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ความนำา

อนสัุญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพเปดิใหล้งนามเมือ่วนัที ่5 มถินุายน ค.ศ. 1992 ณ การประชมุ 
สหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (the Rio “Earth Summit”) และมีผลบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 อนุสัญญาฉบับนี้เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศเพียงฉบับเดียวที่กล่าวถึง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างกว้าง วัตถุประสงค์สามประการของอนุสัญญาฯ คือ การอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

เพือ่ประโยชนใ์นการดำาเนนิงานตามวัตถปุระสงคป์ระการท่ีสาม การประชุมสดุยอดของโลกวา่ดว้ยการพฒันา
อย่างยั่งยืน (เดือนกันยายน ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก) เรียกร้องให้มีการเจรจาต่อรองเพื่อจัดทำา 
ระบอบระหวา่งประเทศ ภายใตก้รอบการดำาเนนิงานของอนสัุญญาฯ เพือ่สง่เสรมิและเฝา้ระวงัรกัษาการแบง่ปนั 
ผลประโยชนอ์ยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีมทีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรม สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ไดส้นองตอ่ 
ข้อเรียกร้องดังกล่าวในการประชุมสมัยที่ 7 ในปี ค.ศ. 2004 โดยมอบหมายให้คณะทำางานเฉพาะกิจว่าด้วย 
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ขยายรายละเอียดและเจรจาต่อรองเพื่อจัดทำาระบอบระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อดำาเนินงานตามมาตรา 15  
(การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม) และ มาตรา 8 (เจ) (ความรู้ตามธรรมเนียมประเพณี) ของอนุสัญญาฯ 
และวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อของอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิผล

หลังจากการเจรจาต่อรองนานหกปี พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน 
ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม ภายใตอ้นสุญัญาฯ ไดร้บัการรบัรอง 
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ เมืองนาโงยา 
ประเทศญี่ปุ่น

พธิสีารฯ เปน็ความกา้วหนา้ในการดำาเนนิการตามวตัถปุระสงคป์ระการทีส่าม ของอนสุญัญาฯ อยา่งมนียัสำาคญั  
โดยได้วางพื้นฐานที่แข็งแรง เพื่อความมั่นคงแน่นอนทางกฎหมาย และความโปร่งใสมากขึ้น สำาหรับทั้งผู้ให ้
และผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรม โดยเฉพาะพนัธกรณทีีช่ว่ยสนบัสนุนให้เกิดการปฏบิตัติามกฎหมายภายในประเทศ
หรือข้อกำาหนดที่ควบคุมของภาคีผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม และพันธกรณีเรื่องสัญญาที่สะท้อนอยู่ในเงื่อนไข 
ที่ได้รับการตกลงร่วมกัน อันเป็นนวัตกรรมสำาคัญของพิธีสารฯ บทบัญญัติเพื่อการปฏิบัติตามเหล่าน้ี 
เช่นเดียวกับ บทบัญญัติที่สร้างเงื่อนไขที่คาดเดาได้มากยิ่งข้ึน สำาหรับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม  
จะเกือ้กลูตอ่การใหห้ลกัประกนัวา่มกีารแบง่ปนัผลประโยชนเ์กดิขึน้ เมือ่ทรพัยากรพนัธกุรรมออกไปจากภาคี
ผูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรม นอกจากนี ้บทบญัญตัขิองพธิสีารฯ เรือ่งการเขา้ถงึความรูต้ามธรรมเนยีมประเพณี 
ทีถ่อืครองโดยชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนท้องถิน่ เมือ่ความรูน้ัน้เก่ียวเน่ืองกับทรพัยากรพนัธกุรรม จะเสรมิสรา้ง 
ความแข็งแกร่งให้ชุมชนนี้สามารถหาผลประโยชน์จากการใช้ความรู้ นวัตกรรม และวิถีปฏิบัติของตน

ด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องและด้วยการ 
เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหเ้กดิโอกาสสำาหรบัการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชเ้หลา่นัน้อยา่งยตุธิรรม
และเท่าเทียม พิธีสารฯ จะสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ 
องค์ประกอบของทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน และเพิ่มพูนการเกื้อกูลต่อไปแก่ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
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พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จาก

การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมเพื่อ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาคีของพิธีสารฉบับนี้,

เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อนุสัญญา”

รำ�ลึกว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เป็นหน่ึง
ในวตัถปุระสงคห์ลกัสามประการของอนสัุญญา และตระหนกัว่าพธิสีารฉบบัน้ีดำาเนินการตามวตัถุประสงคน้ี์ 
ภายในอนุสัญญา, 

ยืนยันอีกถึงสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ และตามข้อกำาหนดของอนุสัญญา, 

นอกจากนั้น รำ�ลึกถึงมาตรา 15 ของอนุสัญญา,

ตระหนักถึงการเกื้อกูลท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทำาโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 
ความร่วมมือเพื่อสร้างสมรรถนะทางการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศ
กำาลังพัฒนา โดยสอดคล้องกับมาตรา 16 และ 19 ของอนุสัญญา,

ตระหนักถึงความตระหนักของสาธารณชนต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการแบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมแก่ ผู้ดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อันเป็นแรงจูงใจหลักสำาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของ
องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน,

รับทร�บว่าบทบาทหน้าที่ตามศักยภาพของการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ คือ เพื่อเกื้อกูลต่อ 
การอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื การกำาจดัความยากจน และความยัง่ยนื 
ของสิ่งแวดล้อม และดังนั้นเกื้อกูลต่อการบรรลุความสำาเร็จตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ,

รบัทร�บถงึความเชือ่มโยงระหวา่งการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมกบัการแบง่ปนัผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใช้
ทรัพย�กรอย่�งยุติธรรมและเท่�เทียม,

ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องการจัดให้มีความมั่นคงแน่นอนทางกฎหมาย เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม,

นอกจากนัน้ ตระหนกัถงึความสำาคญัของการสง่เสรมิความเทา่เทยีมและความยตุธิรรม ในการเจรจาตอ่รอง
เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้ให้และผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม,
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ตระหนักด้วยถึงบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งที่สตรีมีต่อการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และยืนยัน 
ความตอ้งการเพ่ือให้มกีารเข้ารว่มอยา่งเตม็ท่ี โดยสตร ีในทุกระดบัของการวางนโยบายและการดำาเนนิงาน
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ,

ตกลงใจที่จะสนับสนุนต่อไป ในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิผลตามบทบัญญัติเรื่องการเข้าถึงและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ของอนุสัญญา,

ตระหนักว่า การแก้ไขปัญญาแบบใหม่ เป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม  
ทีป่รากฏในสถานการณ์ข้ามพรมแดนหรอืสำาหรบัสถานการณท์ีไ่มส่ามารถใหอ้นญุาตหรอืขอรบัการเหน็ชอบ
ที่ได้แจ้งล่วงหน้า,

ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรพันธุกรรมต่อความมั่นคงทางอาหาร การสาธารณสุข การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,

ตระหนกัถงึคณุลกัษณะพเิศษของความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร ซึง่มปีระเดน็เฉพาะและปญัหา
ที่แตกต่างต้องการการแก้ไขเป็นพิเศษ,

ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหารและ
การเกษตร เช่นเดียวกับ คุณลักษณะพิเศษและความสำาคัญของทรัพยากรนี้ต่อการบรรลุความสำาเร็จเรื่อง
ความมั่นคงทางด้านอาหารทั่วโลก และต่อการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในบริบทของการลดระดับ 
ความยากจนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยอมรับบทบาทพื้นฐานของสนธิสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรและคณะกรรมาธิการว่าด้วย
ทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,

ให้ความใส่ใจถึงระเบียบสุขอนามัยระหว่างประเทศ (2005) ขององค์การอนามัยโลกและความสำาคัญ 
ในการให้หลักประกันเรื่อง การเข้าถึงเชื้อโรคติดต่อในคน เพื่อการเตรียมความพร้อมทางการสาธารณสุข 
และสนองต่อความมุ่งหมายของระเบียบนี้,

ยอมรับถึงงานที่กำาลังดำาเนินงานอยู่ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์

รำ�ลึกว่าระบบพหุภาคีของการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้รับการจัดตั้งข้ึนภายใต้สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ได้ถูกจัดทำาให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญ�, 

ตระหนักว่าเครื่องมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ควรสนับสนุน 
ซึ่งกันและกันด้วยเจตนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา, 
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รำ�ลึกถึงความเกี่ยวข้องของมาตรา 8 (เจ) ของอนุสัญญา ดังที่ได้เก่ียวข้องกับความรู้ตามธรรมเนียม
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
ที่ได้จากการใช้ความรู้นั้น,

รับทร�บถึงความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างทรัพยากรพันธุกรรมกับความรู้ตามธรรมเนียมประเพณี, 
คณุลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงกนั แยกไมอ่อกจากกนัในเรือ่งนี ้สำาหรบัชมุชนพืน้เมอืงและชุมชนทอ้งถ่ิน, ความสำาคญั
ของความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีสำาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน, และสำาหรับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชน,

