นชอบที่ไดแจ งลวงหนาของภาคีซึ่งให
ทรัพยากรนั้น นอกเสียจากในกรณีที่ภาคีนั้นพิจารณาเปนประการอื่น
6. แตละภาคี จักตองพยายามที่จะจัดทําและดําเนินการวิจยั ทางวิทยาศาสตร ซึง่ ใชทรัพยากรพันธุ
กรรม ที่ภาคีอื่นๆ จัดหาให โดยการมีสว นรวมอยางเต็มที่, หากเปนไปไดทําการวิจยั ภายในภาคีนน้ั ๆ
7. แตละภาคีจกั ตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบริหาร หรือนโยบาย, เทาทีเ่ หมาะสม, และโดย
สอดคลองกับมาตรา 16 และ 19 และ, ในกรณีทจี่ าเป
ํ น, โดยผานกลไกการเงิน ซึง่ กําหนดโดยมาตรา 20 และ 21
ทัง้ นีด้ ว ยเจตนารมณเพือ่ แบงปนในวิถที างทีย่ ตุ ธิ รรมและเทาเทียม ซึง่ ผลของการวิจยั และการพัฒนา และซึ่งผล
ประโยชนทไี่ ดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมทางการพาณิชยและอื่นๆ กับภาคี ที่ไดใหทรัพยากรนั้น
การแบงปนนัน้ ๆ จักตองอยูภ ายใตเงือ่ นไขทีไ่ ดรบั การตกลงรวมกัน
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มาตรา 16 การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี
1. แตละภาคี, โดยตระหนักวาเทคโนโลยีหมายรวมถึงเทคโนโลยีชวี ภาพและทัง้ การเขาถึงและการถาย
ทอดเทคโนโลยีระหวางภาคีเปนสิง่ จําเปนขาดเสียมิได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้, ดําเนินการ
ภายใตขอกําหนดของมาตรานี้เพื่อจัดหาใหและ/หรือ เอื้ออํานวยแกการเขาถึงเพื่อและถายทอดไปยังภาคีอื่นๆ
ซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน หรือ
เทคโนโลยีที่ใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมและไมเปนตนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางสําคัญตอสิ่งแวดลอม
2. การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยีทอี่ า งถึงในวรรค 1 ขางตน ใหแกประเทศกําลังพัฒนาจักตอง
ถูกจัดใหและเอือ้ อํานวยภายใตเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเปนที่พึงพอใจที่สุด หมายรวมถึงภายใตเงื่อนไขแบบผอน
ปรนหรือแบบสิทธิพเิ ศษ, ในกรณีทไี่ ดตกลงรวมกัน, และในกรณีทจ่ี าเป
ํ น, โดยสอดคลองกับกลไกทางการเงิน ซึง่
กําหนดโดยมาตรา 20 และ 21 สําหรับกรณีทเี่ ทคโนโลยีอยูภ ายใตการคุม ครองของสิทธิบตั รและสิทธิทรัพยสนิ
ทางปญญาอืน่ ๆ การเขาถึงและการถายทอดนัน้ จักตองถูกจัดใหอยูภ ายใตเงือ่ นไข ซึง่ เปนทีย่ อมรับและสอดคลอง
กับการคุม ครองสิทธิทรัพยสนิ ทางปญญาอยางพอเพียงและอยางมีประสิทธิผล การประยุกตใชยอหนานี้จักตอง
สอดคลองกับวรรค 3, 4 และ 5 ขางลางนี้
3. แตละภาคีจักตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย ดานการบริหาร หรือนโยบาย, เทาทีเ่ หมาะสม,
ดวยความมุง หมายวาภาคี, โดยเฉพาะซึง่ เปนประเทศกําลังพัฒนา, ที่จัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรมไดรับการจัด
ใหเขาถึงและรับการถายทอดเทคโนโลยีซง่ึ ใชประโยชนทรัพยากรเหลานัน้ ภายใตเงื่อนไขที่ไดรับการตกลงรวม
กันทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งถูกคุมครองโดยสิทธิบัตรและสิทธิทรัพยสนิ ทางปญญาอืน่ ๆ, ในกรณีที่จําเปน,
โดยขอกําหนดของมาตรา 20 และ 21 และโดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและสอดคลองกับวรรค
4 และ 5 ขางลางนี้
4. แตละภาคีจกั ตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย, การบริหาร หรือ นโยบาย, เทาทีเ่ หมาะสม, ดวยจุด
มุง หมายวาภาคเอกชนจักตองเอือ้ อํานวยในการเขาถึง, แกการพัฒนารวมกัน และการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งอาง
ถึงในวรรค 1 ขางตน เพือ่ ผลประโยชนสาหรั
ํ บทัง้ สถาบันภาครัฐและภาคเอกชน และในการนีจ้ กั ตองปฏิบตั ติ าม
พันธกรณี ซึง่ รวมอยูใ นวรรค 1, 2 และ 3 ขางตน
5. ภาคี, โดยตระหนักวาสิทธิบตั รและสิทธิทรัพยสนิ ทางปญญาอืน่ ๆ อาจมีอิทธิพลตอการดําเนินการ
ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้, จักตองใหความรวมมือในการนี้ภายใตกฎระเบียบแหงชาติและกฎหมายระหวางประเทศ
เพือ่ ทีจ่ ะเปนหลักประกันวาสิทธินน้ั ๆ ไดรับการสนับสนุนและไมขัดแยงตอวัตถุประสงคของอนุสัญญา

