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สรุปข้อตัดสนิใจ (decision) สมัชชาภาคพีิธสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สมัยที่ ๕ (COP-MOP 5) 

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น 
 

หัวข้อการประชุม ข้อตัดสินใจ COP-MOP 5 
รายงานของ
คณะกรรมการการปฏิบัติ
ตามพิธีสาร 
(Compliance 
Committee)  
 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ: 
     รับทราบ ข้อคิดเห็นของภาคีพิธีสารฯ  ว่าบทบาทและหน้าท่ี การให้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการฯ ควรมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างไรบ้าง 
     รับทราบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ของคณะกรรมการฯ  
      รําลึกถึง วัตถุประสงค์ ลักษณะงาน หลักการต่างๆของวิธีการและกลไกของการปฏิบัติตาม
ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Procedures and Mechanisms 
on Compliance under the Cartagena Protocol on Biosafety) ตามภาคผนวกของ
ข้อตัดสินใจ  ๑/๗ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ซ่ึงเน้นการสนับสนุนการปฏิบัติตาม และ การ
พิจารณากรณีการไม่ปฏิบัติตามต่างๆ โดยการจัดหาให้ซ่ึงการแนะนําและความช่วยเหลือ โดย
วิธีการท่ีง่าย ให้ความสะดวก ไม่เป็นการขัดแย้ง และให้ความร่วมมือ และ โดยการให้ความเอา
ใจใส่กับความจําเป็นท่ีพิเศษ ของประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยการพิจารณาอย่างเต็มท่ีความ
ยากลําบากต่างๆ ท่ีประสบอยู่ ในการนําพิธีสารฯ ไปปฏิบัติ และดําเนินการ  
      รับรู้และเข้าใจ ความจําเป็นสําหรับการเสริมสร้างความเชื่อม่ันของภาคีพิธีสารฯ เกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ  และการประยุกต์ใช้วิธีการและกลไกของการปฏิบัติ
ตามของพิธีสารฯ โดยการเน้น และเสริมความเข้มแข็งของบทบาทท่ีให้ความสะดวกและ
สนับสนุนของคณะกรรมการฯ  รวมถึงการระดมความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางการเงิน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ ต่างๆ ด้วย 

ข้อตัดสินใจ 
• สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  

(เอ)  โดยเหตุท่ีการส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโดยประเทศภาคีใดก็ตาม 
ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาของย่อหน้า ๑(เอ) ของหมวดสี่ ของภาคผนวกของข้อตัดสินใจ ๑/๗ ของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ คณะกรรมการการปฏิบัติตามในการตอบสนอง จะพิจารณา มาตรการ
ต่างๆ ท่ีระบุไว้ในย่อหน้า ๑ (เอ) และ (บี) ของหมวดสี่ ของภาคผนวกเท่านั้น อันได้แก่ การ
จัดหาให้ ซ่ึงการแนะนํา หรือ การช่วยเหลือ แก่ภาคีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น และ/หรือ จัดทํา
ข้อเสนอแนะให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ จัดหาให้ซ่ึงความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคนิค  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม และ มาตรการการเสริมสร้างสมรรถภาพต่างๆ 

(บี)   คณะกรรมการการปฏิบัติตาม อาจพิจารณาด้วยเช่นกันในการนํามาตรการต่างๆ ท่ี
อ้างอิงถึงในย่อหน้าย่อย (เอ) ข้างต้น  ในสถานการณ์ท่ีภาคีพิธีสารฯ ไม่สามารถส่งรายงาน
แห่งชาติของตนได้ หรือ ข้อมูลได้รับมาจากรายงานแห่งชาติ หรือ สํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ โดยมีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลจากกลไกประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House, BCH) ท่ีแสดงให้เห็นชัดว่า ภาคีพิธีสารฯ 
ท่ีเกี่ยวข้องนั้น เผชิญอยู่กับอุปสรรคในการปฏิบัติตามพันธกรณี ภายใต้พิธีสารฯ 

เอกสารแนบ ๓.๑ 
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• ร้องขอ ให้คณะกรรมการการปฏิบัติตาม ดําเนินการให้ลุล่วง บทบาทและหน้าท่ีในการ
สนับสนุนของตนให้เป็นไปตามย่อหน้า ๑ ข้างต้น ด้วยความไว้วางใจ และความร่วมมือของ
ประเทศภาคีท่ีเกี่ยวข้องนั้น 

 • สนับสนุน ให้กําลังใจภาคีพิธีสารฯ ต่างๆท่ีมีอุปสรรคในการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามของตนภายใต้พิธีสารฯ อันเนื่องมาจาก
การขาดความสามารถในการนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือท่ีว่าคณะกรรมการฯ หรือ สมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สามารถท่ีจะพิจารณาใช้มาตรการที่เอ้ืออํานวยประโยชน์ และสนับสนุน ตาม
ความเหมาะสม ด้วยมุมมองท่ีจะช่วยเหลือประเทศภาคนีั้น ให้เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ 

              ในวาระท้ายสุดของคณะประชุมรวม  ไ ด้ มีการเลือก ต้ังกรรมการใหม่ใน
คณะกรรมการการปฏิบัติตาม ห้าคน ซ่ึงผลจากการเลือกต้ัง ได้แก่ Alejandro Hernández 
(Costa Rica) สําหรับ the Latin American and Caribbean Region; Yousef Saleh Al-
Hafedh (Saudi Arabia) สําหรับ the Asia and Pacific Region; Natalya Minchenko 
(Republic of Belarus) และ/หรือ Dubravka Stepic (Croatia) สําหรับ Central and 
Eastern Europe; Abisi Mafa (Zimbabwe) สําหรับ Africa; และ Clare Hamilton (UK) 
สําหรับ Western Europe and Others 
 

กลไกการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 
(Biosafety Clearing-
House, BCH) 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  
       รับทราบ การปรับปรุงศูนย์การจัดการข้อมูล (Management Center) ของ BCH และ
รูปแบบท่ัวไปของการจัดส่งข้อมูลไว้ใน BCH  