ตระหนักถึงความหลากหลายของสถานการณ์ที่ความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร
พันธุกรรมถูกถือครองหรือเป็นเจ้าของโดยชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น,

ให้ความใส่ใจว่าเป็นสิทธิของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ที่จะจำาแนกระบุผู้ถือครองโดยชอบธรรม  
ซึ่งความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีของตนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรมภายในชุมชนของตน,

นอกจากนั้น ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ณ ที่ซึ่งความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง 
กับทรัพยากรพันธุกรรมที่ถือครองอยู่ในประเทศ อาจอยู่ในรูปแบบการบอกเล่าด้วยคำาพูด บันทึก  
หรอืในรปูแบบอ่ืนๆ ซ่ึงสะท้อนความร่ำารวยมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน,

รับทร�บปฏิิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง, และ

ยืนยันว่าไม่มีบทบัญญัติใดในพิธีสารฉบับนี้ ท่ีจักต้องถูกตีความเสมือนลดทอนหรือทำาลายสิทธิที่มีอยู่ของ
ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

ได้ตกลงดังต่อไปนี้:

ม�ตร� 
1

วัตถุประสงค์

วตัถปุระสงคข์องพธิสีารฉบบันี ้คอื การแบง่ปนัผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมอยา่งยตุธิรรม
และเทา่เทยีม, รวมถงึ โดยการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมอยา่งเหมาะสมและโดยการถา่ยทอดอยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง, โดยคำานงึถงึสทิธทิัง้ปวงเหนอืทรพัยากรและตอ่เทคโนโลยน้ัีน, และโดยการสนับสนุน
ทุนที่เหมาะสม, ดังนั้นจึงเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้องค์ประกอบของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
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ม�ตร� 
2

การใช้คำาศัพท์

คำาศัพท์ดังได้ให้ความหมายไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญา จักนำามาใช้ในพิธีสารฉบับน้ี โดยเพิ่มเติมตาม
เจตนารมณ์ของพิธีสารฉบับนี้: 
 (เอ) “สมัชชาภาคี” หมายถึง สมัชชาภาคีอนุสัญญา;
 (บี) “อนุสัญญา” หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ;
 (ซี) “การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง ดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบทางพันธุกรรม 

และ/หรอื ทางชวีเคมขีองทรพัยากรพนัธกุรรม รวมถงึผา่นการประยกุตก์ารใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ 
ดังให้ความหมายไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญา;

 (ดี) “เทคโนโลยีชีวภาพ” ดังคำาจำากัดความตามมาตรา 2 ของอนุสัญญา หมายถึง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใดๆ ที่ใช้ระบบชีวภาพ สิ่งมีชีวิต หรือ อนุพันธ์สืบเนื่อง เพื่อทำาหรือดัดแปลงผลผลิต
หรือกระบวนการสำาหรับการใช้โดยเฉพาะ;

 (อี) “อนุพันธ์” หมายถึง สารชีวเคมีท่ีปรากฏข้ึนตามธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการแสดงออก
ของพันธุกรรม หรือ กระบวนการเมตาบอลิซึมของทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรม, 
แม้ว่าจะไม่บรรจุหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดพันธุกรรม

ม�ตร�
3

ขอบเขต

พิธีสาร จักใช้กับทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้ขอบเขตมาตรา 15 ของอนุสัญญา และใช้กับผลประโยชน์ที่ได้
จากการใชท้รพัยากรนัน้ พธิสีารฉบบันี ้จกัตอ้งใชก้บัความรูต้ามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากร
พันธุกรรมภายในขอบเขตของอนุสัญญา และใช้กับผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ความรู้นั้นด้วย

ม�ตร�
4

ความสัมพันธ์กับความตกลงและเครื่องมือระหว่างประเทศ

1. บทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้ จักไม่มีผลต่อสิทธิและข้อผูกพันของภาคีใดอันเกิดจากความตกลงระหว่าง
ประเทศใด ที่มีอยู่แล้ว, ยกเว้นในกรณีที่การใช้สิทธิและข้อผูกพันนั้นจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
หรือการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ วรรคนี้มิได้มีเจตนารมณ์ท่ีจะสร้างการแบ่งช้ันระหว่าง 
พิธีสารฉบับนี้กับเครื่องมือระหว่างประเทศอื่น
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2. ไม่มีบทบัญญัติใดในพิธีสารฉบับนี้ จักขัดขวางภาคีจากการพัฒนาและดำาเนินงานตามความตกลง 
ระหว่างประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง, รวมถงึความตกลงอืน่พเิศษเฉพาะในการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์
หากว่าสนับสนุนและไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา และพิธีสารฉบับนี้

3. พิธีสารฉบับนี้ จักได้รับการอนุวัติในรูปแบบท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกันกับเครื่องมือระหว่างประเทศอื่น 
ที่เก่ียวข้องกับพิธีสารฉบับนี้ ควรพิจารณาอย่างยุติธรรมและให้ความใส่ใจเพียงพอต่อข้อเท็จจริงทั้งปวง 
ของงานหรือวิธีการปฏิบัติที่กำาลังดำาเนินอยู่ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง ภายใต้เครื่องมือระหว่างประเทศ
และองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเกีย่วข้อง หากว่าสนบัสนนุและไมข่ดัแยง้กับวตัถุประสงคข์องอนุสญัญา และ
พิธีสารฉบับนี้

4. พธีิสารฉบบันี ้เปน็เครือ่งมอืสำาหรบัการดำาเนนิงานตามบทบญัญตักิารเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์
ของอนุสัญญา หากที่ใดประยุกต์ใช้เครื่องมือระหว่างประเทศเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
เป็นการพิเศษเฉพาะแล้ว ซึ่งเข้ากันกับและไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและพิธีสารฉบับนี้  
พิธีสารฉบับนี้จะไม่ใช้กับภาคีหนึ่งหรือภาคีท้ังปวงของเครื่องมือพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม 
โดยเฉพาะที่ครอบคลุมโดยและเพื่อวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือพิเศษเฉพาะเหล่านั้น 

ม�ตร�
5

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

1. โดยสอดคล้องกับมาตรา 15 วรรค 3 และ 7 ของอนุสัญญา ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรม ตลอดจนการนำาไปใช้และการทำาเพื่อการพาณิชย์ภายหลัง จักต้องได้รับการแบ่งปันในวิถีทางที่
ยุติธรรมและเท่าเทียมแก่ภาคีผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมนั้น นั่นคือ ประเทศถิ่นกำาเนิดของทรัพยากรนั้นหรือ
ภาคีที่แสวงหาทรัพยากรพันธุกรรมมาได้ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์นั้นจักต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

2. แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย การบริหาร หรือนโยบาย, เท่าที่เหมาะสม, ด้วยความ
มุ่งหมายที่จะให้หลักประกันว่า ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งถือครองโดยชุมชน 
พื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น, โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ชุมชนพื้นเมือง
และชมุชนทอ้งถิน่นีเ้หนอืทรพัยากรพนัธกุรรม, ไดร้บัการแบง่ปนัในวถีิทางท่ียตุธิรรมและเท่าเทียม กับชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

3. ในการดำาเนินงานตามวรรค 1 ข้างต้น แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย การบริหาร 
หรือนโยบาย, เท่าที่เหมาะสม

4. ผลประโยชน์อาจรวมถึงผลประโยชน์ที่อยู่ในรูปเงินและมิได้อยู่ในรูปเงิน รวมถึงแต่มิได้จำากัดแต่เพียง
รายการที่อยู่ในภาคผนวก
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5. แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย การบริหาร หรือนโยบาย, เท่าที่เหมาะสม, เพื่อว่า 
ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชค้วามรูต้ามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่ก่ียวเน่ืองกับทรพัยากรพนัธกุรรมจะถูกแบง่ปนั
ในวถิทีางทีย่ตุธิรรมและเท่าเทียมแกช่มุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถ่ินทีถื่อครองความรูเ้หลา่น้ัน การแบง่ปนั
เหล่านั้นจักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

ม�ตร�
6

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม

1. ในการใช้สิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ภายใต้กฎหมายการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ภายในประเทศหรือข้อบังคับท่ีควบคุม, การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์  
จกัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้จากประเทศผูใ้ห้ทรพัยากรเหลา่น้ัน น่ันคอื ประเทศถ่ินกำาเนิด
ทรัพยากรนั้น หรือภาคีที่แสวงหาทรัพยากรพันธุกรรมมาได้ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญา นอกเสียจากใน
กรณีที่ภาคีนั้นพิจารณาเป็นประการอื่น

2. โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ, แต่ละภาคีจักดำาเนินมาตรการ, เท่าท่ีเหมาะสม,  
ดว้ยความมุง่หมายทีจ่ะใหห้ลกัประกนัวา่ไดร้บัการเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอืการเหน็ชอบ และการมสีว่นรว่ม 
ของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม หากชมุชนมสีทิธทิีไ่ดร้บัมอบหมายให ้
อนุญาตเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น

3. สืบเนื่องจากวรรค 1 ข้างต้น, แต่ละภาคีที่มีการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าจักต้องดำาเนินมาตรการทาง
กฎหมาย การบริหาร หรือนโยบาย ที่จำาเป็น, เท่าที่เหมาะสม, เพื่อ:

