รายงานการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล
วาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ ๙
(The Ninth Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control
of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)
วันที่ ๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ ศูนยการประชุมนานาชาติบาหลี กรุงบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑. การประชุมเตรียมการ (The Preparation Segment of the Conference) วันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๑ เปนการประชุมพิจารณากลั่นกรองประเด็นต าง ๆ ในขั้นต นกอ นจะนําผลการพิจารณาเสนอต อ
ที่ประชุมระดับสูง (ระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเทา) เพื่อพิจารณาตัดสินใจตอไป
๑.๑ พิธีเปดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
Mr. Hyoman Yasa เลขาธิการจังหวัดบาหลี ไดกลาวตอนรับผูแทนที่เขารวมประชุม ในนามรัฐบาล
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Mr. Njoroge Michuki รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐเคนยา ไดกลาวตอนรับและ
ไดชี้ใหที่ประชุมเห็นวามติขอตัดสินใจของการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๘ หลายเรื่อ งที่ยัง
ไมไ ดดํา เนิน การเนื่อ งจากข อ จํา กั ดด านงบประมาณ ในการนี้ ห วั ง เปน อย างยิ่ ง ว า ที่ประชุม ใหญ ภาคี
อนุ สัญ ญาบาเซล สมัย ที่ ๙ แหงนี้ จะสามารถหาขอสรุป ในประเด็นที่ ยัง คางการพิจ ารณา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องกลไกทางการเงิน และการตีความขอ ๑๗ วรรค ๕ เกี่ยวกับการมีผลบังคับใชของขอแกไข
อนุสัญญาบาเซล
Mrs. Katharina Kummer Piery เลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ไดรายงานใหผูแทนที่เขารวมประชุม
ทราบถึงความสําเร็จของอนุสัญญาบาเซลในหลายๆ เรื่อง อาทิ การติดตามแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส
การเขาร วมในความพยายามของนานาชาติในการจัด การกับการรื้ อทํา ลายเรือ ความรว มมื อโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติในการเสริมสรางขี ดความสามารถของสาธารณรัฐโกตดิวัวรในการจัดการ
กับของเสียอั นตราย การสงเสริมใหผูมีสวนไดสว นเสียเขามามีสวนรวม การเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประเทศกําลังพัฒนาโดยผานศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล การจัดทําแนวทางวิชาการในการจัดการ
ยางใชแลวและของเสียปรอท นอกจากนี้ยังไดชี้ใหเห็นถึงความทาทายในการพิจารณาขอเสนอแนะของ
คณะทํางานเฉพาะกิจในการสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางอนุ สัญญาบาเซล รอตเตอรดัมฯ
และสตอกโฮลมฯ และการสรางพื้นฐานทางการเงินที่เขมแข็งให กับอนุสัญ ญาฯ ซึ่งหวังวาที่ประชุมใหญ
ภาคีจะแสดงใหเห็นวาอนุสัญญาฯ นี้ยังคงเปนวาระระหวางประเทศและเปนการดํ าเนิ นงานที่ต อบสนอง
ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ผูแทนกลุมภูมิภาคต างๆ อาทิ สาธารณรัฐชิลีในนามของกลุมละตินอเมริก า สหพันธ
สาธารณรั ฐ ไนจี เ รี ย ในนามของกลุ ม แอฟริ ก า สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร า นในนามของกลุ ม อาหรั บ
สหราชอาณาจักรในนามของกลุมยุโรปตะวันตกและประเทศอื่นๆ ไดกลาวถอยแถลงในชวงพิธีเปดดวย

-๒๑.๒ องคประชุม การเลือกตั้งประธานและสํานักการประชุม (Bureau) ชุดใหม
ในการประชุมเตรียมการมีผูเขารวมประชุมดังนี้ ผูแทนประเทศภาคี ๙๖ ประเทศ ผูสังเกตการณ
จากประเทศที่ มิใชภ าคี ๔ ประเทศ ผูแ ทนศูน ยภูมิภาคอนุ สัญ ญาบาเซล ๖ ศูน ย ผูแ ทนจากองค กรและ