มาตรา 17 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
1. ภาคีจักตองเอื้ออํานวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากทุกแหลงของรัฐที่สามารถจัดหาขอมูล
ใหได ซึง่ เกีย่ วของกับการอนุรกั ษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน, ทั้งนี้ โดยคํานึง
ถึงความตองการเปนพิเศษของประเทศกําลังพัฒนา
2. การแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารดังกลาว จักตองรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยทางวิชาการ, วิทยา
ศาสตรและสังคมเศรษฐกิจ, เชนเดียวกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรมและการสํารวจ, ความรู
พิเศษเฉพาะ, ความรูพื้นบานและความรูที่สืบทอดมาตามประเพณี และประกอบรวมกับเทคโนโลยีดังอางถึงใน
มาตรา 16, วรรค 1 ในการนี้ จักตอง, ในกรณีที่เปนไปได, รวมถึงการสงขอมูลขาวสารกลับสูป ระเทศเดิมดวย
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มาตรา 18 ความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร
1. ภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและวิทยาศาสตรในสาขาการอนุรกั ษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ, ในกรณีที่มีความจําเปน, โดยผานสถาบันระหวางประเทศและ
ระดับชาติทเ่ี หมาะสม
2. แตละภาคีจักตองสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตรกับภาคีอื่นๆ, โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนา, ในการอนุวัติอนุสัญญา, นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว, โดยผานการจัดทําและการดําเนินกา
รามนโยบายแหงชาติในการสงเสริมความรวมมือนัน้ ควรใหความสนใจเปนพิเศษแกการพัฒนา และการเสริม
สรางสมรรถนะของชาติ, โดยวิถที างการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเสริมสรางในระดับสถาบันองคการ
3. สมัชชาภาคี, ในการประชุมครั้งแรก, จักตองกําหนดวาจะจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และเทคนิคอยางไร เพื่อสงเสริมและเอื้ออํานวยแกความรวมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร
4. ภาคีจักตอง, โดยสอดคลองกฎหมายและนโยบายของชาติ, สนับสนุนและจัดทําวิธีการสําหรับ
ความรวมมือเพือ่ การพัฒนาและการใชเทคโนโลยี, รวมทั้ง เทคโนโลยีพน้ื บานและเทคโนโลยีทส่ี บื ทอดมาตาม
ประเพณี, ทั้งนี้ เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ สําหรับเจตนารมณประการนี้, ภาคีจักตองสง
เสริมความรวมมือในการฝกอบรมบุคลากรและในการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดวย
5. ภาคี จักตอง, ภายใตความตกลงรวมกัน, สงเสริมการจัดตั้งโปรแกรมการวิจัยรวมและการดําเนิน
กิจการรวมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้