 (เอ) จัดให้มีความแน่นอน ความชัดเจน และความโปร่งใสทางด้านกฎหมาย ตามกฎหมายหรือ 
ข้อกำาหนดควบคุมภายในประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์; 

 (บี) จัดให้มีกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการที่ยุติธรรมและไม่ถือพลการ ในการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรม;

 (ซี) จัดให้มีข้อมูลข่าวสารว่าด้วย จะขอการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่างไร;
 (ดี) จดัใหม้ขีอ้ตดัสนิใจเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ทีโ่ปรง่ใส และชัดเจน โดยหน่วยงานท่ีไดร้บัมอบอำานาจ

ระดับชาติ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และอยู่ภายในระยะเวลาที่มีเหตุผลสมควร;
 (อี) จัดให้มีการออกเอกสารอนุญาตหรือเอกสารเทียบเท่าในเวลาเข้าถึง ซึ่งเป็นหลักฐานของ 

ข้อตัดสินใจท่ีจะให้อนุญาตการเห็นชอบท่ีได้แจ้งล่วงหน้าและหลักฐานการจัดทำาเงื่อนไขที่ได้รับ
การตกลงรว่มกนั, และแจ้งในศนูยข้์อมลูข่าวสารการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนต์ามนัน้;

 (เอฟ) หากที่ใดประยุกต์ใช้ได้, และอยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ, กำาหนดเกณฑ์และ/หรือ
กระบวนการเพื่อขอรับการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเห็นชอบ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นสำาหรับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และ;
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 (จี) จัดตั้งกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการที่ชัดเจน สำาหรับร้องขอและจัดทำาเงื่อนไขที่ได้รับการตกลง
รว่มกนั ซึง่เงือ่นไขเหลา่นัน้จักตอ้งถกูจัดทำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษรและอาจรวมถงึ, และอืน่ๆ ดงันี:้

  (i) สัญญาการยุติข้อพิพาท;
  (ii) เงื่อนไขว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึง ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา;
  (iii) เงื่อนไขว่าด้วยการใช้ภายหลัง โดยภาคีที่สาม, หากมี; และ
  (iv) เงื่อนไขว่าด้วยการเปลี่ยนเจตนารมณ์ หากที่ใดประยุกต์ใช้ได้

ม�ตร� 
7

การเข้าถึงความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม

โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการ, เท่าที่เหมาะสม, ด้วยความ
มุ่งหมายที่ให้หลักประกันว่าความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม ที่ถือครอง 
โดยชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ จะไดร้บัการเขา้ถงึโดยมกีารเห็นชอบท่ีไดแ้จ้งลว่งหน้า หรอืการเห็นชอบ  
และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเหล่าน้ี และว่าเง่ือนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน 
ได้รับการจัดทำาขึ้นแล้ว

ม�ตร�
8

ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ

ในการจดัทำา และการดำาเนนิงานตามกฎหมายหรอืขอ้กำาหนดควบคมุการเข้าถึงและการแบง่ปนัผลประโยชน์ 
แต่ละภาคีจักต้อง:
 (เอ) สรา้งเงือ่นไขเพือ่สง่เสรมิและกระตุน้งานวจิยัทีเ่กือ้กลูตอ่การอนรุกัษแ์ละการใชค้วามหลากหลาย

ทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื, โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพฒันา, รวมถึง โดยใช้มาตรการทีท่ำาใหง่้ายขึน้ 
ในเรือ่งการเขา้ถงึเพือ่งานวจิยัทีม่ใิชเ่พือ่การพาณชิย,์ โดยคำานงึถงึความตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขปญัหา
การเปลี่ยนเจตนารมณ์ของงานวิจัยนั้น

 (บี) ให้การพิจารณาท่ียุติธรรมและให้ความใส่ใจเพียงพอต่อข้อเท็จจริงทั้งปวงแก่ กรณีของเหตุ
ฉกุเฉนิทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัหรอืทีใ่กลจ้ะเกดิขึน้ ซึง่คกุคามหรอืทำาลายสขุภาพมนษุย ์สตัว ์หรอืพชื  
ดงัไดว้นิจิฉยัแนช่ดัแลว้ในระดบัประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ภาคอีาจพจิารณาถงึความตอ้งการ
เขา้ถงึทรพัยากรพนัธุกรรมอยา่งรบีดว่น และการแบง่ปนัผลประโยชน์อยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม 
ทีไ่ดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมเหลา่นัน้อยา่งรบีดว่น รวมถงึการเขา้ถงึการรกัษาทีม่คีา่ใชจ้า่ย 
พอสมควร โดยผู้ที่ต้องการรักษาสามารถจ่ายได้, โดยเฉพาะประเทศกำาลังพัฒนา

 (ซี) พจิารณาความสำาคญัของทรพัยากรพนัธุกรรมเพือ่อาหารและการเกษตรและบทบาทหน้าทีพ่เิศษ
ของทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร
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ม�ตร�
9

การเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ภาคจีกัตอ้งกระตุน้ผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้ ให้มุง่สง่มอบผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมไปสูก่ารอนรุกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ม�ตร�
10

กลไกทั่วโลกว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์พหุภาคี

ภาคีจักต้องพิจารณาความต้องการและรูปแบบวิธีการสำาหรับกลไกทั่วโลกว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์
พหุภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมที่ได้จากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมและความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งปรากฏขึ้นใน
สถานการณ์ข้ามพรมแดน หรือสำาหรับสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้อนุญาตหรือรับการเห็นชอบที่ได้แจ้ง
ลว่งหนา้ ผลประโยชนท์ีแ่บง่ปนัโดยผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรมและความรูต้ามธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัทรพัยากรพนัธกุรรม ผา่นกลไกนี ้จกัตอ้งถกูนำามาใชเ้พือ่สนบัสนุนการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนทั่วโลก

ม�ตร�
11

ความร่วมมือข้ามพรมแดน

1. ในกรณีที่ทรัพยากรพันธุกรรมถูกพบในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในอาณาเขตของมากกว่าหน่ึงภาคี,  
ภาคีเหล่านั้นจักต้องเพียรพยายามให้ความร่วมมือ, เท่าที่เหมาะสม, โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมือง
และชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง, หากที่ใดประยุกต์ใช้ได้, ด้วยเจตนาที่จะดำาเนินการตามพิธีสารฉบับนี้ 

2. หากที่ใดมีความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีเดียวกันที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม ถูกแบ่งปันโดย
ชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่หนึง่หรอืมากกวา่หนึง่ ในหลายภาค ีภาคเีหลา่นัน้จกัตอ้งเพยีรพยายามทีจ่ะ 
ให้ความร่วมมือ, เท่าที่เหมาะสม, โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
ด้วยเจตนาที่จะดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารฉบับนี้
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ม�ตร�
12

ความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม

1. ในการดำาเนนิงานตามพนัธกรณภีายใตพ้ธิสีารฉบบันี ้ภาคจีกัตอ้ง, โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ,  
พิจารณากฎจารีตประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ข้อปฏิบัติและระเบียบวิธีการของชุมชน,  
เท่าที่ประยุกต์ใช้ได้, ด้วยการยอมรับนับถือความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร
พันธุกรรม

2. ภาค ีโดยการมสีว่นรว่มอยา่งมปีระสทิธผิลของชมุชนพืน้เมอืงและชุมชนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง, จักตอ้งจัดตัง้ 
กลไกที่จะแจ้งข้อมูล แก่ผู้ที่อาจเป็นผู้ใช้ความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม 
เกี่ยวกับข้อผูกพันของชุมชน, รวมถึงมาตรการดังได้เผยแพร่โดยใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและ 
การแบง่ปนัผลประโยชน ์เพือ่การเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใช้ความรูน้ั้นอยา่งยตุธิรรม
และเท่�เทียม

3. ภาคจีกัตอ้งเพยีรพยายามสนบัสนนุ, เทา่ทีเ่หมาะสม, เพือ่การจดัทำา โดยชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่  
รวมถึงสตรีภายในชุมชนเหล่านี้, ดังนี้:
 (เอ) ขอ้ปฏบิตัขิองชมุชนท่ีเกีย่วกบัการเข้าถงึความรูต้ามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากร

พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ความรู้นั้น;
 (บี) ข้อกำาหนดขั้นต่ำาสำาหรับเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน เพื่อยืนยันมั่นคงถึงการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมที่ได้จากการใช้ความรู้ตามธรรมเนียมประเพณี 
ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม; และ

 (ซี) เงือ่นไขขอ้สญัญาตวัอยา่งสำาหรบัการแบง่ปนัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใช้ความรูต้ามธรรมเนียม
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม

4. ภาคี, ในการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้, จักต้อง, มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้, ไม่จำากัดการใช้ตามจารีต 
ประเพณี และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง  
ภายในและระหว่างชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา

ม�ตร� 
13

หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติและหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ

1. แตล่ะภาคจีกัตอ้งแตง่ตัง้หนว่ยประสานงานกลางแหง่ชาตวิา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์
หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติจักต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้:
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 (เอ) สำาหรับผู้ยื่นคำาร้องขอการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม, ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
สำาหรับขอรับการเห็นชอบท่ีได้แจ้งล่วงหน้าและการจัดทำาเง่ือนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน  
รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์;

 (บี) สำาหรับผู้ยื่นคำาร้องขอการเข้าถึงความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากร
พนัธกุรรม, หากท่ีใดเปน็ไปได,้ ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับระเบยีบวธิกีารสำาหรบัขอรบัการเหน็ชอบที่
ได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเห็นชอบ และการมีส่วนร่วม, เท่าที่เหมาะสม, ของชุมชนพื้นเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่น และการจัดทำาเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์; 
และ

 (ซี) ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัหนว่ยงานระดบัชาตทิีไ่ดร้บัมอบอำานาจ ชุมชนพืน้เมอืงและชุมชนท้องถ่ิน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติจักต้องรับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับสำานักเลขาธิการ

2. แต่ละภาคีจักต้องแต่งตั้งหน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับมอบอำานาจในเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจจักต้อง, โดยสอดคล้องกับ
มาตรการทางกฎหมาย การบรหิาร และนโยบายแห่งชาตท่ีิประยกุตใ์ช้ได ้รบัผดิชอบการใหอ้นุญาตเขา้ถึงหรอื, 
เทา่ทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด,้ ออกหลกัฐานเปน็ลายลกัษณอ์กัษรวา่ ไดบ้รรลขุอ้กำาหนดการเขา้ถงึแลว้ และรบัผดิชอบ 
ใหค้ำาแนะนำาเรือ่งระเบยีบวธิกีารและขอ้กำาหนดทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด ้สำาหรบัการขอรบัการเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ 
และการเข้าสู่เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

3. ภาคีอาจจะแต่งตั้งหน่วยงานเดียวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติและหน่วยงาน
ระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจ

4. แต่ละภาคีจักต้อง, ก่อนวันที่พิธีสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับภาคีนั้น, แจ้งสำานักเลขาธิการถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติและหน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับมอบหมายอำานาจของตน  
หากที่ใดภาคีแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับมอบอำานาจ, ภาคีจักต้องถ่ายทอดต่อ 
สำานกัเลขาธกิาร, ดว้ยหนงัสอืแจ้งให้ทราบดงักลา่ว, ถงึข้อมลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งวา่ดว้ยทกุความรบัผดิชอบของ 
หน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจนั้น, หากที่ใดประยุกต์ใช้ได้, ข้อมูลข่าวสารน้ันจักต้อง, อย่างน้อยท่ีสุด,  
ระบวุ่าหนว่ยงานทีไ่ด้รบัมอบอำานาจใดรบัผดิชอบทรพัยากรพนัธกุรรมทีถ่กูเสาะแสวงหา แตล่ะภาคจีกัตอ้งแจง้ 
โดยทันทีให้สำานักเลขาธิการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ในการแต่งตั้งหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ 
ของตน หรือข้อมูลข่าวสารประสานงานติดต่อ หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับ 
มอบหมายอำานาจหนึ่งหรือมากกว่า

5. สำานักเลขาธิการจักต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับสืบเนื่องจากวรรค 4 ข้างต้น ผ่านศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
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ม�ตร�
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์และการแบ่งปันข้อมูล

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ดังนั้นจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้มาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญา ศูนย์จักต้องให้บริการ 
ดังเป็นเครื่องมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  
ทั้งนี้โดยเฉพาะ, ศูนย์จักต้องจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ โดยแต่ละภาคีเก่ียวข้องกับ 
การดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้

2. โดยปราศจากอคตใินการปกปอ้งขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ความลบั, แตล่ะภาคจีกัตอ้งเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใดๆ  
ที่กำาหนดโดยพิธีสารฉบับนี้ ผ่านศูนย์ข้อมูลการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, ซึ่งข้อมูลข่าวสาร 
เชน่เดยีวกนักบัทีถ่กูกำาหนดโดยสบืเนือ่งจากขอ้มตซิึง่พจิารณาโดยสมชัชาภาคอีนสุญัญาทำาหนา้ทีเ่ปน็สมชัชา
ภาคีพิธีสารฉบับนี้ ข้อมูลข่าวสารนั้นจักต้องประกอบด้วย:
 (เอ) มาตรการทางกฎหมาย การบรหิาร และนโยบาย วา่ดว้ยการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน;์
 (บี) ข้อมูลข่าวสารว่าด้วยหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติและหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบ

อำานาจ;
 (ซี) เอกสารอนุญาตหรือเอกสารเทียบเท่าที่ออกในเวลาของการเข้าถึง ดังเป็นหลักฐานของ 

การตดัสนิใจใหก้ารเหน็ชอบท่ีได้แจง้ล่วงหนา้และหลักฐานการจดัทำาเงือ่นไขทีไ่ดรั้บการตกลงร่วมกนั

3. ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม, หากเผยแพร่ได้และเท่าที่เหมาะสม, อาจรวมถึง:
 (เอ) หน่วยงานท่ีได้รับมอบอำานาจท่ีเกี่ยวข้อง ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน และข้อมูล 

ข่าวสารอื่นๆ ตามแต่จะตัดสินใจ; 
 (บี) เงื่อนไขข้อสัญญาตัวอย่าง;
 (ซี) วิธีการและเครื่องมือที่จัดทำาเพื่อติดตามทรัพยากรพันธุกรรม; และ
 (ดี) ข้อถือปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด

4. รูปแบบวิธีการทำางานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์, รวมถึงรายงาน
เรื่องกิจกรรมของศูนย์, จักต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินใจภายใต้สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็น
สมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ ในการประชุมสมัยที่ 1, และดำาเนินการทบทวนในภายหลัง
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่ควบคุมภายในประเทศว่าด้วยการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์

1. แตล่ะภาคจีกัตอ้งดำาเนนิมาตรการท่ีเหมาะสม มปีระสทิธผิล และสมควรแกเ่หตทุางกฎหมาย การบรหิาร 
หรือนโยบาย เพื่อจัดให้ทรัพยากรพันธุกรรมที่ใช้อยู่ภายในดุลอาณาของตน ได้รับการเข้าถึงโดยสอดคล้อง
กับการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า และจัดให้มีการจัดทำาเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกันขึ้น, ดังกำาหนดโดย
กฎหมายหรือข้อกำาหนดที่ควบคุมภายในประเทศเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ของภาคีอื่น

2. ภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และสมควรแก่เหตุ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่มี
การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับรอง โดยสอดคล้องกับวรรค 1 ข้างต้น

3. ภาคีจักต้องดำาเนินการ, มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเท่าที่เหมาะสม, ให้ความร่วมมือ ในกรณีมีนัยว่า
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อกำาหนดท่ีควบคุมภายในประเทศเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  
ดังอ้างถึงในวรรค 1 ข้างต้น

ม�ตร�
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การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดที่ควบคุมภายในประเทศว่าด้วยการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์สำาหรับความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับ

ทรัพยากรพันธุกรรม

1. แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และสมควรแก่เหตุ ทางกฎหมาย  
การบรหิาร หรอืนโยบาย, เทา่ทีเ่หมาะสม, เพือ่จดัใหค้วามรูต้ามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากร
พันธุกรรม ที่ใช้อยู่ภายในดุลอาณาของตน ได้รับการเข้าถึงโดยสอดคล้องกับการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 
หรือการเห็นชอบ และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น และจัดให้มีการจัดทำาเงื่อนไขที่ 
ได้รับการตกลงร่วมกันขึ้น, ดังกำาหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดที่ควบคุมภายในประเทศเรื่องการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ของภาคีอื่น หากที่ใดมีชุมชนพื้นเมืองหรือชุมชนท้องถิ่นตั้งอยู่

2. แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และสมควรแก่เหตุ เพื่อแก้ไขสถานการณ์
ที่ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับรองโดยสอดคล้องกับวรรค 1 ข้างต้น

3. ภาคีจักต้อง, ดำาเนินการ, มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเท่าที่เหมาะสม, ให้ความร่วมมือ ในกรณีมีนัยว่า  
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำาหนดที่ควบคุมภายในประเทศเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์  
ดังอ้างถึงในวรรค 1 ข้างต้น
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ม�ตร�
17

การติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

1. เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัติาม, แตล่ะภาคจีกัตอ้งดำาเนนิมาตรการ, เทา่ทีเ่หมาะสม, เพือ่ตดิตามตรวจสอบ 
และเพิ่มพูนความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม มาตรการนั้นจักต้องรวมถึง:
 (เอ) การแต่งตั้งจุดตรวจสอบหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้:

(i) จดุตรวจสอบทีแ่ตง่ตัง้ขึน้จกัรวบรวมหรอืรบั, เทา่ทีเ่หมาะสม, ข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องเชือ่มโยง 
การเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า, กับแหล่งของทรัพยากรพันธุกรรม, กับการจัดทำาเงื่อนไขที่ 
ได้รับการตกลงร่วมกัน, และ/หรือกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม, เท่าที่เหมาะสม;