ข้อตัดสินใจ 
• เตือน ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอ่ืนๆ จัดให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนในข้อตัดสินใจข้ัน
สุดท้ายเกี่ยวกับ LMOs และผลสรุปการประเมินความเสี่ยงตามข้อตัดสินใจดังกล่าวไว้ใน BCH 
รวมถึงผลสรุปการประเมินความเสี่ยงสําหรับทุกกรณีตามข้อกําหนดของพิธีสารฯ โดยเฉพาะ
กรณีการปลดปล่อย LMOs เพ่ือทดสอบภาคสนาม แม้ว่า LMOs นั้นจะถูกเสนอให้มีการ
เคลื่อนย้ายข้ามแดนหรือเพ่ือการค้าเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม 

• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอ่ืนๆ และผู้ใช้ BCH อ่ืนๆ จัดให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพท่ีมีอยู่ผ่านทาง Biosafety Information Resource Center ของ BCH ต่อไป 

• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาการใช้เคร่ืองมือเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบรวดเร็ว (quick-link) เพ่ืออํานวยการประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติท่ี
เกี่ยวข้องเพื่ออ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับ LMOs 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และเชิญชวนรัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ส่งข้อคิดเห็นให้กับ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างสมัยการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ คร้ังล่าสุด ซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ลงทะเบียน เคร่ืองมือวิเคราะห์ผลจากการหาข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลในลักษณะกราฟ
หรือรูปภาพ และร้องขอสํานักเลขานุการอนุสัญญาฯ คํานึงถึงการนําข้อคิดเห็นเหล่านั้น 
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เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุง BCH  

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และเชิญชวนรัฐบาลอ่ืนๆ เอ้ืออํานวยการประชุม online forums ผ่าน
ทาง BCH ท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการดําเนินการตามพิธีสารฯ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเอ้ืออํานวยให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการใช้คํานิยามตาม
มาตรา ๒๐ ของพิธีสารฯ  และประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงท่ีจะนําไป
เผยแพร่ผ่าน BCH 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และเชิญชวนรัฐบาลอ่ืนๆ ในการจําแนกระบุความต้องการโดยคํานึงถึง 
BCH ระดับชาติ ในรายละเอียดของวิธีการ และร้องขอโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ให้ดําเนินโครงการเพิ่มระดับการเสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วมใน BCH อย่างมี
ประสิทธิภาพ และร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้การสนับสนุนท่ีจําเป็นต่อการจําแนกระบุ
ความต้องการดังกล่าว 

• ร้องขอ ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกขยายโครงการพิจารณาสมรรถนะในการเข้าร่วมใน  BCH 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับทุกภาคีพิธีสารฯ ท่ีมีสิทธิ และส่งรายงานให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๖ พิจารณา 
 

การเสริมสร้างสมรรถนะ 
           
 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ ท่ีเป็นประเทศกําลังพัฒนา รัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
พิจารณาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีจําเป็น
สําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ 

• เชิญชวน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ผนวกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
เข้าในข้อกําหนดโครงการสําหรับการประเมินสมรรถนะระดับชาติและการริเร่ิมการประเมิน
อ่ืนๆ ท่ีใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  

• ร้องขอ เลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้ประเมินความต้องการทุกๆ ๔ ปี 

• เชิญภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอ่ืนๆ 
        - สนับสนุนการริเร่ิมการให้การศึกษาและฝึกอบรมท่ีมีอยู่ 
        - จัดต้ังกลไกการประสานสําหรับการให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในระดับชาติ อนุภูมิภาค และภูมิภาค 

• เห็นชอบ ข้อกําหนดโครงการสําหรับการทบทวนแผนปฏิบัติการล่าสุด 

• ร้องขอ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้จัดเตรียมเอกสารสําหรับการทบทวน 

• ร้องขอ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเสริมสร้าง
สมรรถนะ 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ ให้ส่งความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะและจัดลําดับความสําคัญ
ตามการพิจารณาเชิงเศรษฐกิจสังคมผ่าน BCH โดยให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ online แล้วนําเสนอต่อสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ สมัยท่ี ๖ 
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ทะเบียนรายนาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ: 
        รับทราบ รายงานสถานภาพและการใช้ทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพและ กองทุนสําหรับทะเบียนรายนาม (Voluntary Trust Fund) ระยะนําร่อง 
        เน้น บทบาทสําคัญของทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การให้ความช่วยเหลือต่อประเทศกําลังพัฒนาและภาคีท่ีเศรษฐกิจกําลังอยู่ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสมรรถนะให้เกิดการดําเนนการตามพิธีสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        รับทราบ ข้อจํากัดในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประเทศกําลังพัฒนาและภาคีท่ี
เศรษฐกิจกําลังอยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลงในการใช้ประโยชน์จากทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ข้อตัดสินใจ 
๑. สถานภาพและการใช้ทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
• เตือน ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลท่ีไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ เสนอรายนามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือบรรจุไว้ใน
ทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ หากยังไม่ได้ดําเนินการ และให้
พิจารณาถึงความจําเป็นในการมีสมดุลระหว่างเพศและความครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญใน
ทะเบียนรายนามเพื่อเสนอรายนามผู้เชี่ยวชาญของตน 

• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลท่ีไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ ท่ีได้เสนอรายนามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
บรรจุในทะเบียนรายนามเอื้ออํานวยให้ย่ืนต่อผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเมื่อได้รับเลือกให้ดําเนินงาน
ภายใต้อนุสัญญาฯ โดยเร็ว และโดยการปรับงานท่ีรับผิดชอบอยู่เดิมให้ยืดหยุ่นข้ึน  

• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอ่ืนๆ จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และปัญหาท้าทาย
ในการเสนอรายนามผู้เชี่ยวชาญและใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญในทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญ 
และประเมินความจําเป็นในอนาคต เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการเสนอรายนามผู้เชี่ยวชาญ
และแบบฟอร์ม ให้กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ อย่างน้อยหกเดือน ก่อนการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๖  

• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลท่ีไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ เพ่ิมความตระหนักถึงภาระหน้าท่ีของ
ผู้เชี่ยวชาญท่ีได้เสนอรายนามไว้แล้ว 

• ร้องขอ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้ทบทวนประสบการณ์การใช้ทะเบียนรายนาม จําแนก
ระบุปัญหาท้าทายท่ีประสบอยู่และประเมินความจําเป็นในอนาคตของภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาล
ท่ีไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ เพ่ือเป็นการเตรียมการประเมินการปฏิบัติงานของทะเบียนรายนาม ในการ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๖ 