หนวยงานพิเศษของสหประชาชาติและองคการระหวางรัฐบาลตาง ๆ ๑๒ องคกร ไดแก สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญารอตเตอรดัมและสตอกโฮลม สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก องคการอาหารและการเกษตร (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) องคการเดินเรือทะเล
ระหว างประเทศ (IMO) โครงการสิ่ง แวดล อ มแห ง สหประชาชาติ (UNEP) โครงการพั ฒนาแห ง
สหประชาชาติ (UNDP) และธนาคารโลก (World Bank) ฯลฯ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนและ
อื่น ๆ ๓๕ องคกร รวมทั้งผูสังเกตการณจากหนวยงานตาง ๆ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒๖ หนวยงาน
รวมทั้งหมด ๔๘๖ คน โดยที่ประชุมไดตกลงเลือกสํานักการประชุมชุดใหม ประกอบดวย Mr. Rachmat Nadi
Witoeiar Kartaadipoetra รัฐมนตรีวา การกระทรวงสิ่ง แวดล อม สาธารณรัฐอิ นโดนีเซีย เปนประธาน
Mrs. Mary Harwood ประเทศออสเตรเลีย Mr. Magda Goska สาธารณรัฐโปแลนด Ms. Osavaldo alvarez
สาธารณรัฐชิลี และ Mrs. Angelina Madete สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เปนรองประธาน รวมทั้งเห็นชอบ
ให Mrs. Angelina ทําหนาที่ผูบันทึกรายงานการประชุมดวยอีกตําแหนงหนึ่ง
๑.๓ วาระและรูปแบบการประชุม
เมื่อ วั นที่ ๒๓ มิถุ นายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมเต็ มคณะของการประชุมระดั บเตรียมการ ได มีม ติ
เห็นชอบใหแตงตั้ง Committee of the Whole (CoW) โดยมี Mrs.Mary Harwood ประเทศออสเตรเลีย
ทําหนาที่ประธานกรรมการ และมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองประเด็นสําคัญตาง ๆ ในขั้นตน
ก อ นจะนํ า ผลการพิ จ ารณาเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ สู ง (ระดั บ รั ฐ มนตรี ห รื อ เที ย บเท า ) ในวั น ที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่ อพิ จารณาตัดสิ นใจต อไป ทั้งนี้คณะกรรมการ CoW มีอํ านาจแต งตั้ งคณะทํางาน
กลุมยอย (Contact Group) เพื่อพิจารณาหาขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ในระหวางการประชุมเตรียมการ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการ CoW ได
พิจารณาและจัดเตรียมรางมติขอตัดสิ นใจสําหรับที่ประชุมระดับสูงพิจารณาตัดสินใจตามระเบียบวาระที่
เสนอโดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ตามความเห็นชอบของสํานักการประชุมใหญภาคีอนุสัญญา
บาเซล สมัยที่ ๘ ซึ่งประกอบดวย
(๑) การแตงตั้ งกรรมการ ในคณะกรรมการบริ หารกลไกการปฏิบั ติตามอนุสัญ ญาบาเซล และ
แผนงานของคณะกรรมการฯ ระหวางป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
(๒) การปฏิบัติตามมติขอตัดสินใจที่รับรองโดยที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๘ ดังนี้
(๒.๑) การทบทวนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล จนถึง
ป ๒๕๕๓ ไดแ ก การรายงานผลการดํ าเนินงาน กรอบแผนงาน จนถึง ป ๒๕๕๓ และการจัด ทําแผน
กลยุทธ ภายหลังป ๒๕๕๓
(๒.๒) การดําเนินงานและทบทวนบทบาทของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล ไดแก การทบทวน
การดําเนินงานของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล และการทบทวนขอเสนอการขอจัดตั้งศูนยภูมิภาคสําหรับ
เอเชียใต ภายใตแผนงานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมเอเชียใต
(๒.๓) การประเมินประสิทธิภาพของอนุสัญญาบาเซล ตามขอ ๑๕ วรรค ๗ ของอนุสัญญาบาเซล