(ii) แตล่ะภาคจัีกต้อง, เทา่ทีเ่หมาะสมและข้ึนอยูกั่บลกัษณะเฉพาะของจดุตรวจสอบทีถ่กูแตง่ตัง้ขึน้,  
กำาหนดใหผู้้ใช้ทรัพยากรพันธกุรรมจัดหาข้อมูลข่าวสารทีร่ะบไุวใ้นวรรคขา้งตน้แกจ่ดุตรวจสอบ 
ที่ได้แต่งตั้งไว้ แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และสมควร 
แก่เหตุ เพื่อแก้ไขในสถานการณ์ที่ไม่มีการปฏิบัติตาม; 

(iii) ข้อมูลข่าวสารนั้น, รวมถึง จากเอกสารรับรองการปฏิบัติตามที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศ หากที่ใดมีและเผยแพร่, จัก, โดยปราศจากอคติที่จะปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับ, ถูกจัดหาให้แก่หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบอำานาจที่เกี่ยวข้อง, แก่ภาคีผู้ให้ 
การเหน็ชอบทีไ่ด้แจ้งล่วงหน้า, และแกศ่นูยข้์อมูลขา่วสารการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน,์  
เท่าที่เหมาะสม;

(iv) จุดตรวจสอบต้องมีประสิทธิผลและควรมีบทบาทเกี่ยวกับการดำาเนินการตามอนุวรรค (เอ)  
จดุตรวจสอบควรเกีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยากรพนัธุกรรม หรอืเกีย่วขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มลู 
ข่าวสารที่เก่ียวข้อง ณ, และอื่นๆ, ทุกข้ันตอนของการวิจัย การพัฒนา นวัตกรรม  
ก่อนการทำาเพื่อการพาณิชย์ หรือขณะการทำาเพื่อการพาณิชย์

 (บี) กระตุ้นผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมให้ผนวกข้อตกลงในเง่ือนไขท่ีได้รับการตกลงร่วมกัน 
เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารการดำาเนนิงานตามเงือ่นไขนัน้, รวมถงึโดยใชข้อ้กำาหนดเรือ่งการ
ร�ยง�น; และ

 (ซี) กระตุ้นให้มีการใช้เครื่องมือและระบบติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย

2. เอกสารอนุญาตหรือเอกสารเทียบเท่าที่ออกโดยสอดคล้อง กับมาตรา 6 วรรค 3 (อี) และเผยแพร่ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ จักต้องก่อให้เกิดเอกสารรับรองการปฏิบัติตาม
ที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ

3. เอกสารรับรองการปฏิบัติตามท่ีได้รับการยอมรับระหว่างประเทศจักต้องทำาหน้าที่เป็นหลักฐานว่า 
ทรพัยากรพนัธุกรรมดงัครอบคลมุในเอกสาร ไดร้บัการเขา้ถงึโดยสอดคลอ้งกบัการเหน็ชอบทีไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้/ 
และว่าเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกันได้ถูกจัดทำาขึ้นแล้ว ดังกำาหนดโดยกฎหมายและข้อกำาหนดที่ควบคุม
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศของภาคีผู้ให้การเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า
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4. เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัการยอมรบัระหวา่งประเทศจกับรรจขุอ้มลูขา่วสารขัน้ต่ำาดงัตอ่ไปนี ้ 
หากไม่เป็นความลับ: 
 (เอ) ผู้มีอำานาจออกเอกสารรับรอง;
 (บี) วันที่ออกเอกสารรับรอง;
 (ซี) ผู้ให้;
 (ดี) รหัสเฉพาะที่ใช้ในการจำาแนกระบุของเอกสารรับรอง;
 (อี) บุคคลหรือหน่วยใดที่ได้รับการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า;
 (เอฟ) สาระสำาคัญหรือทรัพยากรพันธุกรรมที่ครอบคลุมโดยเอกสารรับรอง;
 (จี) การยืนยันว่าเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกันถูกจัดทำาขึ้นแล้ว;
 (เอช) การยืนยันว่าได้รับการเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าแล้ว;
 (ไอ) การใช้เพื่อการพาณิชย์และ/หรือมิใช่พื่อการพาณิชย์;

ม�ตร�
18

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

1. ในการดำาเนินงานตามมาตรา 6 วรรค 3 (จี) (ไอ) และ มาตรา 7, แต่ละภาคีจักต้องกระตุ้นผู้ให้และ 
ผูใ้ชท้รพัยากรพนัธกุรรมและ/หรอืความรูต้ามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากรพนัธกุรรมใหผ้นวก  
ข้อตกลงในเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกันให้ครอบคลุม, หากที่ใดเหมาะสม, การระงับข้อพิพาท รวมถึง: 
 (เอ) ขอบเขตอำานาจศาลที่กระบวนการที่นำาไปสู่ระงับข้อพิพาทอยู่ภายใต้;
 (บี) กฎหมายที่ประยุกต์ใช้ได้; และ/หรือ
 (ซี) ทางเลือกสำาหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ เช่น การไกล่เกลี่ยหรือการใช้อนุญาโตตุลาการ

2. แต่ละภาคีจักต้องให้หลักประกันว่ามีโอกาสที่กลับมาขอความช่วยเหลือภายใต้ระบบกฎหมายได้  
โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดการใชอ้ำานาจศาลทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด,้ ในกรณีเกดิขอ้พพิาทจากเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลง 
ร่วมกัน

3. แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล, เท่าที่เหมาะสม, เกี่ยวกับ
 (เอ) การเข้าถึงความยุติธรรม; และ
 (บี) การใช้กลไกที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมกันและการบังคับให้ใช้คำาพิพากษาจากต่างประเทศและ 

คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ

4. ประสิทธิผลของมาตรานี้จักต้องได้รับการทบทวนโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าท่ีเป็นสมัชชาภาคี
พิธีสารฉบับนี้ โดยสอดคล้องกับมาตรา 31 ของพิธีสารฉบับนี้
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ม�ตร�
19

เงื่อนไขข้อสัญญาตัวอย่าง

1. แต่ละภาคีจะต้องกระตุ้น, เท่าที่เหมาะสม, ในการจัดทำา ปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ และใช้เงื่อนไข
ข้อสัญญาตัวอย่างเฉพาะภาคส่วนและข้ามภาคส่วนสำาหรับเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน

2. สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าท่ีสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ จักต้องดำาเนินการเป็นระยะ เพื่อรวบรวม 
การใช้เงื่อนไขข้อสัญญาตัวอย่างเฉพาะภาคส่วนและข้ามภาคส่วน

ม�ตร�
20

ข้อถือปฏิบัติ แนวทาง และวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ/หรือมาตรฐาน

1. แตล่ะภาคจีกัตอ้งกระตุน้, เท่าท่ีเหมาะสม, การจัดทำา ปรบัปรงุใหท้นัตอ่สถานการณ ์และการใชข้อ้ถอืปฏบิตั ิ 
แนวทาง และวิถีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด และ/หรือมาตรฐานโดยสมัครใจ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์

2. สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ จักต้องดำาเนินการเป็นระยะ เพื่อรวบรวม
การใช้ข้อถือปฏิบัติ แนวทาง และวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ/หรือมาตรฐาน และพิจารณารับรองข้อถือปฏิบัติ 
แนวทาง และการปฏิบัติที่ดี และ/หรือมาตรฐานที่พิเศษเฉพาะ 

ม�ตร�
21

การเสริมสร้างความตระหนัก

แต่ละภาคีจักต้องดำาเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องความสำาคัญของทรัพยากรพันธุกรรม
และความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม และประเด็นการเข้าถึงและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มาตรการนั้นอาจรวมถึง, และอื่นๆ
 (เอ) การส่งเสริมพิธีสารฉบับนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของพิธีสาร;
 (บี) การจัดประชุมชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง;
 (ซี) การจัดตั้งและการดำารงแผนกประสานงานติดต่อ สำาหรับชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง;
 (ดี) การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ;
 (อี) ส่งเสริมข้อถือปฏิบัติ แนวทาง และการปฏิบัติที่ดีที่สุด และ/หรือมาตรฐานโดยสมัครใจ  

ในการหารือกับชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง;
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 (เอฟ) ส่งเสรมิ, เทา่ทีเ่หมาะสม, การแลกเปลีย่นประสบการณใ์นประเทศ ภมูภิาค และระหวา่งประเทศ;
 (จี) การให้การศึกษาและการอบรมผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมและความรู้ตามธรรมเนียม

ประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม ในขอ้ผกูพนัการเข้าถึงและการแบง่ปนัผลประโยชน์
ทรัพยากรและความรู้นั้น;

 (เอช) การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง 
ในการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้; และ

 (ไอ) การเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ข้อปฏิบัติชุมชนและระเบียบวิธีการของชุมชนพื้นเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่น