๒. กองทุนสําหรับทะเบียนรายนามระยะนําร่อง 
• แสดงความขอบคุณ รัฐบาลประเทศเสปนและสหภาพยุโรปในการสนับสนุนกองทุนสําหรับ
ทะเบียนรายนาม 

• เชิญชวน ประเทศพัฒนาแล้ว และผู้ให้ทุนอ่ืนๆ ในการสนับสนุนกองทุนสําหรับทะเบียน
รายนามเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ สําหรับ
ปี ๒๐๑๑-๒๐๒๐ 
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• ร้องขอ ให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เสนอข้อแก้ไขในแนวทางชั่วคราว (Interim 
Guidelines) ของกองทุนสําหรับทะเบียนรายนามระยะนําร่อง เพ่ือให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๖ พิจารณา 
 

กล ไ กแล ะท รั พ ย า ก ร
ทางการเงิน  
 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  
        ทบทวน เอกสารท่ีจัดเตรียมโดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และรายงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกซ่ึงจะได้นําเสนอต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยท่ี ๑๐ ต่อไป 
         รับทราบ ข้อกังกลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินด้านความปลอดภัยทางชีวภาพใน GEF 
Trust Fund (GEF-4) ท่ีถูกใช้ไปส่วนหนึ่งซ่ึงเป็นดัชนีบ่งบอกว่าทรัพยากรทางการเงินใน GEF-5 
จะมีจํานวนลดลง  
         ตระหนักถึง ความจําเป็นของทรัพยากรทางการเงินสําหรับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ  
         รับทราบ มาตรการที่ดําเนินการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกต้องมีการดําเนินต่อไปเพ่ือปรับ
วงจรของโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งแนวทางบริหารโครงการในงวดท่ี ๕ ของ
งบประมาณ 

ข้อตัดสินใจ 

• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ ให้กําหนดลําดับความสําคัญของเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
ความเหมาะสม เม่ือได้สมัครรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว 

• เสนอแนะ ให้สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรองแนวทางสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และกระตุ้นให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก:  

(๑) ดําเนินการตามแนวทางท่ีมีก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลไก
ทางการเงินด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(๒) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๖ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดย
สนับสนุนการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ตามโครงการ System for Transparent 
Allocation of Resources (STAR) โดยกําหนดโควตาเฉพาะด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพให้กับแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากรายงานแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ 

(๓) จัดให้มีทรัพยากรทางการเงินเพ่ือเอ้ืออํานวยให้กับภาคีพิธีสารฯ ในการจัดเตรียม
รายงานแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ 

(๔) ขยายการสนับสนุนในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับภาคีพิธีสารฯ เพ่ือมีส่วน
ร่วมในกลไกเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสนอรายงานให้กับสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๖ เพ่ือพิจารณา 

(๕) ม่ันใจว่าได้รวมเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ในสาระของข้อเสนอโครงการ
การประเมินสมรรถนะระดับชาติของตนเอง (national capacity self-
assessments: NCSAs) และความริเร่ิมท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก 

(๖) ม่ันใจว่าโปรแกรมงานเรื่องการสร้างความตระหนัก การศึกษา และการมีส่วนร่วม
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ของสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย การดูแลและการ
ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จะได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกจนแล้วเสร็จ 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพ่ือเอ้ืออํานวยให้ภาคีพิธีสารฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วคาม
ความเหมาะสม 

• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ ท่ีเป็นประเทศพัฒนาแล้วตอบรับถึงความต้องการของภาคีพิธีสารฯ ท่ี
เป็นประเทศกําลังพัฒนาและประเทศท่ีเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่ม
ทรัพยากรทางการเงินและเทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ผ่านทวิภาคี พหุภาคี หรือใน
ระดับภูมิภาค 
• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ จัดให้รายงานแห่งชาติในส่วนของการเสริมสร้างสมรรถนะ ให้มีข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้าถึงกองทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก  
• ร้องขอ ให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ศึกษาวิธีการอื่นๆ ในการระดมทรัพยากรทางการเงิน
เพ่ิมเติม เพ่ือการดําเนินการตามพิธีสารฯ และรายงานเร่ืองดังกล่าวต่อสมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๖ 
 

ความร่วมมือกับองค์กร 
อนุสัญญา และโครงการ
อื่นๆ  

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
       รับทราบ ความร่วมมือของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กับความริเร่ิมด้านศุลากรสีเขียว 
(Green Customs Initative) องค์กรการค้าโลก องค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
IPPC และอนุสัญญา Aarhus และอื่นๆ  
       เน้นยํ้า ถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามพิธีสารฯ รวมถึงการตระหนักและการมีส่วน
ร่วมของสาธารณชนว่าจะได้รับการสนับสนุนผ่านความร่วมมือและการประสานงานจากองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อตกลงพหุภาคีและความริเร่ิมต่างๆ  
        แสดงความขอบคุณ เลขาธิการอนุสัญญาฯ ท่ีมีความพยายาให้เกิดความร่วมมืออย่าง
เข้มแข้งกับองค์กรอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การการค้าโลก และร้องขอให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ 
พยายามมากข้ึนเพ่ือให้ได้รับสถานะของผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการองค์การการค้าโลกว่าด้วย
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ Technical Barriers to Trade  

ข้อตัดสินใจ 
• ร้องขอ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้พิจารณาถึงกองทุนท่ีจะเอื้ออํานวยสําหรับ 
     - ดําเนินการจัดทําบันทึกความเข้าใจกับ International Organization for Standardization 
และ the International Seed Testing Association เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
ต่อไปตามบริบทของมาตรา ๑๘ ของพิธีสารฯ  
     - ร่วมในการประชุมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ  
     - ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ อนุสัญญา และโครงการอ่ืนๆ ท่ีกําลังพัฒนากลไกสําหรับแบ่งปัน
ข้อมูลโดยมีเป้าหมายเพ่ือเชื่อมโยงการจําแนกระบุท่ีน่าจะเป็นไปได้ และเพ่ือหลีกเลี่ยงการพัฒนา
ขัดแย้งกันหรือความซํ้าซ้อนของการจัดเตรียมข้อมูล และรับรองความเชื่อถือได้ของข้อมูลท่ีจัดให้ 
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     - จัดให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในเรื่องของกฎและมาตรฐานของการบรรจุหีบห่อและ
การขนส่ง  
 