-๓(๒.๔) การติ ดตามการดําเนินงานตามปฏิ ญ ญาไนโรบีเกี่ ยวกับการจัด การซากผลิต ภัณ ฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และหุนสวนความรวมมือ
(๒.๕) แผนงานและกรอบงบประมาณสําหรับป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
(๒.๖) ขอเสนอในการรวมมือระหวางอนุสัญญาบาเซล รอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮลมฯ และ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศอื่น
(๒.๗) การรายงานขอมูลประจําป
(๒.๘) ประเด็นด านวิชาการเกี่ยวกับการจัด การของเสียอันตรายที่เปน มิต รตอสิ่งแวดลอ ม
ไดแก การแกไขแนวทางการจัด การยางใชแลว การจัดทํ าแนวทางการจัดการของเสียปรอท การใชงาน
แนวทางการจั ดการของเสี ยที่ เ ปน สารมลพิษ อินทรีย ที่ต กค างยาวนานในสิ่ง แวดลอ ม การแก ไขบัญ ชี
รายการของเสี ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ของเสี ย ที่ เ ป น สารมลพิ ษ อิ น ทรี ย ที่ ต กค า งยาวนานในสิ่ ง แวดล อ ม
การดํ าเนิน การแกไขแนวทางเทคนิค ที่มีอ ยูแ ละแนวทางปฏิ บัติทางสิ่งแวดล อมที่ ดีที่สุดของอนุสัญญา
สตอกโฮลมฯ การทบทวนการเลือกแนวทางวิชาการที่เหมาะสมมาดําเนินการปรับปรุงตามมติขอตัดสินใจ
ที่ VIII/7 การทบทวนงานการจัดทําเอกสารขอแนะนําเกี่ยวกับลักษณะอันตราย H10 กอใหเกิดกาซพิษ
เมื่อสัมผัสกับน้ําและอากาศ และลักษณะอันตราย H11 สารพิษที่มีฤทธิ์เรื้อรัง ตามมติขอตัดสินใจที่ VIII/2
การทบทวนความรวมมือกับองคการศุลกากรโลกและคณะกรรมการระบบฮารโมไนซ ตามมติขอตัดสินใจ
ที่ VIII/20 การทบทวนการปรับแกบัญชี รายการของเสียในภาคผนวก ๘ และ ๙ ของอนุสัญญาบาเซล
การประสานงานกั บคณะอนุก รรมการผู ชํ านาญการแห ง สหประชาชาติ ว าด ว ยระบบการจําแนกและ
ติดฉลากสารเคมีโลก ขั้นตอนการจําแนกและควบคุมการนํ าเขา ของเสียในภาคผนวก ๙ และการลดการ
เกิดของเสียอันตราย
(๒.๙) ประเด็นขอกฎหมาย ไดแก การปฏิบัติตามมติขอติดสิ นใจที่ V/32 การบังคับใชระบบ
กฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นที่รับ เอาโดยภาคีเพื่ อปฏิ บัติต ามอนุสัญ ญาบาเซลและตอ ตานการ
ขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย พิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชความเสียหาย การแกไข
ปญหาการตีความขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซล นิยามของเสียอันตรายแหงชาติ ความตกลงตาม
ขอ ๑๑ ของอนุสัญญาฯ การแตงตั้งหนวยงานผูมีอํานาจและศูนยประสานงานตามขอ ๕ ของอนุสัญญาฯ
(๒.๑๐) การรื้อทําลายเรือ
(๒.๑๑) ประเด็นดานการเงิน
(๒.๑๒) การระดมทรัพยากรและการเงินที่ยั่งยืน
(๓) แผนงานของคณะทํางาน Open-ended สําหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
(๔) การเฉลิมฉลองการรับรองอนุสัญญาบาเซลครบรอบ ๒๐ ป ในป ๒๕๕๒
(๕) วาระอื่น ๆ ไดแก มติขอ ตัดสินใจของคณะมนตรีป ระศาสนก ารโครงการสิ่งแวดลอมแห ง
สหประชาชาติ (UNEP Governing Council) ที่ ๒๔/๕ วันเวลาและสถานที่การจัดประชุมใหญภาคี
อนุ สัญ ญาบาเซลสมัยที่ ๑๐ ประเด็ นยุทธศาสตรสําหรับการพิจารณาในการประชุ มใหญ ภาคีอ นุสัญญา
บาเซลสมัยที่ ๑๐ และ ๑๑ และถอ ยแถลงของประธานการประชุ มใหญ ภาคีอนุ สัญ ญาบาเซล สมัยที่ ๙
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตอไปของขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออก

-๔ในการนี้คณะกรรมการ CoW ได แต งตั้ งคณะทํางานกลุมยอ ย ๖ ชุด ไดแ ก (๑) คณะทํางานฯ
เพื่ อพิ จารณาเรื่องแผนกลยุทธแ ละการประเมินประสิท ธิภ าพของอนุสัญญาบาเซลตามขอ ๑๕ วรรค ๗
แหงอนุสัญญาฯ (๒) คณะทํา งานฯ เพื่อพิจารณาเรื่องศู นยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล (๓) คณะทํา งานฯ