ม�ตร�
22

สมรรถนะ

1. ภาคจีกัตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการเสรมิสรา้งสมรรถนะ พฒันาสมรรถนะ และสรา้งความแข็งแกรง่ให้กับ
ทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะระดับสถาบัน เพื่อดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้ อย่างมีประสิทธิผลในภาค ี
ประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาล้าหลัง ประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ตลอดจนประเทศซึง่เศรษฐกจิกำาลงัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นแปลง, รวมถงึโดยใชส้ถาบนัและองคก์ารระดบัโลก 
ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระดับประเทศที่มีอยู่แล้ว ในบริบทนี้, ภาคีควรเอื้ออำานวยการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การที่มิใช่ของรัฐและ 
ภาคส่วนเอกชน

2. ความตอ้งการของประเทศกำาลังพฒันา, โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศพฒันาลา้หลงั ประเทศกำาลงัพฒันา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตลอดจนประเทศซึ่งเศรษฐกิจกำาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง สำาหรับทรัพยากร 
การเงินโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญา จักต้องได้รับการคำานึงถึงอย่างเต็มท่ีเพื่อ 
การเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้

3. ดงัเปน็พืน้ฐานสำาหรบัมาตรการทีเ่หมาะสมซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานตามพธิสีารฉบบันี ้ภาคปีระเทศ
กำาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาล้าหลัง ประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตลอดจน
ประเทศซึง่เศรษฐกจิกำาลงัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นแปลง ควรจำาแนกระบคุวามตอ้งการและลำาดบัความสำาคญั
ของสมรรถนะในชาตผิา่นการประเมนิสมรรถนะของประเทศตนเอง ในการดำาเนนิงานดงักลา่ว ภาคนีัน้ควร
สนบัสนนุความตอ้งการและลำาดบัความสำาคญัของสมรรถนะ ทีชุ่มชนพืน้เมอืงและชุมชนท้องถ่ิน และผูม้สีว่นได ้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้จำาแนกระบุไว้, ทั้งนี้เน้นสมรรถนะที่สตรีต้องการและให้ลำาดับความสำาคัญแก่สตรี

4. ในการสนับสนุนการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้ การเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนา อาจเน้น,  
และอื่นๆ, เรื่องหลักดังต่อไปนี้: 
 (เอ) สมรรถนะที่จะดำาเนินงานตาม และจะปฏิบัติตามข้อผูกพันของพิธีสารฉบับนี้;
 (บี) สมรรถนะที่จะเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน;
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 (ซี) สมรรถนะที่จะพัฒนา ดำาเนินงานตาม และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย การบริหาร หรือ
นโยบายภายในประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์; และ

 (ดี) สมรรถนะของประเทศที่จะพัฒนาความสามารถในงานวิจัยการสกัดสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่
ทรัพยากรพันธุกรรมของตนเอง

5. มาตรการโดยสอดคล้องกับวรรค 1 ถึง 4 ข้างต้น อาจรวมถึง, และอื่นๆ:
 (เอ) การพัฒนาด้านกฎหมายและสถาบัน;
 (บี) การส่งเสรมิความเทา่เทยีมและความยตุธิรรมในการเจรจาตอ่รอง เชน่ การฝกึอบรมเพือ่เจรจา

ต่อรองเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน;
 (ซี) การติดตามตรวจสอบและการบังคับใช้เพื่อการปฏิบัติตาม; 
 (ดี) การใช้สอยเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดที่มีอยู่และระบบบนพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตเพื่อ

กิจกรรมการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์;
 (อี) การพัฒนาและการใช้วิธีการประเมินมูลค่า;
 (เอฟ) การสำารวจตรวจค้นทางชีวภาพ, งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง และการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน;
 (จี) การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และสมรรถนะพื้นฐาน และทางวิชาการที่ทำาให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยั่งยืน;
 (เอช) เพิม่พนูการเกือ้กลูกจิกรรมการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนต์อ่การอนรุกัษค์วามหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน;
 (ไอ) มาตรการพเิศษเพือ่เพิม่สมรรถนะของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึและการแบง่ปนั 

ผลประโยชน์; และ
 (เจ) มาตรการพเิศษเพือ่เพิม่สมรรถนะของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ ดว้ยการเนน้การเพิม่พนู

สมรรถนะของสตรีภายในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ/หรือความรู้
ตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรพันธุกรรม

6. ข้อมูลข่าวสารว่าด้วยการริเริ่มเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ ที่ดำาเนินงานโดยสอดคล้องกับวรรค 1 ถึง 5 ข้างต้น ควรได้รับการจัดหาให้แก่ศูนย์ข้อมูล
ขา่วสารการเขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชน ์ดว้ยเจตนาทีจ่ะสง่เสรมิการรวมพลงัและการประสานงานใน
เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

ม�ตร�
23

การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การดำาเนินงานร่วมกันและความร่วมมือ

โดยสอดคล้องกับมาตรา 15, 16, 18, และ 19 ของอนุสัญญา ภาคีจักต้องดำาเนินงานร่วมกันและ 
ให้ความร่วมมือในโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  
ดงัเปน็วธิกีารทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคข์องพธิสีารฉบบันี ้ภาครีบัภาระทีจ่ะส่งเสริมและกระตุน้การเขา้ถงึเทคโนโลย ี 
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โดย, และถ่ายทอดเทคโนโลยียัง, ภาคีประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาล้าหลัง 
ประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตลอดจนประเทศซึ่งเศรษฐกิจกำาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง, 
เพือ่เอือ้ตอ่การพฒันาและการสรา้งความแข็งแกรง่ให้กบัพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสม 
และมีพลังยิ่งขึ้น สำาหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและพิธีสารฉบับน้ี, หากท่ีใดเป็นไปได้และ 
เหมาะสม, กิจกรรมที่ดำาเนินร่วมกันนั้นจักต้องเกิดขึ้น ในและกับภาคีหนึ่งหรือภาคีทั้งปวง ผู้ให้ทรัพยากร
พันธุกรรม นั่นคือประเทศหนึ่งหรือประเทศทั้งปวงที่เป็นแหล่งกำาเนิดทรัพยากรนั้น หรือภาคีหนึ่งหรือภาคี
ทั้งปวงที่ได้แสวงหาทรัพยากรพันธุกรรมมาได้ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญา

ม�ตร�
24

ประเทศที่มิใช่ภาคี

ภาคีจักต้องกระตุ้นประเทศที่มิใช่ภาคีให้ยึดถือพิธีสารฉบับนี้ และให้เกื้อกูลข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ม�ตร�
25

กลไกและทรัพยากรการเงิน

1. ในการพิจารณาทรัพยากรการเงินเพื่อการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้ ภาคีจักต้องคำานึงถึงบทบัญญัติ
ของมาตรา 20 ของอนุสัญญา

2. กลไกการเงินของอนุสัญญา จักต้องเป็นกลไกการเงินของพิธีสารฉบับนี้

3. เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งอ้างถึงในมาตรา 22 ของพิธีสารฉบับนี้  
สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับน้ี ในการให้คำาแนะนำาแนวทางเก่ียวกับกลไก 
การเงิน ที่อ้างถึงในวรรค 2 ข้างต้น, เพื่อการพิจารณาโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญา, จักต้องคำานึงถึง 
ความต้องการของภาคี ประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาล้าหลัง ประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเลก็ ตลอดจนประเทศซึง่เศรษฐกจิกำาลงัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นแปลง, ในเรือ่งทรพัยากรการเงนิ,  
เชน่เดยีวกบัความตอ้งการและลำาดบัความสำาคญัของสมรรถนะของชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ รวมถงึ 
สตรีภายในชุมชนนี้

4. ในบรบิทของวรรค 1 ขา้งตน้ ภาคจีกัตอ้งคำานงึถงึ ความตอ้งการของภาคปีระเทศกำาลงัพฒันา โดยเฉพาะ 
ประเทศพัฒนาล้าหลัง ประเทศกำาลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ตลอดจนประเทศซึ่งเศรษฐกิจกำาลังอยู่
ระหว่างการเปล่ียนแปลง, ในความพยายามท่ีจะจำาแนกระบุและดำาเนินงานตามข้อกำาหนดการเสริมสร้าง
สมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้

5. คำาแนะแนวทางต่อกลไกการเงินของอนุสัญญา ในข้อมติที่เกี่ยวข้อง ของสมัชชาภาคีอนุสัญญา รวมถึง
ข้อมติที่ได้รับการตกลงก่อนการรับรองพิธีสารฉบับนี้, จักต้องนำาไปใช้, โดยอนุโลม, ต่อบทบัญญัติของมาตรานี้ 
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6. ภาคปีระเทศพฒันาแลว้ อาจจดัหา, และภาคปีระเทศกำาลงัพฒันาและประเทศซึง่เศรษฐกจิกำาลงัอยูร่ะหวา่ง 
การเปลี่ยนแปลงมีส่วนช่วยหา, ทรัพยากรการเงินและอื่นๆ ด้วย เพื่อการดำาเนินงานตามบทบัญญัติของ
พิธีสารฉบับนี้ โดยใช้ช่องทางทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 

ม�ตร�
26

สมัชชาภาคีอนุสัญญา ทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้

1. สมัชชาภาคีอนุสัญญาจักต้องทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้

2. ภาคีของอนุสัญญา ที่มิใช่ภาคีพิธีสารฉบับนี้ อาจเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมใดๆ ของ 
สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ เมื่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าท่ีเป็น 
สมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ ข้อมติภายใต้พิธีสารฉบับนี้จักต้องกำาหนดโดยภาคีพิธีสารเท่านั้น 