งบประมาณสําหรับ
โปรแกรมงานของพิธีสารฯ 
 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ  

• รับทราบ การสนับสนุนทุนรายปีเป็นจํานวนเงิน ๑,๐๘๒,๔๓๒ เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๒ ต่อปี จากประเทศแคนาดาและจังหวัดคิวเบค สําหรับการปฏิบัติงานของสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ท่ีซ่ึงร้อยละ ๑๖.๕ ได้จัดสรรเพ่ือชดเชยเงินทุนสนับสนุนจากภาคีพิธีสารฯ 
ต่อปี สําหรับปี ๒๐๑๑-๒๐๑๒ 

• รับรอง งบประมาณหลัก (core programme budget-BG) เป็นจํานวนเงิน ๑,๙๖๕,๖๐๐ 
เหรียญสหรัฐ สําหรับปี ๒๐๑๑ และ ๒,๕๑๖,๗๐๐ เหรียญสหรัฐ สําหรับปี ๒๐๑๒ 
• ให้ กําหนดเงินทุนสํารองการปฏิบัติงานท่ีร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายของงบประมาณหลัก (BG) 
รวมถึงค่าสนับสนุนโครงการต่างๆ   
• ให้ อํานาจสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการใช้จ่ายเงินภายในงบประมาท่ีต้ังไว้ โดยอาศัย
เงินสดท่ีมีอยู่ รวมถึงเงินคงคลัง การสนับสนุนทุนจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาและรายได้
เบ็ดเตล็ด 
• เห็นชอบ ให้กําหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริการของสํานักเลขาธิการระหว่างอนุสัญญาฯ และ
พิธีสารฯ ท่ี ๘๕:๑๕ สําหรับปี ๒๐๑๑-๒๐๑๒ 
• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ ท้ังหมดให้จ่ายค่าสมทบทุนสําหรับปี ๒๐๑๑ ภายในวันท่ี ๑ 
มกราคม ของทุกปี และเรียกร้องให้ภาคีพิธีสารฯ จ่ายค่าสมทบทุนสําหรับปี ๒๐๑๑ ภายใน
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๐๑๐ และสําหรับปี ๒๐๑๒ ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๐๑๑ ตามสัดส่วน 
และร้องขอให้แจ้งภาคีพิธีสารฯ ถึงจํานวนเงินสมทบทุนในปีถัดไป ภายในวันท่ี ๑ สิงหาคมของ
ทุกป ี 
• เร่งรัด ให้ภาคีพิธีสารฯ ท่ียังไม่ได้ดําเนินการจ่ายค่าสมทบทุนงบประมาณหลักสําหรับปี 
๒๐๑๐ และปีท่ีผ่านมาดําเนินการจ่ายค่าสมทบทุนโดยเร็ว และร้องขอให้สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จัดพิมพ์และปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการสนับสนุนกองทุนของพิธีสารฯ ให้ทันสมัย 
• ให้ ขยายเวลางบประมาณของพิธีสารฯ (BG, BH และ BI) ไปอีก ๒ ปี โดยเร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑
มกราคม ๒๐๑๒ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๓ 
• ร้องขอ ให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดเตรียมและนําเสนองบประมาณสําหรับบริการ
ของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และโปรแกรมมงานของพิธีสารฯ สําหรับปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔ 
ต่อสมัชชาภาคีพิธีสาร ฯ สมัยท่ี ๖ 
 

การดูแล ขนส่ง บรรจุหีบ
ห่อและจําแนกระบุตาม
มาตรา 18 วรรค 2 (a) 
ของพิธีสารฯ  

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ:  
      ระลึกถึง มาตรา ๑๘ วรรค ๒ (เอ) ของพิธีสารฯ และบันทึกถึงข้อจํากัดของประสบการณ์ท่ี
ได้รับในการดําเนินงานตามวรรค ๔ ของข้อตัดสินใจ ๔/๑๐ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ  
     รับทราบ ความสําคัญของการจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีเจตนาใช้เป็น
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 อาหารหรืออาหารสัตว์ หรือใช้ในกระบวนการผลิต ในเอกสารกํากับท่ีมีการขนส่งสินค้า 

     บันทึกว่า เอกสารและการจําแนกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหาร หรือ
อาหารสัตว์ หรือใช้ในกระบวนการผลิต (LMOs-FFP) มีความสําคัญต่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้วย 

ข้อตัดสินใจ 
๑. ประสบการณ์ท่ีได้รับจากเอกสารกํากับ LMOs ตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒ (เอ) ของพิธีสารฯ 
• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และกระตุ้นรัฐบาลอ่ืนๆ ใช้มาตรการต่างๆ ต่อไป เพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่าข้อมูลตามข้อกําหนดในมาตรา ๑๘ วรรค ๒ (เอ) และวรรค ๔ ของข้อตัดสินใจ ๓/๑๐ 
ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เพ่ือใช้จําแนกระบุ ได้รวมอยู่ในเอกสารกํากับ LMOs-FFP ท่ีมีอยู่ 
ตามที่ระบุไว้ในข้อตัดสินใจ ดังกล่าวแล้ว  

• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ เร่งการดําเนินการตามกรอบงานด้านการกํากับดูและด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางท่ีเกี่ยวข้อกับการดําเนินการ
ตามพิธีสารฯ ไว้ใน BCH รวมทั้งข้อเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดในการกํากับดูและท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจําแนกระบุและเอกสารของ LMOs-FFP 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และกระตุ้นรัฐบาลอ่ืนๆ จัดทํามาตรการเพ่ือเอ้ืออํานวยต่อไปในการ
ดําเนินงานตามข้อตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตาม วรรค ๔ ของข้อตัดสินใจ ๓/๑๐ ของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และสนับสนุนรัฐบาลอ่ืนๆ องค์การต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาคีพิธีสารฯ ท่ีเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศท่ีเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างสมรรถนะ เพ่ือดําเนินการ
ตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการจําแนกระบุ ตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒ (เอ) และข้อตัดสินใจ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

• สนับสนุน ภาคีพิธีสารฯ ในการพัฒนาระบบภายในประเทศ หรือใช้ระบบท่ีมีอยู่ตามความ
เหมาะสม ในการป้องกันการนําเข้า LMOs-FFP เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ดังเช่น การปลดปล่อย
สู่สิ่งแวดลอ้มโดยจงใจ 