มาตรา 19 การควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีชวี ภาพและการจัดสรรผลประโยชน
1. แตละภาคีจักตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย,การบริหาร หรือนโยบาย, เทาทีเ่ หมาะสมในอันที่
จะทํ าใหภาคีเขามีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลในกิจกรรมการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ, โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งไดจัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรมสําหรับการวิจยั นัน้ , และหากเปนไปไดทําการวิจยั ภาย
ในภาคีนั้นๆ
2. แตละภาคีจกั ตองดําเนินมาตรการทีเ่ ปนไปไดในทางปฏิบตั ทิ ง้ั ปวง เพื่อสงเสริมและกระตุนใหภาคี
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนา, ไดเขาถึงตามลําดับกอนหลัง, ซึ่งผลลัพธและผลประโยชนที่ไดจาก
เทคโนโลยีชวี ภาพซึง่ ใชทรัพยากรชีวภาพทีภ่ าคีเหลานัน้ ไดจัดหาให ทัง้ นีบ้ นพืน้ ฐานแหงความยุตธิ รรมและความ
เสมอภาค การเขาถึงนัน้ ๆ จักตองอยูภ ายใตเงือ่ นไขทีไ่ ดรบั การตกลงรวมกัน
3. ภาคีจักตองพิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีพิธีสารและรูปแบบของพิธีสาร โดยจัดวางระเบียบ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมทั้ง, โดยเฉพาะอยางยิง่ , การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนาในเรื่องเกี่ยวกับการถายทอด
อยางปลอดภัย การดูแล และการใชประโยชนสง่ิ มีชวี ติ ทีไ่ ดรบั การเปลีย่ นแปลงอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีชวี
ภาพอันอาจมีผลเสียหายตอการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
4. แตละภาคีจักตองดําเนินงานโดยตรงหรือโดยมอบหมายใหบคุ คลใดๆ ทางดานกฎหมายหรือทาง
ดานธรรมชาติ ดําเนินงานภายใตดุลอาณาของตนเกี่ยวกับจัดหาใหสิ่งมีชีวิตดังไดอางถึงในวรรค 3 ขางตน, จัด
ใหมีขอมูลซึ่งพอหาไดเกี่ยวกับการใชประโยชนและกฎระเบียบความปลอดภัย ซึ่งประเทศภาคีเปนผูกําหนด
เพื่อการควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตนั้นๆ, เชนเดียวกับจัดใหมีขอมูลที่หาไดเกี่ยวกับผลกระทบเสียหายที่มีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะชนิดซึ่งเปนที่กังวลวิตกแกภาคีซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นๆ จะถูกนําเขาไป
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มาตรา 20 ทรัพยากรการเงิน
1. แตละภาคีดําเนินการเพื่อให, โดยสอดคลองกับสมรรถภาพของตน, การสนับสนุนทางการเงินและ
แรงจูงใจสําหรับกิจกรรมในชาติซึ่งมีเจตนาที่จะบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้โดยสอดคลองกับ
แผนการ, ลําดับความสําคัญและโปรแกรมของชาตินั้นๆ
2. ภาคีประเทศที่พัฒนาแลว จักจัดหาทรัพยากรการเงิน ทั้งที่ใหมและเพิ่มเติมเพื่ออํานวยใหภาคี
ประเทศที่กําลังพัฒนาไดชําระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นครบเต็มจํานวนตามที่ไดตกลงไว เพื่อการดําเนินมาตรการให
บรรลุผลสําเร็จตามขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้ และเพื่อใหไดรับผลประโยชนจากบทบัญญัติของอนุสัญญา
ซึ่งมีคาใชจายที่ไดตกลงกันระหวางภาคีประเทศกําลังพัฒนา กับสถาบันตามที่ไดอางถึงในมาตรา 21, ทั้งนี้โดย
สอดคลองกับนโยบาย, กลยุทธ, ลําดับความสําคัญของโปรแกรม, และกฎเกณฑความเหมาะสม และรายการ
ระบุคา ใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งสมัชชาภาคีไดจัดทําขึน้ ภาคีอื่น, รวมทัง้ ประเทศซึง่ ไดผา นเขาสูก ระบวนการเปลีย่ น
แปลงเศรษฐกิจการตลาดอาจสมัครใจรับภาระตามขอผูกพันของภาคีประเทศพั ฒนาแลว ตามความมุงหมาย
ของมาตรานี้,สมัชชาภาคีจักจัดทํารายการนามภาคีประเทศพัฒนาแลว และภาคีอื่นซึ่งสมัครใจรับภาระตามพันธ
กรณีของภาคีประเทศพัฒนาแลวในการประชุมครั้งแรก สมัชชาภาคีจกั พิจารณาทบทวนเปนระยะและหากจําเปน
จักแกไขรายการนั้น การบริจาคจากประเทศอื่นและแหลงอื่นบนพื้นฐานแหงความสมัครใจจะไดรบั การสงเสริม
ดวยการดํ าเนินการตามพันธะสัญญานี้จักตองคํานึงถึงความตองการเกี่ยวกับกองทุนที่พอเพียง, คาดหวังได,
และหมุนเวียนทันเวลา และความสําคัญของการแบงปนรับภาระระหวางภาคีซึ่งเปนผูบริจาคดังระบุนามในราย
การ
3. ภาคีประเทศพัฒนาแลวอาจให, และภาคีประเทศกําลังพัฒนาจักใชใหเปนประโยชน,ทรัพยากร
การเงิน ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ โดยผานชองทางแบบทวิภาคี, ภูมิภาคหรือพหุภาคี
อื่นๆ ดวย
4. ขอบเขตที่ ภ าคี ป ระเทศกํ าลั ง พั ฒ นาจะดํ าเนิ น การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธสั ญ ญาภายใต
อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จะขึ้นอยูกับการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลของภาคีประเทศพัฒนาแลวตามพันธสัญญาของ
ตนภายใตอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรการเงินและการถายทอดเทคโนโลยี และจะคํานึงอยางเต็ม
ที่ถึงความจริงที่วาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการกํ าจัดความยากจนเปนความสําคัญอันดับแรกและ
เหนืออื่นใด สําหรับภาคีประเทศกําลังพัฒนา
5. ภาคีจักตองคํานึงอยางเต็มที่ถึงความตองการโดยเฉพาะเจาะจงและสถานการณพิเศษของประเทศ
ที่ พั ฒ นาล า หลั ง ในการดํ าเนิ น กิ จ กรรมของประเทศนั้ น ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การสนั บ สนุ น ทุ น และการถ า ยทอด
เทคโนโลยี
6. ภาคีจกั พิจารณาสถานภาพพิเศษอันเปนผลจากการทีค่ วามหลากหลายทางชีวภาพมีความเปนอิสระ
ทั้งในดานการกระจายตัวและทําเลทีต่ ง้ั ซึ่งเกิดในภาคีประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐทีเ่ ปนเกาะเล็กๆ
7. ควรพิจารณาดวยถึงสถานการณพิเศษของประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงประเทศที่มีสภาพแวดลอม
เปราะบางทีส่ ดุ ดังเชน ประเทศในเขตทะเลทรายและกึง่ ทะเลทราย, พืน้ ทีช่ ายฝง และภูเขา
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มาตรา 21 กลไกการเงิน
1. จักตองมีกลไกสําหรับขอกําหนดของทรัพยากรการเงินแกภาคีประเทศกําลังพัฒนา, ตามความมุง
หมายของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ บนพืน้ ฐานของการใหเปลาหรือใหแบบผอนปรน ซึง่ สิง่ ทีจ่ าเป
ํ นดังบรรยายในมาตรานี้
กลไกจักมีบทบาทหนาทีภ่ ายใตขอบเขตอํานาจและการแนะนําของสมัชชาภาคีและจักมีภาระทีต่ อ งชีแ้ จงการดําเนิน
งานตอสมัชชาภาคี ทัง้ นีต้ ามความมุง หมายของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ การดําเนินการของกลไกจักกระทําโดยสถาบัน
ดังทีส่ มัชชาไดมมี ติแตงตัง้ ในการประชุมครัง้ แรก ตามความมุง หมายของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ สมัชชาภาคีจกั กําหนด
นโยบาย, กลยุทธ, ลําดับความสําคัญของโปรแกรมและกฎเกณฑสาหรั
ํ บความเหมาะสม ทีเ่ กีย่ วของกับการเขาถึง
และการใชประโยชนทรัพยากรนัน้ ในการบริจาคควรพิจารณาถึงความตองการในเรือ่ งความคาดหวังได, ความพอ
เพียง และการหมุนเวียนทันเวลา ของเงินทุนดังไดอา งถึงในมาตรา 20 ทัง้ นี้ โดยสอดคลองกับปริมาณทรัพยากรที่
ตองการ ซึง่ สมัชชาภาคีจะกําหนดเปนระยะ และความสําคัญของการแบงปนรับภาระระหวางประเทศผูบ ริจาค ดัง
ระบุนามในรายการทีอ่ า งถึงในมาตรา 20, วรรค 2 การบริจาคโดยสมัครใจอาจกระทําได โดยภาคีประเทศพัฒนา
แลว และโดยประเทศอืน่ และแหลงอืน่ กลไกจักดําเนินการภายในระบบการปกครองทีเ่ ปนประชาธิปไตยและโปรง
ใส
2. สืบเนื่องจากวัตถุประสงคของอนุสัญญา สมัชชาภาคีจักตองกําหนดนโยบาย, กลยุทธและลําดับ
ความสําคัญของโปรแกรม เชนเดียวกับกฎเกณฑโดยละเอียดและแนวทางสําหรับความเหมาะสมในการเขาถึง
และการใชประโยชนทรัพยากรการเงิน รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณคาการใชประโยชนนน้ั
ดวยความสมํ่าเสมอ สมัชชาภาคีจักตองตัดสินใจในการจัดการใหมีผลการดําเนินงานในวรรค 1 ขางตน หลัง
จากไดมีการปรึกษาหารือกับสถาบันซึ่งไดรับมอบหมายในการดําเนินกลไกทางการเงินแลว
3. สมัชชาภาคี จักตองพิจารณาทบทวนประสิทธิผลของกลไก ที่ไดจัดตั้งขึ้นภายในมาตรานี้ ซึ่งรวมถึง
กฎเกณฑและแนวทางดังไดอางถึงในวรรค 2 ขางตน ภายในระยะเวลาไมต่ํากวา 2 ป หลังจากอนุสญ
ั ญา มีผล
บังคับใชและตอจากนั้นดวยความสมํ่ าเสมอ บนพื้นฐานของการพิจารณาทบทวนนั้นจักตองดําเนินการอยาง
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกลไกหากจําเปน
4. ภาคีจักตองพิจารณาเสริมสรางระบบการเงินที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อสนับสนุนใหทรัพยากรการเงิน
สําหรับการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน

มาตรา 22 ความสัมพันธกักบั อนุสัสญ
ั ญาระหวางประเทศอื่นๆ
1. บทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จักไมมีผลตอสิทธิและขอผูกพันของภาคีใด อันเกิดจากความตก
ลงระหวางประเทศใดๆ ที่มีอยูแลว ยกเวนในกรณีที่การใชสิทธิและขอผูกพันเหลานั้น เปนผลใหเกิดความเสีย
หายรายแรงหรือการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ภาคีจักตองดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยสอด
คลองกับสิทธิและขอผูกพันของรัฐ ที่อยูภายใตกฎหมายทางทะเล
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มาตรา 23 สมัชชาภาคี
1. โดยนัยนี้สมัชชาภาคีจึงไดรับการจัดตั้งขึ้นการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี จักตองถูกเรียก
ระดม โดยผูอํานวยการบริหารโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ภายในไมเกินหนึง่ ปหลังจากอนุสญ
ั ญา
ฉบับนี้ มีผลบังคับใช ตอจากนั้นการประชุมสามัญของสมัชชาภาคีจักตองมีขึ้นในชวงระยะเวลาทีส่ มํ่าเสมอ ซึง่
จะไดรับการพิจารณาลงมติจากสมัชชาภาคีในการประชุมครั้งแรก
2. การประชุมพิเศษของสมัชชาภาคีจักตองมีขึ้นในเวลาอื่นๆ ทีส่ มัชชาภาคีเล็งเห็นวามีความจําเปน
หรือตามคําขอรองเปนลายลักษณอักษรจากภาคีใดๆ ทั้งนี้ กําหนดใหดําเนินการภายในหกเดือนหลังจากทีภ่ าคี
ไดรับทราบจากสํานักเลขาธิการ และจักตองไดรับความเห็นชอบอยางนอยจากหนึ่งในสามของภาคีกอน
3. สมัชชาภาคีจักตองไดรับมติเห็นชอบและยอมรับกฎเกณฑของขั้นตอนวิธี การสําหรับสมัชชาภาคี
เองและสําหรับคณะกรรมการซึ่งสมัชชาภาคีอาจตั้งขึ้นเชนเดียวกับกฎเกณฑทางการเงินซึ่งครอบคลุมการใหทุน
สนับสนุนสํานักเลขาธิการ ในการประชุมสามัญจักตองมีการรับรองงบประมาณเพื่อนําไปใชตามชวงระยะหนึง่
จนกวาการประชุมสามัญครั้งตอไปจะมาถึง
4. สมัชชาภาคีจักตองควบคุมการพิจารณาทบทวนการดํ าเนินการตามอนุสัญญา และเพื่อความมุง
หมายดังนี้ จักตอง
ก) กําหนดรูปแบบ และชวงระยะในการถายทอดขอมูลที่ภาคีจะตองเสนอตามมาตรา 26 และ
พิจารณาขอมูลนัน้ เชนเดียวกับรายงานซึง่ คณะกรรมการใดๆ เปนผูเ สนอ
ข) พิจารณาทบทวนขอเสนอแนะทางวิทยาศาสตร ,วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ ซึ่งเสนอโดยสอดคลองกับมาตรา 25
ค) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, พิธีสารมาใชโดยสอดคลองกับมาตรา 28
ง) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, ขอแกไขปรับปรุงอนุสัญญาฉบับนี้ และภาคผนวกมา
ใช, โดยสอดคลองกับมาตรา 29 และ 30
จ) พิจารณาขอแกไขปรับปรุงในพิธีสารใดๆ เชนเดียวกันกับในภาคผนวกใดๆ นอกจากนั้น, และ,
หากตัดสินใจดังนั้น, เสนอแนะการยอมรับ ตอภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของ
ฉ) พิจารณาและยอมรับ, หากเปนที่ตองการ, ภาคผนวกเพิ่มเติมแกอนุสัญญาฉบับนี้มาใช, โดย
สอดคลองกับมาตรา 30
ช) จัดตั้งคณะกรรมการดังกลาว,โดยเฉพาะเพือ่ ใหขอ เสนอแนะทางวิทยาศาสตรและวิชาการ หาก
ดูเสมือนวามีความจําเปนเพื่อการดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้
ซ) ติดตอประสานงาน, ผานสํานักเลขาธิการ, กับองคกรบริหารสําหรับอนุสญ
ั ญาตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ ที่ครอบคลุมในอนุสัญญาฉบับนี้ โดยพิจารณาถึงการวางรูปแบบความรวมมือระหวางองคกรดัง
กลาว, และ
ฌ) พิจารณาและดํ าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจจํ าเปนเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของ
อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ตามประสบการณที่ไดรับจากการดําเนินงานของอนุสญ
ั ญา
5. สหประชาชาติ, หนวยงานพิเศษของสหประชาชาติและหนวยงานการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ เชนเดียวกับรัฐใดๆ ซึง่ มิใชภาคีในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ อาจสงผูแทนเขาสังเกตการณในการประชุมสมัชชา
ภาคีได องคกรหรือหนวยงานอื่นๆ ไมวาจะเปนของราชการหรือไมซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาซึ่งเกีย่ วของ
กั บ การอนุ รั ก ษ แ ละการใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ไ ด แ จ ง ให สํ านั ก เลขาธิ ก ารทราบความ
ปรารถนาในการเขาสังเกตการณในการประชุมสมัชชาภาคี อาจไดรับอนุญาตใหเขาประชุมได หากอยางนอย
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หนึ่งในสามของภาคีมิไดคัดคาน การอนุญาตใหเขาประชุมและการมีสวนรวมในการประชุม จักตองอยูภายใตกฎ
เกณฑตามระเบียบวิธีการซึ่งไดรับการรับรองจากสมัชชาภาคีแลว