3. เมื่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ สมาชิกใดของสมัชชาภาคีอนุสัญญา 
ซ่ึงเป็นตัวแทนจากภาคีอนุสัญญา แต่, ในเวลานั้น, ไม่เป็นภาคีของพิธีสารฉบับน้ี, จักต้องถูกแทนท่ีด้วย
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยและจากบรรดาภาคีพิธีสารฉบับนี้

4. สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าท่ีเป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับน้ี จักต้องทบทวนการดำาเนินงานตาม 
พิธสีารฉบบันี ้เปน็ระยะและจกัตอ้งกำาหนดขอ้มตทิีจ่ำาเปน็, ภายในภาระท่ีรบัมอบ, เพือ่สง่เสรมิการดำาเนินงาน 
ตามพิธีสารฉบับนี้ อย่างมีประสิทธิผล จักต้องดำาเนินบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยพิธีสารฉบับนี้ 
และจักต้อง:
 (เอ) ให้ข้อเสนอแนะต่อเรื่องใดก็ตามที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้;
 (บี) จัดตั้งหน่วยสาขา ดังเห็นว่าจำาเป็นสำาหรับงานดำาเนินการตามพิธีสารฉบับนี้;
 (ซี) แสวงหาและใช้, หากที่ใดเหมาะสม, บริการและความร่วมมือของ และข้อมูลข่าวสารที่จัดหาให้  

โดยองค์การชำานาญการระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างรัฐบาล และหน่วยงานท่ีมิใช่
ของรัฐ;

 (ดี) กำาหนดรูปแบบและช่วงระยะเวลาสำาหรับการรับมอบข้อมูลข่าวสาร ที่เสนอมาโดยสอดคล้อง
กับมาตรา 29 ของพิธีสารฉบับนี้ และพิจารณาข้อมูลข่าวสารนั้น เช่นเดียวกับรายงานที่เสนอ
โดยหน่วยสาขาใดก็ตาม;

 (อี) พิจารณาและรับรอง, หากเป็นที่ต้องการ, การแก้ไขพิธีสารฉบับน้ีและภาคผนวกของ 
พิธีสารฉบับนี้ เช่นเดียวกันกับภาคผนวกเพิ่มเติมใดๆ แก่ของพิธีสารฉบับนี้ ดังเห็นว่าจำาเป็น
สำาหรับการดำาเนินตามพิธีสารฉบับนี้; และ

 (เอฟ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ดังอาจถูกร้องขอเพื่อการดำาเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้

5. กฎเกณฑ์ของระเบียบวิธีการของสมัชชาภาคีอนุสัญญา และกฎเกณฑ์การเงินของอนุสัญญา จักต้องถูก 
นำาไปใช้, โดยอนุโลม, ภายใต้พิธีสารฉบับนี้ ยกเว้นสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคี 
พิธีสารฉบับนี้อาจจะตัดสินใจเป็นอื่น โดยฉันทามติ
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6. การประชุมสมัยแรกของสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าท่ีเป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับน้ี จักต้องถูกเรียก
ระดมโดยสำานกัเลขาธกิาร และจัดให้มพีรอ้มกบัการประชมุสมชัชาภาคสีมยัแรก ทีก่ำาหนดภายหลงัจากวนัที ่
พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ การประชุมสมัยสามัญต่อจากน้ันของสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็น 
สมชัชาภาคีพิธสีารฉบับนีจ้กัตอ้งมขีึ้นพรอ้มกบัการประชมุสมยัสามญัของสมชัชาภาคอีนสุัญญา เวน้เสียแต่
ตัดสินใจเป็นอื่นโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ 

7. การประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ จักต้องมีขึ้นใน
เวลาอื่นๆ ที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ เล็งเห็นว่ามีความจำาเป็น หรือ
ตามคำาร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคีใดๆ ทั้งนี้กำาหนดให้ดำาเนินการภายในหกเดือน หลังจากที่ภาคี
ได้รับทราบจากสำานักเลขาธิการ และจักต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยจากหนึ่งในสามของภาคีก่อน

8. สหประชาชาติ, หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติและหน่วยงานทางพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
เช่นเดียวกับรัฐสมาชิกใดๆ หรือผู้สังเกตการณ์ซึ่งมิได้เป็นภาคีอนุสัญญา อาจส่งผู้แทนเข้าสังเกตการณ์ 
ในการประชมุสมัชชาภาคอีนสุญัญาทำาหนา้ทีเ่ป็นสมชัชาภาคพิีธสีารฉบบันี ้องคก์รหรอืหนว่ยงานใดๆ ไมว่า่จะเปน็ 
ระดับชาติหรือระหว่างประเทศ ของราชการหรือมิใช่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเรื่องที่ครอบคลุมโดย 
พิธีสารฉบับนี้ และท่ีได้แจ้งสำานักเลขาธิการทราบถึงความปรารถนาในการเข้าสังเกตการณ์ในการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นภาคีพิธีสารฉบับนี้ อาจได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมได้, หากอย่างน้อย 
หนึ่งในสามของภาคีมิได้คัดค้าน ยกเว้นดังกำาหนดเป็นอย่างอื่นในมาตรานี้, การอนุญาตให้เข้าประชุมและ
การมีส่วนร่วมในการประชุมจักต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของระเบียบวิธีการ, ดังอ้างตามวรรค 5 ข้างต้น

ม�ตร�
27

หน่วยสาขา

1. หนว่ยสาขาใดท่ีจัดตัง้ข้ึนโดยหรอืภายใตอ้นสัุญญา อาจทำาหน้าทีใ่หพ้ธิสีารฉบบัน้ีดว้ย, รวมถึงตามขอ้มติ
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ ข้อมติใดๆ นั้น จักต้องระบุงานที่จะต้อง
รับผิดชอบ

2. ภาคอีนสุญัญา ทีม่ใิชภ่าคพีธิสีารฉบบันีอ้าจเขา้รว่มประชมุในฐานะผูส้งัเกตการณใ์นกระบวนการประชมุใดๆ  
ของหน่วยสาขานั้น เมื่อหน่วยสาขาของอนุสัญญา ทำาหน้าที่เป็นหน่วยสาขาของพิธีสารฉบับนี้, ข้อมต ิ
ภายใต้พิธีสารฉบับนี้ จักต้องกระทำาโดยภาคีพิธีสารฉบับนี้เท่านั้น

3. เมือ่หนว่ยสาขาหนึง่ของอนสุญัญา ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยเกีย่วข้องกับเรือ่งท่ีเก่ียวกับพธิสีารฉบบัน้ี สมาชิกใด 
ของสภาของหน่วยสาขาท่ีเป็นผู้แทนของภาคีอนุสัญญา แต่, ณ เวลาน้ัน, มิได้เป็นภาคีพิธีสารฉบับน้ี,  
จักต้องถูกแทนที่ด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกโดยและจากบรรดาภาคีพิธีสารฉบับนี้
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ม�ตร�
28

สำานักเลขาธิการ

1. สำานักเลขาธิการที่ถูกตั้งขึ้นตามมาตรา 24 ของอนุสัญญา จักทำาหน้าที่เป็นสำานักเลขาธิการของ 
พิธีสารฉบับนี้

2. มาตรา 24 วรรค 1 ของอนุสัญญาว่าด้วย บทบาทหน้าที่ของสำานักเลขาธิการจักต้องประยุกต์ใช้,  
โดยอนุโลม, กับพิธีสารฉบับนี้

3. หากว่าเมื่อใดบทบาทหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน, ค่าใช้จ่ายสำาหรับการทำางานของสำานักเลขาธิการ 
พิธีสารฉบับนี้ จักต้องสนองโดยภาคีของพิธีสารฉบับนี้ สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าที่เป็นสมัชชาภาคี 
พิธีสารฉบับนี้ จักต้อง, ในการประชุมสมัยแรก, ตัดสินใจจัดเตรียมงบประมาณที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพิธีสารฉบับนี้ 

ม�ตร�
29

การติดตามตรวจสอบและการรายงาน

แต่ละภาคีจักต้องติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้พิธีสารฉบับน้ี และจักต้อง,  
เปน็ระยะและในรปูแบบท่ีกำาหนดโดยสมชัชาภาคอีนสุญัญาทำาหนา้ทีเ่ปน็สมชัชาภาคพีธิสีารฉบบันี,้ รายงานตอ่
สมชัชาภาคอีนสุญัญาทำาหนา้ท่ีเปน็สมชัชาภาคพีธีิสารฉบบันี ้เกีย่วกับมาตรการทีไ่ดก้ระทำาไป เพือ่ดำาเนินงาน 
ตามพิธีสารฉบับนี้

ม�ตร� 
30

ระเบียบวิธีการและกลไกเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพิธีสารฉบับนี้