เพื่อพิจารณาประเด็นดานวิชาการและหุนสวนความรวมมือ (๔) คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาประเด็นดาน
กฎหมายในการแกไขปญหาการตีความขอ ๑๗ วรรค ๕ แหงอนุสัญญาฯ (๕) คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
เรื่องการรื้อทําลายเรือ และ (๖) คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาประเด็นดานการเงิน
๒. การประชุมระดับสูง (The High Level Segment of the Conference) วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๑
๒.๑ เวทีการเสวนาโลกว าดวยการจั ดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัย ของมนุ ษยและความ
เปนอยู ที่ดีของมนุษย (“World Forum on Waste Management for Human Health and
Livelihood”) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
๒.๑.๑ การประชุ มระดับ สู ง หรือ ระดั บรัฐ มนตรี ได เ ริ่ มขึ้นในวั นที่ ๒๖ มิ ถุ นายน ๒๕๕๑ ใน
รูปแบบของเวทีการเสวนา ”การจัดการของเสียเพื่ อสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย และ
เปดใหที่ประชุมไดกลาวถอยแถลงในหัวขอสําคัญของการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลดังกลาว โดย
มี Mr. Achim Steiner ผูอํานวยการโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ เปนผูดําเนินรายการเสวนา
๒.๑.๒ พิธีเปด
- Mr. Rachmat Witoelar รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในฐานะประธานการประชุมใหญภ าคีอ นุสั ญญาบาเซล ได กล าวเปด การเสวนา และเนน วาการประชุ ม
ระดับสูงนี้จะยกระดับอนุสัญญาบาเซลไปทั่วโลก
- Mr. Steiner ไดกลาวเตือนคณะผูแทนภาคีตาง ๆ ใหระลึกถึงหลักการของอนุสัญญา
บาเซล เนื่องจากวาของเสียแทบจะไมมีผลกระทบเชิงบวกตอความเปนอยูหรือสุขภาพอนามัยที่ดีเลย ซึ่ง
ในการเข า ร ว มการประชุ ม ครั้ ง นี้ ทํ า ให ไ ด รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การปรึ ก ษาหารื อ ของที่ ป ระชุ ม ใหญ ภ าคี
อนุสัญญาบาเซลแหงนี้ที่สามารถใหชีวิตใหมแกอนุสัญญา
- Mr. Katharin Kummer Peiry เลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ไดกลาวตอนรับเจตนารมณ
ในความรว มมือ และการจัดการประชุ มใหญ ภาคี อ นุสั ญ ญาบาเซล สมัยที่ ๙ ในครั้ง นี้ ซึ่ ง การจัด การ
ของเสียสมควรไดรับการรวมไวในวาระการพัฒนาของโลกดวย
- Mr. El-Mostafa Benlamin ผูประสานงานสหประชาชาติแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได
กลาวตอนรับ และไดเนนวาการขาดพันธสัญญาตอการจัดการและการลดการเกิดของเสีย ไดขัดขวางทั้ง
การเสริมสรางขีดความสามารถและการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ทั้งนี้ไดนําขอความจาก
เลขาธิการสหประชาชาติ Mr. Ban Ki-moon ซึ่งไดเรียกรองรัฐตาง ๆ ใหพันธสัญญาทางการเมืองและ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรแก อ นุ สั ญ ญาบาเซลซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการรณรงค ร ะดั บ โลกที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
- ตอมา Mr. John Michuki รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมของสาธารณรัฐเคนยา
ไดกลาวตอนรับ และสรุปวาอนุสัญญาฯ ยังไมไดรับการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายและขาดการยึดมั่น

-๕ในพันธสัญญาของอนุสัญญา และไดย้ําเตือนภาคีเกี่ยวกับขอแกไขอนุสัญญาบาเซลการหามสงออก ยังคง
คางในวาระการพิจารณาของที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลมานาน และไดเรียกรอ งใหที่ประชุม ให
ความเห็นชอบกับการนําวิธีการนับเวลาที่แนนอนมาใชในการพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนภาคีที่ทําใหขอแกไข