มาตรา 24 สํานักเลขาธิการ
1. โดยนัยนีส้ ํานักเลขาธิการจึงไดรับการจัดตั้งขึ้น บทบาทหนาทีข่ องสํานักเลขาธิการจักตอง
ก) เพื่อจัดและใหบริการสําหรับการประชุมของสมัชชาภาคีดังกําหนดในมาตรา 23
ข) เพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากพิธีสารใดๆ
ค) เพื่อเตรียมรายงาน เกี่ยวกับการบริหารตามภาระหนาที่ของตนภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ และ
เสนอรายงานนัน้ ตอสมัชชาภาคี
ง) เพื่อประสานงานกับองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของและ, โดยเฉพาะเขาดําเนินการเกีย่ ว
กับการบริหารและการทําสัญญา ซึ่งอาจจําเปนในการแบงเบาภาระหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิผล, และ
จ) เพื่อปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ซึ่งอาจไดรับมอบหมายจากสมัชชาภาคี
2. ในการประชุมสามัญครั้งแรก, สมัชชาภาคีจักตองแตงตั้งสํ านักเลขาธิการจากองคการระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีสมรรถนะที่จะดําเนินงานได ซึ่งไดแสดงความจํานงทีจ่ ะทําหนาทีส่ ํานักเลขาธิการภายใตอนุสญ
ั ญา
ฉบับนี้

มาตรา 25 คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร, วิชาการและเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการตามขอกําหนดเพื่อใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตร,วิชาการและเทคโนโลยี, โดยนัยนี้
จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยสมัชชาภาคี, และเทาทีเ่ หมาะสม, คณะกรรมการอื่นในการใหคําปรึกษาอยางทัน
เวลาเกีย่ วกับการดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ คณะกรรมการนี้จักเปดใหภาคีทั้งปวงมีสวนรวมและจักดําเนิน
การแบบสหวิชา คณะกรรมการนี้จักประกอบดวยผูแทนรัฐบาลที่มีสมรรถนะในสาขาที่เกี่ ยวของกับวิชาการ
เฉพาะดาน คณะกรรมการนี้จักรายงานตอสมัชชาเปนระยะเกี่ยวกับทุกแงมุมในการดําเนินงานของตน
2. ภายใตอํานาจและโดยสอดคลองกับแนวทางที่ไดวางไวโดยสมัชชาภาคีและตามคํารองขอคณะนี้จัก
ตอง
ก) เสนอการศึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการเกีย่ วกับสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ข) เตรียมการศึกษาทางวิทยาศาสตรและวิชาการเกีย่ วกับผลของมาตรการประเภทตางๆ ที่ดําเนิน
การโดยสอดคลองกับขอกําหนดของอนุสญ
ั ญา
ค) จําแนกระบุเทคโนโลยีซง่ึ ริเริม่ สรางสรรค, เทคโนโลยีมปี ระสิทธิภาพและเทคโนโลยีสดุ ยอดและ
เคล็ดลับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแนะนํ า
เกี่ยวกับวิถีทางและรูปแบบการสงเสริมการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว
ง) ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับโปรแกรมทางวิทยาศาสตรและความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัย
และการพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยัง่ ยืน, และ
จ) ตอบสนองตอคําถามทางวิทยาศาสตร, วิชาการ, เทคโนโลยีและวิธกี าร ซึ่งสมัชชาภาคี และ
คณะกรรมการของสมัชชาภาคีอาจจะเสนอตอหนวย
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3. บทบาทหนาที่,ขอบเขตในการรับมอบอํานาจ, การจัดระบบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนี้
อาจจะไดรับการเพิ่มเติมในรายละเอียดโดยสมัชชาภาคี

มาตรา 26 รายงาน
แตละภาคีจักตองเสนอตอสมัชชาภาคี, เปนระยะตามที่สมัชชาภาคีกําหนด, รายงานเกีย่ วกับมาตรการ
ซึ่งไดดําเนินไปเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญา และประสิทธิผลของมาตรการนั้นในอันที่จะบรรลุวัตถุ
ประสงคของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้