สมชัชาภาคอีนสุญัญาทำาหนา้ทีเ่ปน็สมชัชาภาคพีธีสีารฉบบันี ้จกัตอ้ง, ในการประชุมสมยัแรก, พจิารณาและ
เห็นชอบระเบียบวิธีการที่ให้ความร่วมมือและกลไกระดับสถาบัน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ 
พิธีสารฉบับนี้ และเพื่อแก้ไขกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบวิธีการและกลไกนี้จักต้องรวมถึงข้อตกลง
ที่จะเสนอให้คำาแนะนำาหรือความช่วยเหลือ, หากที่ใดเหมาะสม จักต้องแยกออกจาก, และปราศจากอคติ, 
ระเบียบวิธีการและกลไกยุติข้อพิพาท ภายใต้มาตรา 27 ของอนุสัญญา 



พิธีสารนาโงยา

25

ม�ตร�
31

การวิเคราะห์ประเมินและการทบทวน

สมัชชาภาคีอนุสัญญาทำาหน้าท่ีเป็นสมัชชาภาคีพิธีสารฉบับนี้ จักต้องดำาเนินการ, สี่ปีหลังพิธีสารฉบับนี้  
มผีลบงัคบัใชแ้ละภายหลงัจากนัน้ในชว่งระยะทีถ่กูกำาหนดโดยสมชัชาภาคอีนสุญัญาทำาหนา้ทีเ่ปน็สมชัชาภาคี
พิธีสารฉบับนี้, ประเมินประสิทธิผลของพิธีสารฉบับนี้

ม�ตร�
32

การลงนาม

พธีีสารฉบบันีจ้กัเปดิใหม้กีารลงนาม โดยภาคขีองอนสุญัญา ณ สำานกังานใหญส่หประชาชาต ิในนครนวิยอรก์ 
ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2012

ม�ตร�
33

การมีผลบังคับใช้

1. พิธีสารฉบบันี ้จักมผีลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีเกา้สบิ หลงัจากวนัทีม่กีารมอบสตัยาบนั, สารยอมรบั, สารเหน็ชอบ,  
หรือภาคยานุวัตสาร ลำาดับท่ีห้าสิบ โดยรัฐหรือองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เป็นภาคี 
ของอนุสัญญา 

2. พิธีสารฉบบันี ้จักมผีลบงัคบัใชก้บัรฐัหรอืองคก์ารผสานทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคทีใ่หส้ตัยาบนั, ยอมรบั
หรือเห็นชอบกับพิธีสารฉบับนี้ หรือภาคยานุวัตภายหลังการส่งมอบสารลำาดับที่ห้าสิบ ดังอ้างถึงในวรรค 1 
ข้างต้น, ในวันที่เก้าสิบหลังจากวันท่ีรัฐหรือองค์การผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคส่งมอบสัตยาบันสาร 
สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัตสาร, หรือในวันท่ีอนุสัญญา มีผลบังคับใช้กับรัฐหรือองค์การ
ผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค, ตามแต่ประการใดจะมาภายหลัง

3. ตามเจตนารมณ์ของวรรค 1 และ 2 ข้างต้น สารใดๆ ที่องค์การผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ได้ส่งมอบ จักไม่นับเป็นสารเพิ่มเติมจากที่ได้ส่งมอบโดยสมาชิกภาคีขององค์การนั้น 

ม�ตร�
34

การสงวนสิทธิ

ไม่อาจทำาข้อสงวนในพิธีสารฉบับนี้
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ม�ตร�
35

การเพิกถอน

1. ในเวลาใดก็ตาม หลังจากวันที่พิธีสารฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้สำาหรับภาคีแล้วสองปี ภาคีอาจถอนตัวจาก
พิธีสารฉบับนี้โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับมอบ

2. การเพกิถอนใดๆ จกัมผีลสิน้สดุในหนึง่ปหีลงัจากวนัทีผู่ร้บัมอบไดร้บัเรือ่งเพกิถอน หรอืในวนัทีห่ลงัจากนัน้  
ซึ่งอาจกำาหนดไว้ในหนังสือเพิกถอน

ม�ตร�
36

ต้นฉบับที่แท้จริง

ต้นฉบับของพิธีสารฉบับนี้ ในเนื้อหาภาษา อาราบิก จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน ซึ่งได้พิสูจน์
ถูกต้องเท่าเทียมกันแล้ว จักถูกเก็บรักษาโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

เพือ่เปน็หลักฐาน ผูม้อีำานาจเตม็ในการลงนาม ซึง่ไดร้บัมอบอำานาจโดยถกูตอ้ง จงึไดล้งนามในพธิสีารฉบบันี้

การลงนามได้กระทำา ณ เมืองนาโงยา ในวันที่ ยี่สิบเก้า แห่งเดือนตุลาคม สองพันสิบ

ภาคผนวก
ผลประโยชน์ที่อยู่ในรูปเงินและมิได้อยู่ในรูปเงิน

1. ผลประโยชน์ที่อยู่ในรูปเงิน อาจรวมถึง, แต่ไม่จำากัดอยู่เพียง: 
 (เอ) ค่าธรรมเนียมการเข้าถึง/ค่าธรรมเนียม เฉพาะตัวอย่างที่รวบรวมหรือสิ่งอื่นๆ ที่แสวงหามาได้;
 (บี) การชำาระล่วงหน้า;
 (ซี) การชำาระตามกำาหนดเวลา;
 (ดี) การชำาระค่าภาคหลวง;
 (อี) ค่าธรรมเนียมเอกสารอนุญาตในกรณีทำาเพื่อการพาณิชย์;
 (เอฟ) คา่ธรรมเนยีมพเิศษจา่ยใหก้บักองทนุสนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน;
 (จี) เงินเดือน และเงื่อนไขตามความพึงพอใจ หากที่ใดได้รับการตกลงร่วมกัน;
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 (เอช) การสนับสนุนทุนวิจัย;
 (ไอ) การลงทุนร่วมกัน;
 (เจ) การเป็นเจ้าของร่วมกันเหนือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง;

2. ผลประโยชน์ที่มิได้อยู่ในรูปเงิน อาจรวมถึง, แต่ไม่จำากัดอยู่เพียง: 
 (เอ) การแบ่งปันผลงานวิจัยและการพัฒนา;
 (บี) การดำาเนนิงานรว่มกนั ความรว่มมอื และการเกือ้กูลตอ่งานวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละโปรแกรม

การพัฒนา โดยเฉพาะกิจกรรมการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ, หากเป็นไปได้, ในประเทศผู้ให้
ทรัพยากรพันธุกรรม; 

 (ซี) การเข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์;
 (ดี) การดำาเนินงานร่วมกัน ความร่วมมือ และการเกื้อกูลต่อการให้การศึกษาและการฝึกอบรม;
 (อี) การอนุญาตให้เข้าถึงแหล่งเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  

และเข้าถึงฐานข้อมูล;
 (เอฟ) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปยังผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้เงื่อนไขที่ยุติธรรมและ 

พงึพอใจมากทีส่ดุ, รวมถงึเงือ่นไขเฉพาะทีย่อมใหแ้ละท่ีไดส้ทิธพิเิศษ หากเปน็ท่ีตกลง, โดยเฉพาะ,  
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีใช้ทรัพยากรพันธุกรรม, รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ หรือที่เกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน;

 (จี) การเสริมสร้างสมรรถนะสำาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี;
 (เอช) การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่สถาบัน;
 (ไอ) บุคคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางสมรรถนะ ในการบริหารจัดการ 

และการบังคับใช้กฎระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม;
 (เจ) การฝกึอบรมเกีย่วกบัทรพัยากรพนัธุกรรมโดยใหภ้าคผีูใ้หท้รพัยากรพนัธกุรรมเขา้รว่มอยา่งเตม็ที ่ 

และ, หากเป็นไปได้, ในประเทศนั้น;
 (เค) การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน, รวมถึงการสำารวจและจัดทำาทะเบียนทรัพยากรชีวภาพ และการศึกษา
วิจัยทางอนุกรมวิธาน;

 (แอล) การเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น;
 (เอ็ม) งานวิจัยมุ่งโดยตรงต่อความต้องการที่มีลำาดับความสำาคัญ เช่น ความมั่นคงทางสุขภาพและ

อาหาร โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศภาคีผู้ให้ทรัพยากร;
 (เอ็น) ความสัมพันธ์ระดับสถาบันและวิชาชีพ ซึ่งอาจได้จากความตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ และกิจกรรมการดำาเนินงานร่วมกันสืบเนื่อง;
 (โอ) ผลประโยชน์จากความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงในการดำารงชีวิต;
 (พี) การยอมรับในสังคม;
 (คิว) การเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง;
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แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
โดย ดร.สิริกุล  บรรพพงศ์

พิมพ์และแก้ไขต้นฉบับ
โดย นางสาวโสมวรรณ  สุขประเสริฐ

ประสานงาน
โดย นางสาวปทิตตา  อ้นชาวนา

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6741
โทรสาร 0 2265 6638 หรือ 0 2265 6636

จัดพิมพ์
โดย บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำากัด
เลขที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญฯ 86/1
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2880 1876
โทรส�ร 0 2879 1526
เว็บไซต์ http://www.wswp.co.th
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ว่าด้วย

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
และการแบ่งปันผลประโยชน์

ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

เพื่อ

อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื้อหาและภาคผนวก

จัดทำาโดย
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพ์เมื่อ เมษายน 2557

2,000 เล่ม