• ตัดสินใจ ท่ีจะพิจารณาข้อจํากัดของการได้รับประสบการณ์ในการดําเนินการตาม วรรค ๔ 
ของข้อตัดสินใจ ๓/๑๐ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ และขยายการจัดทําตัดสินใจตามท่ีอ้างถึงใน 
วรรค ๗ ของข้อตัดสินใจ ๓/๑๐ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๗ โดยข้อตัดสินใจดังกล่าวต้องรวมถึงการพิจารณาความจําเป็นในการจัดทําเอกสารแยก
ต่างหาก (a stand-alone document) ตามวรรค ๒ ของข้อตัดสินใจ ๓/๑๐ ของสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ และเชิญชวนรัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการดําเนินการตามข้อตัดสินใจ วรรค ๔ ของข้อตัดสินใจ ๓/๑๐ ของ
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ และข้อตัดสินใจของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๕ นี้ รวมถึงปัญหาท่ี
ประสบอยู่และความต้องการโดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการดําเนินการตามข้อตัดสินใจ



 -๙-

หัวข้อการประชุม ข้อตัดสินใจ COP-MOP 5 
ในการดําเนินการตามข้อตัดสินใจดังกล่าว และร้องขอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ประมวล
ข้อมูลต่างๆ และจัดเตรียมรายงานการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๗ พิจารณา 

๒. ความจําเป็นและรูปแบบในการพิจารณามาตรฐาน (มาตรา ๑๘ วรรค ๓) 
สมัชชาภาคีพิธีสารฯ   
        ระลึกถึง มาตรา ๑๘ วรรค ๓ ของพิธีสารฯ เพ่ือพิจารณาถึงความจําเป็นและวิธีปฎิบัติใน
การพิจารณามาตรฐานสําหรับการจําแนกระบุ การดูและ การบรรจุหีบห่อและการขนส่งของ
การเคลื่ อนย้าย  LMOs ข้ามพรมแดน  รวมถึง ข้อตัดสินใจ  ๔/๑๐  ของสมัชชาภาคี
พิธีสารฯ และแสดงความยินดีต่อผลการประชุม Online Forum ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของการ
ขนส่ง LMOs ทางเรือ 

• ร้องขอ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
 (๑) ติดตามการพัฒนามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแล ขนส่ง บรรจุหีบห่อ 
และจําแนกระบุ LMOs ต่อไป และรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยท่ี ๖ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องรวมถึงข้อมูลการพัฒนาการกําหนด
มาตรฐานการเก็บตัวอย่าง (sampling) และการตรวจจับ (detection) LMOs 
(๒) เผยแพร่ผลการประชุม Online Forum ว่าด้วยมาตรฐานของการขนส่ง LMOs 
ทางเรือ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่องว่างท่ีอาจเป็นไปได้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ
ให้กับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค สําหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจจับ LMOs หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานและวิธีการวิจัย LMOs และเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือให้มีสมรรถนะในการเก็บ
ตัวอย่างและตรวจจับ LMOs 
(๔) มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานท่ีมีอยู่ 
วิธีการ และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกํากับดูแล การขนส่ง การบรรจุหีบห่อและจําแนก
ระบุ LMOs  และเสนอผลการศึกษาให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๖ พิจารณา โดย
ผลการศึกษาต้องเน้นถึง  
 - ช่องว่างท่ีเป็นไปได้ในมาตรฐาน แนวทางและวิธีการท่ีมีอยู่ 
 - ข่องทางเพ่ือเอ้ืออํานวยให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 - แนวทางในการใช้ระเบียบและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีมีอยู่เดิม 
 - ความจําเป็นท่ีเป็นไปได้ในการเพ่ิมโดยละเอียดของมาตรฐานสําหรับการ
             ดูแล ขนส่ง บรรจุหีบห่อ และจําแนกระบุ LMOs 
 

• เชิญชวน องค์กรกําหนดมาตรฐานต่างๆ ให้จัดต้ังกลุ่มสื่อสารทางอินเตอร์เนตร่วมกับสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล ขนส่ง บรรจุหีบห่อ 
และจําแนกระบุ LMOs ในแต่ละองค์กร 
• เชิญชวน ให้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอารักขาพืช (International Plant 
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Protection Convention-IPPC) ร่วมมือกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการพิจารณาเอกสารอธิบายนิยามท่ีใช้ในพิธีสารฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับอภิธานศัพท์ของ
นิยามด้านสุขาภิบาลพืช  (Phytosanitary Measure) ท่ีรับรองโดยคณะกรรมาธิการมาตรการ
สุขาภิบาลพืช (Commission on Phytosanitary Measure) 

• ร้องขอ ให้ภาคีพิธีสารฯ และสนับสนุนรัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้ข้อมูลใน 
BCH ตามความเหมาะสม โดยประกอบด้วยมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล ขนส่ง บรรจุหีบห่อ 
และจําแนกระบุ LMOs  แนวทางท่ีมีอยู่ในการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องและ
วิธีการในการตรวจจับและจําแนกระบุ LMOs 
 

สิทธิและ/หรือพันธกรณี
ของภาคีในการนําผ่าน
สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม 

 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ    

• สนับสนุน ให้ภาคีพิธีสารฯ พิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการนําผ่านสิ่งมีชีวิตท่ีได้รับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมผ่านอาณเขตประเทศภาคีใช้ระบบกฎมายและมาตรการทางปกครอง
ภายในประเทศ 

• ตัดสินใจ ท่ีจะพิจารณาประเด็นเรื่องนี้ในการประชุมสมัชชาภาคพิีธีสารฯ สมัยท่ี ๘ 
 

การรับผิดและการชดใช้
ค่าเสียหาย  
(Liability and redress) 
 

การพิจารณาประเด็นเร่ืองความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย (Liability and redress) เป็น
การพิจารณาสืบเนื่องของการจัดทํากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดและการชดใช้
ค่าเสียหาย อันเป็นผลจากการเคล่ือนย้ายข้ามแดนซ่ึงสิ่งมีชิวิตดัดแปลงพันธุกรรมซ่ึงในการ
ประชุม the Group of Friends of the Co-Chairs on Liability on Redress  คร้ังท่ี ๔ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐ ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น และการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๕ ได้พิจารณาประเด็นสําคัญท่ีค้างการพิจารณา (the outstanding 
issues)  ดังนี้  
         การพิจารณาความหมายคําว่าผลิตภัณฑ์สืบเนื่อง (products of LMOs)  และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักประกันทางการเงิน  (a provision financial security) โดย 