มาตรา 27 การยุติตขิขอ พิพาท
1. ในกรณีที่มีขอพิพาทระหวางภาคีเกี่ยวกับการตีความและการใชอนุสัญญาฉบับนี้ ภาคีที่เกี่ยวของจัก
ตองหาขอยุติโดยการเจรจา
2. หากภาคีที่เกี่ยวของไมสามารถตกลงกันไดโดยการเจรจา ภาคีนั้นอาจรวมกันหาความชวยเหลือ
จากหรือเรียกรองใหมีการไกลเกลี่ยจากบุคคลที่สาม
3. เมื่อใหสัตยาบัน, ยอมรับ, เห็นชอบ, หรือภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาฉบับนี้, หรือในเวลาใดภายหลัง
จากนั้น, รัฐหนึ่งๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อาจแถลงการณเปนลายลักษณอกั ษรกับผูร บั
มอบเกี่ยวกับขอพิพาทที่มิไดรับการแกไข, โดยสอดคลองกับวรรค 1 หรือวรรค 2 ขางตน, วา ยอมรับรูปแบบ
การยุติขอพิพาทประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการดังตอไปนี้, อันเปนการบีบบังคับ,
ก) การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ โดยสอดคลองกับขั้นตอนวิธีการที่ไดวางไวในสวน 1 ของภาค
ผนวก 2
ข) เสนอขอพิพาทตอศาลโลกใหตัดสิน
4. หากภาคีที่มีขอพิพาทมิได, โดยสอดคลองกับวรรค 3 ขางตน, ยอมรับขั้นตอนวิธีการเดียวกันหรือ
ขั้นตอนวิธีการใดๆ ภาคีนั้นจักตองเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิจารณาใหตัดสิน โดยสอด
คลองกับสวน 2 ภาคผนวก 2 เวนเสียแตวา ภาคีนน้ั จะตกลงเปนประการอืน่
5. บทบัญญัติของมาตรานี้จักนําไปใชกับพิธีสารใดๆ ก็ได ยกเวนแตวาไดกําหนดไวในพิธสี ารทีเ่ กีย่ ว
ของแลว

มาตรา 28 การรับรองพิธีธสี าร
1. ภาคีจักตองรวมมือในการจัดทําและรับรองพิธสี ารของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้
2. พิธีสารจักตองไดรับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคี
3. สํานักเลขาธิการจักตองจัดสงเนื้อหาของพิธีสารใดๆ ที่ไดรับการเสนอขึ้นมา ใหแกภาคีภายในหก
เดือนกอนการประชุมนั้น
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มาตรา 29 การแกไขอนุสัสญ
ั ญา หรือพิธีธสี าร
1. ภาคีใดๆ อาจเสนอขอแกไขสําหรับอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ภาคีใดๆ ของพิธีสารอาจเสนอขอแกไข
สําหรับพิธสี ารนัน้ ๆ
2. ขอแกไขในอนุสัญญาฉบับนี้จักตองไดรับการรับรองในที่ประชุมของสมัชชาภาคี การแกไขในพิธี
สารใดๆ จักตองไดรับการรับรองในการประชุมภาคีของพิธีสารที่เปนปญหานั้น เนื้อหาของขอแกไขใดๆ ที่
เสนอขึน้ มาในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ หรือในพิธีสารใดๆ, ยกเวนซึ่งไดถูกกําหนดโดยพิธสี ารนัน้ ๆ จักตองถูกสงใหแก
ภาคีของสัญญาทีเ่ ปนปญหานัน้ ๆ โดยสํานักเลขาธิการอยางนอยหกเดือนกอนการประชุม เพื่อรับรองขอแกไขดัง
กลาว สํานักเลขาธิการจักตองสงขอแกไขที่เสนอขึ้นมานั้นใหแกผูลงนามในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ เพื่อทราบดวย
3. ภาคี จั ก ต อ งใช ค วามพยายามทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะให มี ก ารตกลงเกี่ ย วกั บ ข อ แก ไ ขที่ เสนอขึ้ น มาใน
อนุสัญญาฉบับนี้หรือในพิธีสารใดๆ โดยการขอความเห็นชอบจากทุกฝาย หากความพยายามทั้งหมดในการขอ
ความเห็นชอบไดถูกใชหมดสิ้นแลวหรือไมไดมีการตกลงขอแกไขนั้นจักตองไดรับการรับรองโดยเสียงสวนใหญ
ตั้งแตสองในสามเสียงขึ้นไปจากภาคีที่เปนปญหานั้น ทีม่ าประชุมและลงคะแนนเสียง และผูรับมอบจักตองเสนอ
ขอแกไขนั้นแกภาคีทั้งหลายเพื่อการใหสัตยาบัน, การยอมรับ หรือการเห็นชอบ
4. การใหสัตยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบแกขอแกไขจักตองแจงแกผูรับมอบหมายใหดูแล
รักษาเปนลายลักษณอักษร ขอแกไขซึ่งไดรับการรับรองโดยสอดคลองกับวรรค 3 ขางตน จักมีผลบังคับใช
ระหวางภาคีซึ่งไดยอมรับขอแกไขนั้น ทัง้ นีใ้ นวันทีเ่ กาสิบหลังจากทีไ่ ดสง มอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ หรือสาร
เห็นชอบโดยอยางนอยสองในสามของภาคีของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ หรือภาคีของพิธีสารที่เกี่ยวของตามหลักการเชน
นี้ ขอแกไขดังกลาวจักมีผลบังคับใชสําหรับภาคีอื่นในวันที่เกาสิบหลังจากที่ภาคีนั้นไดสงมอบสัตยาบันสาร, สาร
ยอมรับหรือสารเห็นชอบตอขอแกไขนั้นแลว
5. ตามความมุงหมายของมาตรานี้ “ภาคีทม่ี าประชุมและลงคะแนนเสียง” หมายถึงภาคีที่มาประชุม
และลงคะแนนออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคาน

มาตรา 30 การรับรองและการแกไขภาคผนวก
1. ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือพิธีสารใดๆ จักเปนสวนประกอบของอนุสญ
ั ญา หรือของพิธี
สารนัน้ , ตามแตกรณี, และ, หากมิไดกําหนดไวเปนประการอื่น, การรับรองอนุสัญญา หรือพิธีสารทําใหเปนการ
รับรองภาคผนวกใดๆ ดวย ในเวลาเดียวกันนั้นภาคผนวกนั้นจักตองกําหนดในเรือ่ งเกีย่ วกับวิธกี าร, วิทยา
ศาสตร, วิชาการ, และการบริหาร
2. ยกเวนที่อาจไดกําหนดไวในพิธีสารใดๆ ที่เกี่ยวกับภาคผนวกของพิธีสารนั้น, จักตองประยุกตใชวิธี
การดังตอไปนี้ในการนําเสนอ,การรับรอง, และการมีผลบังคับใช ของภาคผนวกที่เพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้
หรือภาคผนวกของพิธีสารใดๆ
ก) ภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดจักตองถูกเสนอและไดรับการยอมรับโดยสอดคลอง
กับวิธีการที่ไดวางไวในมาตรา 29
ข) ภาคีใด ซึ่งไมสามารถจะเห็นชอบกับภาคผนวกเพิ่มเติมของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือภาคผนวกของพิธี
สารใดๆ จักตองแจงผูรับมอบ, โดยลายลักษณอักษร, ภายในหนึ่งปจากวันที่ไดรับการติดตอเพื่อขอการรับรอง
จากผูรับมอบ ผูรับมอบจักแจงภาคีทั้งปวง โดยปราศจากการลาชา เกี่ยวกับหนังสือแสดงความเห็นซึ่งไดรับมา
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ภาคีหนึ่งๆ อาจถอนเรื่องที่ไดแสดงการคัดคานไปแลวในเวลาใดก็ตาม และภาคผนวกจัก, ทันทีทันใดนั้น, มีผล
บังคับใชสําหรับภาคีนั้น ตามเงื่อนไขภายใตอนุวรรค (ค) ขางลางนี้
ค) เมื่อครบกําหนดหมดอายุภายในหนึ่งปจากวันที่ไดรับการติดตอเพื่อขอการรับรองจากผูรับมอบภาค
ผนวกจักมีผลบังคับใชสําหรับทุกภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดเสนอหนังสือแจง
ความเห็น ทั้งนี้โดยสอดคลองกับขอกําหนดตามอนุวรรค (ข) ขางตน
3. การเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใชของขอแกไขภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้หรือของ
พิธีสารใดๆ จักอยูภายใตวิธีการเดียวกันกับการเสนอ, การรับรองและการมีผลบังคับใชของภาคผนวกของ
อนุสญ
ั ญา และภาคผนวกของพิธีสารใดๆ
4. หากภาคผนวกเพิ่มเติมหรือขอแกไขของภาคผนวกเกี่ยวของกับขอแกไขของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ หรือ
ของพิธีสารใดๆ ภาคผนวกหรือขอแกไขเพิ่มเติมจักไมมีผลบังคับใชจนกวาจะถึงเวลาที่ขอแกไขของอนุสัญญา
หรือของพิธีสารที่เกี่ยวของมีผลบังคับใช

มาตรา 31 สิทธิทีท่จี ะออกเสียง
1. ยกเวนดังไดกําหนดในวรรค 2 ขางลางนี้, แตละภาคีของอนุสัญญา หรือของพิธีสารใดๆ จักมีหนึ่ง
เสียง
2. องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค, ในเรื่องที่อยูในอํานาจซึ่งไดรับมอบหมาย, จักตอง ใช
สิทธิของตนที่จะออกเสียงดวยจํานวนเสียงเทากับจํานวนรัฐสมาชิกของตนซึง่ เปนภาคีของอนุสญ
ั ญานี้ หรือของ
พิธสี ารทีเ่ กีย่ วของ องคการนั้นๆ จักตองไมใชสิทธิออกเสียงหากรัฐสมาชิกของตนไดใชสิทธิแลว และในทํานอง
กลับกันรัฐสมาชิกจักตองไมใชสิทธิออกเสียง หากองคการนั้นๆ ไดใชสิทธิแลว

มาตรา 32 ความสัมพันธระหวางอนุสัสญ
ั ญาฉบับนีกั้ กบั พิธีธสี าร
1. รัฐหนึ่งๆ หรือองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจไมกลายเปนภาคีของพิธีสารหากมิได
เปนหรือ, ในเวลาเดียวกันกลายมาเปน, ภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้
2. มติภายในพิธีสารใด จักตองไดรับการดําเนินงานโดยภาคีของพิธสี ารทีเ่ กีย่ วของเทานัน้ ภาคีใดๆ
ซึ่งมิไดใหสัตยาบัน, ยอมรับ, หรือเห็นชอบ กับพิธีสารหนึ่งๆ อาจเขารวมเปนผูสังเกตการณในการประชุมใดๆ
ของภาคีพธิ สี าร นัน้ ๆ ได

มาตรา 33 การลงนาม
อนุสัญญาฉบับนี้ จักตองเปดใหมีการลงนาม ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร โดยทุกประเทศและ
องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ในระหวางวันที่ 5 มิถนุ ายน 2535 จนถึง 14 มิถนุ ายน 2536
และ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ ในกรุงนิวยอรค ในระหวาง วันที่ 15 มิถนุ ายน 2535 จนถึง 4 มิถนุ ายน
2536
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มาตรา 34 การใหสัสตั ยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบ
1. อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ จักอยูภายใตการใหสัตยาบัน, การยอมรับหรือการเห็นชอบโดย
รัฐตางๆ และโดยองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สัตยาบันสาร, สารยอมรับ, หรือสารเห็นชอบจักถูก
เก็บสะสมไวที่ผูรับมอบ
2. องคการใดๆ ที่อางถึงในวรรค 1 ขางตน ซึง่ กลายมาเปนภาคีของอนุสญ
ั ญา หรือของพิธีสารใดๆ
โดยที่รัฐสมาชิกของตนมิไดเปนภาคี จักตองถูกผูกมัดโดยขอผูกพันทั้งหมดภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยว
ขององคการและรัฐสมาชิกขององคการนั้นจักตัดสินใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการดําเนินการตามขอผูกพัน
ภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสาร, ตามแตกรณี ในกรณีเชนนั้นองคการและรัฐสมาชิกจักไมไดรับโอกาสใหใชสิทธิ
ภายใตอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกัน
3. ในสัตยาบันสาร, สารยอมรับหรือสารเห็นชอบ องคการดังไดอางถึงในวรรค 1 ขางตน จักประกาศ
ขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสญ
ั ญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ
องคการเหลานี้ จักตองแจงใหผูรับมอบทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของสมรรถภาพของตนที่เกี่ยว
ของ