- ประเด็นเร่ืองผลิตภัณฑ์สืบเน่ือง ให้มีความหมายครอบคลุมเฉพาะกรณีท่ีสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นว่าความเสียหายนั้นเกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น (a casual link between LMOs and 
damage)  

- ประเด็นเร่ืองหลักประกันทางการเงิน อนุญาตให้ภาคีพิธีสารฯ สามารถกําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองหลักประกันทางการเงินในบทบัญญัติของกฎหมายภายในได้ในกรณีท่ีมี
การนําสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  

 

ข้อตัดสินใจ 
• ตัดสินใจ รับรองพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาเปอร์ ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ของพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และขอให้ภาคีพิธีสารฯ ลงนามในพิธีสารเสริมฯ 
ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ หรือโอกาสท่ีเร็วท่ีสุดภายหลังการลงนาม และให้ย่ืนสัตยาบันสาร 
การรับรองการเห็นชอบ หรือย่ืนภาคยานุวัตรสาร ตามที่เหมาะสม ให้เร็วท่ีสุดท่ีจะเป็นได้  
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• ตัดสินใจ ให้อาจนํามาตรการชดใช้ความเสียหายประกอบเพิ่มเติม (Additional and 
supplementary compensation measure) มาใช้ได้ ในกรณีท่ีพิธีสารเสริมฯ นั้นมิได้ระบุให้
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายจากมาตรการจัดการต่อความเสียหายนั้น (response measures)  

• ตัดสินใจ ว่ามาตรการตามท่ีระบุไว้ อาจรวมถึงมาตรการจัดการต่าง ๆ ท่ีเสนอโดยสมัชชา
ภาคีพิธีสารฯ ด้วย                  
• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ ร่วมมือกันพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามท่ี
ปรากฎในภาคผนวกของข้อตัดสินใจ ๓/๓ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ เพ่ือให้มีการนํา
พิธีสารฯ ไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนา และ/หรือ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในระดับสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการนําพิธีสารเสริมฯ ไป
ใช้ปฎิบัติ ซ่ึงรวมท้ังผ่านทางสถาบันและองค์กรระดับโลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค และสถาบันและ
องค์กรภายในประเทศ และโดยอํานวยความสะดวกการเข้าร่วมของภาคเอกชนตามท่ี
เหมาะสม  

• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ พิจารณานําข้อตัดสินใจน้ีให้การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี แก่ภาคีพิธีสารฯ ประทศกําลังพัฒนาซ่ึงอยู่ในระบวนการพัฒนา
กฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพิธีสารเสริมฯ นี้  
 

การประเมินและการ
จัดการความเสี่ยง  
  
 

 สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๔ ได้มีข้อตัดสินใจให้มีการจัดต้ัง Ad Hoc Technical 
Expert Group (AHTEG) on Risk Assessment and Risk Management โดย AHTEG มี
การประชุมอย่างเป็นทางการ จํานวน ๒ คร้ัง และมีการประชุมแบบ Open-ended Online 
Expert Forum ซ่ึงได้จัดทําแผนท่ีนําทาง (roadmap) ประเมินความเสี่ยง รวมท้ังแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเฉพาะชนิด ได้แก่ พืชดัดแปลง
พันธุกรรมแบบรวมยีน (stacked gene) และยุงดัดแปลงพันธุกรรม  

ข้อตัดสินใจ 
๑. แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมในการประเมินความเสี่ยง 
• ให้ ดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม โดยใช้วิธีการประชุมแบบ Open-ended 
Online Expert Forum เพ่ือใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

• รับทราบ สรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุม Open-ended Online Expert Forum 
และ AHTEG ด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยง  

• รับทราบ แนวทางปฏิบัติเพ่ือประเมินความเสี่ยงของส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นเอกสาร
ให้ภาคีพิธีสารฯ ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
เพ่ือเป็นไปตามภาคผนวก ๓ ของพิธีสารฯ แต่มิได้กําหนดเป็นสัญญาผูกมัดกับภาคีพิธีสารฯ 

• เชิญชวน ผู้เชี่ยวชาญจาก Open-ended Online Expert Forum และ AHTEG ชุดเดิมเพ่ือ
จัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอโครงการท่ีปรากฎในภาคผนวก ๑  

• ให้ ภาคีพิธีสารฯ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการ
ประเมินความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุม Open-ended Online Expert Forum   
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• รับทราบ แนวทางปฏิบัติฯ ฉบับแรก ยังต้องการการทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการ
ทดลองใช้ปฏิบัติจริง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจะมีความแตกต่างเมื่ออยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และร้องขอให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ ดังนี้  

- แปลแนวทางปฏิบัติเป็นภาษาท่ีใช้ในสหประชาชาติท้ัง ๖ ภาษา 
- ประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญของภาคีพิธีสารฯ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทบทวนแนวทาง
ปฏิบัตินี้  
- นําข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทบทวนเสนอผ่าน BCH 

• ร้องขอ สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๖ ดังนี้  

- จัดให้มีการหารือเฉพาะกิจภายใต้ Open-ended Online Forum   
- จัดการประชมุ AHTEG จํานวนสองคร้ัง  
- นําข้อเสนอต่างๆ ท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุม Open-ended Online Forum  เพ่ือพิจารณา  

• ร้องขอ สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ  
- Update ข้อมูลแนวทางปฏิบัติใน Biosafety Information Resource Centre 
(BIRC) ของ BCH เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล BIRC เร่ืองการประเมินความเสี่ยงกับส่วนต่างๆ 
ของเอกสารแนวทางปฏิบัติ 
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ (Scientific 
Bibliographic Database on Biosafety) กับส่วนต่างๆ ของแนวทางปฎิบัติ 

 
๒. การเสริมสร้างสมรรถนะในการประเมินความเสี่ยง  
            สมัชชาภาคีพิธีสารฯ รับทราบการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมท้ัง รับทราบข้อเสนอแนะจากรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคแปซิฟิกเร่ือง การสร้างความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การประเมินความเส่ียงท่ีจัดข้ึน ณ ประเทศฟิจิ และการฝึกอบรมระดับอนุภูมิภาคเอเชียเร่ือง
การประเมินความเสี่ยงของส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีจัดข้ึน ณ ประเทศกัมพูชา  
• ร้องขอ สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินการ ดังนี้  