มาตรา 35 การภาคยานุวัวติตั ิ
1. อนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ จักเปดใหรัฐและองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ภาคยานุวตั ิ ตั้งแตวันที่อนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของไดปดการลงนามแลว ภาคยานุวัติสารจักถูกเก็บรวบ
รวมไวที่ผูรับมอบหมายใหดูแลรักษา
2. ภาคยานุวตั สิ าร, องคการดังไดอางถึงในวรรค 1 ขางตน จักแถลงขอบเขตของสมรรถภาพของตน
ในการรับภาระ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา หรือพิธีสารที่เกี่ยวของ องคการนี้จักแจงใหผูรับ
มอบทราบดวย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับขอบเขตของสมรรถภาพของตนในการรับภาระ
3. ขอกําหนดของมาตรา 34, วรรค 2 จักสามารถนําไปใชกับองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิ
ภาค ซึ่งเขารวมเปนภาคีใหมของอนุสัญญาฉบับนี้หรือพิธีสารใดๆ ได

มาตรา 36 การมีผลบังคับใช
1. อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ,
สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวตั สิ าร
2. พิธีสารใดๆ จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ การมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สาร
เห็นชอบ หรือภาคยานุวตั สิ าร จํานวนหนึง่ ดังไดระบุในพิธสี ารนัน้ ไดรับการเก็บรวบรวมไวแลว
3. สํ าหรับแตละภาคีซึ่งใหสัตยาบัน, ยอมรับ หรือใหความเห็นชอบกับอนุสัญญาฉบับนี้ หรือ
ภาคยานุวตั ิ นอกจากนั้นหลังจากการสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สารเห็นชอบหรือภาคยานุวตั สิ ารลําดับ
ทีส่ ามสิบแลว อนุสญ
ั ญา จักมีผลบังคับใชในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่ภาคีนั้นสงมอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ,
สารเห็นชอบหรือภาคยานุวตั สิ าร
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4. พิธีสารใดๆ, ยกเวนดังไดกําหนดเปนประการอืน่ ในพิธสี ารนัน้ , จักมีผลบังคับใชสําหรับภาคีที่ได
ใหสตั ยาบัน, ยอมรับหรือเห็นชอบกับพิธีสารนั้น หรือภาคยานุวัติ หลังจากอนุสญ
ั ญา ไดมีผลบังคับใชสืบเนื่อง
ตามวรรค 2 ขางตน ในวันทีเ่ กาสิบหลังจากวันทีภ่ าคีสง มอบสัตยาบันสาร, สารยอมรับ, สารเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวตั สิ ารแลว หรือในวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช สําหรับภาคีนั้น, ตามแตประการใดจะมาภาย
หลัง
5. ตามเจตนารมณของวรรค 1 และ 2 ขางตน สารใดๆ ที่องคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ไดสงมอบ จักไมนับเปนสารเพิ่มเติมจากที่ไดสงมอบโดยสมาชิกภาคีขององคการนัน้

มาตรา 37 การสงวนสิทธิ
ไมอาจทําขอสงวนในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้

มาตรา 38 การเพิกถอน
1. ในเวลาใดก็ตามหลังจากวันทีอ่ นุสญ
ั ญา ไดมีผลบังคับใชสําหรับภาคีแลวสองป ภาคีนั้นอาจจะถอน
ตัวจากอนุสัญญา โดยแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรแกผูรับมอบ
2. การเพิกถอนใดๆ จักตองมีผลสิ้นสุดในหนึ่งปหลังจากวันที่ผูรับมอบไดรับเรื่องเพิกถอน หรือใน
วันที่หลังจากนั้น ซึ่งอาจกําหนดไวในหนังสือเพิกถอน
3. ภาคีใดๆ ซึ่งถอนตัวออกจากอนุสัญญาฉบับนี้จักตองไดรับการพิจารณาวาไดถอนตัวจากพิธสี าร
ใดๆ ซึ่งเปนภาคีอยูดวย

มาตรา 39 การจัดใหมีมกี ารเงินเฉพาะกาล
โดยถือวาไดรับการปรับปรุงโครงสรางเต็มที่ โดยสอดคลองกับความตองการตามมาตรา 21 กองทุนสิ่ง
แวดลอมโลกของโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ,โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ และ
ธนาคารระหวางประเทศเพือ่ การเสริมสรางและการพัฒนา จักตองเปนสถาบันดังอางถึงในมาตรา 21 บนพื้น
ฐานเฉพาะกาล สําหรับในระยะระหวางการมีผลบังคับใชอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชา
ภาคี หรือจนกระทั่งสมัชชาภาคี ตัดสินใจกําหนดสถาบัน โดยสอดคลองกับมาตรา 21

มาตรา 40 การจัดใหมีมสํีสาํ นักเลขาธิการเฉพาะกาล
สํานักเลขาธิการ ซึ่งจะตองจัดหาโดยผูอํานวยการบริหารของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ จัก
เปนสํานักเลขาธิการ ดังไดอางถึงในมาตรา 24, วรรค 2 บนพืน้ ฐานเฉพาะกาล สําหรับในระยะระหวางการมีผล
บังคับใชอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จนถึงการประชุมครั้งแรกของสมัชชาภาคี
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มาตรา 41 ผูรัรบั มอบ
เลขาธิการองคการสหประชาชาติจักรับหนาที่เปนผูรับมอบอนุสัญญาฉบับนี้ และพิธีสารใดๆ
มาตรา 42 ตนฉบับที่แทจริง
ตนฉบับของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ในเนือ้ หาภาษาอาราบิก, จีน, อังกฤษ, ฝรัง่ เศส, รัสเซีย, และสเปน ซึ่งได
พิสูจนถูกตองเทาเทียมกันแลว จักถูกเก็บรักษาโดยเลขาธิการองคการสหประชาชาติ
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