- เสนอคู่มือการฝึกอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญของประเทศภาคีพิธีสารฯ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ใช้ในการประเมินความเสี่ยง  
- จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศได้มีประสบการณ์ใน
การจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงตามมาตราต่างๆ และ ภาคผนวก ๓ ของพิธีสารฯ 
รวมท้ัง เพ่ือทดลองใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม และนําผลการทดลองใช้บรรจุไว้ใน BCH  
- ร่วมมือกับองค์การของสหประชาชาติ องค์กรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ 
ปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมเร่ืองการประเมินความเสี่ยงของส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
โดยพิจารณาปรับปรุงบนพื้นฐานของข้อเสนอแนะท่ีได้จากกิจกรรมในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาคต่างๆ ท่ีจัดข้ึน 
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- พัฒนาเคร่ืองมือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมบนในรูปแบบของคู่มือฝึกอบรม และบรรจุ
ไว้ใน BCH รวมท้ัง แปลเป็นภาษาท่ีใช้ในอย่างเป็นทางการในสหประชาชาติด้วย  

 
๓. การจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเฉพาะชนิด
ท่ีอาจมีผลกระทบทางลบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเส่ียงต่อสุขภาพมนุษย์  
• เสนอให้ ภาคีพิธีสารฯ และองค์การอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นําเสนอข้อมูลการจําแนกระบุสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมและส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเฉพาะชนิด ท่ีอาจมีผลกระทบทางลบต่อ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อ
สุขภาพมนุษย์  

• เสนอให้ ภาคีพิธีสารฯ และรัฐบาลอ่ืนๆ เสนอข้อมูลผลการตัดสินใจและผลการประเมินความ
เสี่ยงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีอาจมีผลกระทบทางลบในระบบ BCH รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี
อาจเป็นประโยชน์ต่อภาคีพิธีสารฯ ในการตัดสินจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีอาจมี
ผลกระทบเชิงลบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ร้องขอ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๖ 
พิจารณาตัดสินใจ  
๔. การจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีไม่น่าจะมีผลกระทบทางลบต่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อ
สุขภาพมนุษย์ 
• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง นําเสนอข้อมูลต่อสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ ดังนี้ 

- ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงบนพ้ืนฐานแบบเป็นกรณีๆ ไป ท่ีอาจเป็นประโยชน์
ต่อภาคีพิธีสารฯ ในการตัดสินจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีไม่น่าจะมี
ผลกระทบเชิงลบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- เกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือจําแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
 

ความตระหนัก 
การศึกษา และการมี
ส่วนร่วม 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
• รับรอง โปรแกรมงานด้านการสร้างความตระหนัก การศึกษา และการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
ในเรื่องความปลอดภัยในการเคล่ือนย้าย การนําพาและการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
• เชิญชวน ภาคีพิธีสารฯ รัฐบาลท่ีไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องดําเนินงานตาม
โปรแกรมงานดังกล่าวและแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนท่ีได้รับผ่าน  BCH 

• เน้นความสําคัญ การบูรณาการการดําเนินงานของโปรแกรมงาน การเข้าถึงข้อมูล การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจ ความเป็นธรรมในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการประชุม
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในความร่วมมือ การส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้กับ
สาธารณชน การศึกษาและการมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าว 
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• ตัดสินใจ ให้มีการประเมินและทบทวนโปรแกรมงานในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
สมัยท่ี ๘ 
• ร้องขอ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ทรัพยากรทางการเงินแก่ภาคีพิธีสารฯ ท่ีมีสิทธิเพ่ือเอ้ืออํานวย
การดําเนินงานตามโปรแกรมงานฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เรียกร้อง ภาคีพิธีสารฯ ท่ีเป็นประเทศพัฒนาแล้ว รัฐบาลท่ีไม่ใช่ภาคีพิธีสารฯ และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนเพ่ิมเติมกับภาคีพิธีสารฯ ท่ีเป็นประเทศกําลังพัฒนาและภาคีท่ีเศรษฐกิจ
กําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานตามโปรแกรมงานฯ 

• จัดต้ัง คณะกรรมการท่ีปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการด้านความตระหนัก การศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การดูแล และการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม เพ่ือให้ข้อแนะนําและแนวทางการดําเนินงานตามโปรแกรมงานฯ  
• เชิญชวน ให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จัดทํา portal บน website เพ่ือเอ้ืออํานวยการ
สนับสนุนโปรแกรมงานฯ 

 

การติดตามและการ
รายงานภายใต้อนุสัญญาฯ  
 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
ระลึกถึง ข้อตัดสินใจ ๓/๙ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ท่ีร้องขอให้ภาคีพิธีสารฯ ส่งรายงาน

แห่งชาติทุกๆ ๔ ปี หลังจากที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช ้

ระลึกถึง ข้อตัดสินใจ ๔/๑๔ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ซ่ึงได้ร้องขอสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ เสนอข้อปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานโดยอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ท่ีได้รับ 
การวิเคราะห์จากรายงานแห่งชาติฉบับแรก คําแนะนําจากคณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ 
และข้อเสนอแนะจากภาคีพิธีสารฯ ให้สมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๕ พิจารณา 

รับทราบ คําแนะนําของคณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ ในเรื่องรายงานแห่งชาติ 

ข้อตัดสินใจ 

• รับรอง แบบฟอร์มการรายงานและร้องขอให้สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ บรรจุแบบฟอร์มท่ี
แก้ไขแล้วผ่าน BCH และให้อยู่ในรูป Microsoft word 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ ใช้แบบฟอร์มการรายงานในการจัดทํารายงานแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ หรือ
ในกรณีท่ีภาคีพิธีสารฯ ส่งรายงานเป็นฉบับแรก ให้ใช้แบบฟอร์มรายงานดังกล่าวเป็นรายงาน
แห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการตามพิธีสารฯ ฉบับแรก 

• ร้องขอ ภาคีพิธีสารฯ นําส่งรานงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ มายังสํานักเลขานุการอนุสัญญาฯ โดย 
         - เป็นภาษาทางการของสหประชาชาติ 
         - รายงานต้องลงนามโดยหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ ไม่ว่าจะทําในรูปแบบเอกสาร
หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ผ่านทาง BCH  

• สนับสนุน ภาคีพิธีสารฯ ตอบคําถามในแบบฟอร์มการรายงานท่ีอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
พันธกรณีภายใต้พิธีสารฯ และอาจเอ้ืออํานวยการกําหนดพ้ืนฐานในการประเมินและทบทวน
พิธีสารฯ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ 
• เน้นยํ้า ภาคีพิธีสารฯ จัดเตรียมรายงานตามพิธีสารฯ โดยอาศัยกระบวนการหารือผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียท้ังหมดตามความเหมาะสม 

• เน้นยํ้าถึง การร้องขอให้ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ทรัพยากรทางการเงินเพ่ือให้ภาคีท่ีมีสิทธิ
สามารถจัดเตรียมรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ ของตนได้ 

• สนับสนุน ภาคีพิธีสารฯ จัดลําดับความสําคัญตามความเหมาะสมในเร่ืองของรายงาน
แห่งชาติเม่ือได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

• สนับสนุน ภาคีพิธีสารฯ ท่ีมีความยากลําบากในการจัดทํารายงานได้ทันเวลา ขอความ
ช่วยเหลือจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ หรือคณะกรรมการปฏิบัติตามพิธีสารฯ และจาก
ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติหรือจากทะเบียนรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

• รับทราบว่า มีบางภาคีอนุสัญญาฯ ท่ียังไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารฯ ได้จัดส่งรายงานแห่งชาติฉบับ
แรกแล้ว และเชิญชวนประเทศท่ียังไม่ได้เป็นภาคพิธีสารฯ แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลใน
การกํากับดูแลและมาตรการด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ผ่านการ
ส่งรายงานแห่งชาติ 
 

การประเมินผลและ
พิจารณาทบทวน 

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
      ระลึกถึง มาตรา ๓๕ ของพิธีสารฯ ท่ีร้องขอให้มีการประเมินถึงประสิทธิภาพของพิธีสารฯ 
รวมถึงการประเมินหลักเกณฑ์วิธีการและภาคผนวกของพิธีสารฯ ทุกๆ ๕ ปี เป็นอย่างน้อย 
      ตระหนักถึง การประเมินผลและพิจารณาทบทวน คร้ังท่ี ๑ ท่ีได้จัดทําข้ึนในปี ๒๕๕๑ ว่า
จะไม่เป็นการนําไปสู่การตีความของการประเมินว่าพิธีสารฯ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังขาด
แนวทางวิธีการและประสบการร์ท่ีเพียงพอในการดําเนินการตามพิธีสารฯ 
      ระลึกถึง ข้อตัดสินใจ ๔/๑๕ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ท่ีร้องขอให้สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ พัฒนาแนวทางวิธีการ ร่างหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัด เพ่ือสนับสนุนต่อการประเมินผล
และพิจารณาทบทวนพิธีสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อตัดสินใจ 
• ตัดสินใจ ให้ขอบเขตของการประเมินและทบทวนประสิทธิภาพของพิธีสารฯ คร้ังท่ี ๒ เน้นถึง
การทบทวนสถานภาพการดําเนินงงานตามองค์ประกอบหลักของพิธีสารฯ ตามท่ีระบุไว้ใน
ภาคผนวก 

• ตัดสินใจให้ การประเมินผลควรอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลของการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ท่ี
ได้จากรายงานแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒, BCH, และข้อมูลดังกล่าวจะต้องจัดส่งให้กับคณะกรรมการ
ปฏิบัติตามพิธีสารฯ เพ่ือทบทวนถึงประเด็นการปฏิบัติตามท่ัวๆ ไป กลไกประสานการ
เสริมสร้างสมรรถนะ รวมถึงกระบวนการและองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ร้องขอ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ให้รวบรวมและประมวลข้อมูลในการดําเนนงานตาม
พิธีสารฯ และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยใช้รายงานการดําเนินการตามพิธีสารฯ ฉบับท่ี ๒ 
สนับสนุนการประเมินและทบทวนประสิทธิภาพของพิธีสารฯ  

• ตัดสินใจ ให้จัดต้ัง AHTEG ในระดับภูมิภาคตามท่ีกองทุนจะสามารถจัดให้ได้ เพ่ือทบทวน
การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอข้อแนะนําต่อสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๖ เพ่ือพิจารณา 
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• ตัดสินใจ ให้ดําเนินการประเมินและทบทวนประสิทธิภาพของพิธีสารฯ คร้ังท่ี ๓ พร้อมกับ
การทบทวนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารฯ
 สมัยท่ี ๘ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการดําเนินงานตามพิธีสารฯ ฉบับท่ี ๓ และข้อมูลอ่ืนๆ  

• กระตุ้นและเชิญชวน รัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
กระบวนการรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม  
 

แผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ  สมัชชาภาคีพิธีสารฯ 
• รับรอง แผนกลยุทธ์ของพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (๒๐๑๑-๒๐๒๐) และ
โปรแกรมงานข้ามปีสําหรับการพัฒนากระบวนการและการดําเนินงานตามพิธีสารฯ  
• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ และเชิญชวนรัฐบาลอ่ืนๆ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง: 
     - ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการระดับชาติ โปรแกรมงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ รวมถึงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ให้เข้ากับ
แผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ  
     - จัดสรรบุคคลากรและทรัพยากรทางการเงินท่ีจําเป็นเพ่ือช่วยเร่งการดําเนินการตามแผน
กลยุทธ์ 
• กระตุ้น ภาคีพิธีสารฯ ให้ส่งรายงานรายงานแห่งชาติท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มาให้ทันท่วงที เพ่ือให้
ข้อมูลในการช่วยเหลือการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามพิธีสารฯ และแผนกลยุทธ์ของพิธีสาร ไปพร้อมกับการประเมินและทบทวน
พิธีสารฯ คร้ังท่ี ๒ 
• ตัดสินใจ ให้มีการประเมินผลของแผนกลยุทธ์ โดยให้ทบทวนแผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ ๕ ปี 
หลังจากการให้การรับรองแผนกลยุทธ์ดังกล่าว และไปพร้อมกับการประเมินและทบทวน 
คร้ังท่ี ๓ ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ สมัยท่ี ๘ 
 

 