อนุสัญญามีผลบังคับใช โดยปราศจากการเลื่อนพิจารณาอีกตอไป
- Mr. Witoelar ไดนําถอยแถลงจาก Ms. Siti Fadilah Supari รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุ ข สาธารณรัฐ อินโดนีเ ซีย มากล าวใหที่ประชุมเสวนาไดรับทราบถึง ผลกระทบทางลบจาก
ของเสียอันตรายที่ มีตอสุขภาพอนามัย ของมนุ ษยแ ละสิ่งแวดลอม และไดเรีย กรอ งใหคณะผูแทนภาคี
ทั้ง หลายประสานความรว มมื อในการควบคุ มการขนย ายของเสียอั นตรายอยา งผิดกฎหมายและทําให
แนใจวาของเสียอันตรายไดรับการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังไดเนนถึงความสําคัญใน
การประสานความรวมมือระหวางประเทศ การสรางระบบเครือ ขาย การระดมทรัพ ยากร การถายทอด
เทคโนโลยี และการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย
๒.๑.๓ ในชวงเชาเปนการเสวนาจากวิ ทยากรรับเชิญ จากหนว ยงานตา ง ๆ โดยมีการนําเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษยสรุปไดดังนี้
- Ms. Halima Alao รัฐมนตรี วา การกระทรวงสิ่ง แวดล อมและครอบครัว สหพั นธ
สาธารณรัฐไนจีเรีย ไดกลาววาขณะนี้แอฟริกากําลังเผชิญหนากับความทาทายของเสียจากทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ แต แ อฟริ ก ามี ค วามพร อ มด า นโครงสร า งพื้ น ที่ ใ นจั ด การของเสี ย น อ ยมากและ
สาธารณชนมีความตระหนักในเรื่องนี้ในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงผลกระทบของของเสียอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ซึ่งรวมถึงการขนสงของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง ซึ่งเพิ่มอัตราการเสียชีวิต จึง
ขอใหผู มีส วนได ส วนเสี ยทั้ งหลายทํ างานร วมกั นในการพั ฒนานวั ตกรรมกลไกทางการเงิ นอยางยั่ งยื น
ซึ่ งได แก การริ เ ริ่ ม ติ ดตามตรวจสอบ และดํ าเนิ นโครงการ การกํ าหนดนโยบายและแผนกลยุ ทธ ที่ มี
ประสิทธิภาพ การลดการเกิดของเสียที่แหลงกําเนิด และการเพิ่มสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยภูมิภาค
อนุสัญญาบาเซล
- Mr. Okey Ibeanu โฆษกกลุมสิทธิมนุษยชนในดานของเสีย ไดกลาวถึงมิติดานสิทธิ
มนุ ษยชนในการจัดการของเสียอันตรายและการขจัด การคาขายกากของเสียนั้ นวาขึ้นอยูกับการขจัด
ความยากจนและความหิวโหยอยางรุนแรงใหหมดไป รวมทั้งไดเนนเรื่องการตกคาง (Stockpiles) ของ
สารอันตรายและผลกระทบจากการทิ้งของเสียอันตรายและการเคลื่อ นย ายขามแดนของของเสียและ
ผลิตภัณฑที่เปนอันตรายที่ ขาดมาตรฐานระหวา งประเทศยังคงมีอั ตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ได
เนนถึงความสําคัญของการจัดการประชุมใหญภาคี อนุสัญญาบามาโก (อนุสัญญาระดับภูมิ ภาคเกี่ยวกับ
การจัดการของเสี ยอันตรายของกลุ มภูมิภ าคแอฟริก า) และขอให ส หพั นธ ส าธารณรัฐไนจีเ รีย แสดง
บทบาทผูนําในการดําเนินงานเรื่องดังกลาวนี้
- Dr. Subhash Salunke องคการอนามัยโลก ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดนําเสนอ
ผลกระทบ ของการเกิด ของเสียจากสถานบริก ารสุขภาพ ซึ่งสง ผลกระทบตอ อัตราการเกิด และการตาย
และเนน วาการจัดการของเสียที่ไมดีนํ าไปสูปญ หาการคุก คามทางสัง คม ซึ่งเปนหนึ่ งในการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษที่ตองการจะขจัดปญหาดังกลาวดวย

-๖- Mr. Jean-Pierre Degre รองประธาน AFR-BD บริษัท Holcim Group Support จํากัด
ได นํา เสนอวิธีการเผาทํ าลายกากของเสียร วมในการผลิตปู นซิ เมนตวาเปน ทางเลือกอย างหนึ่ง ในการ
บํา บัด ของเสี ย และไดเ นน วาการประสานความรว มมื อระหวา งอนุ สัญ ญาบาเซลและกลุม อุต สาหกรรม
สามารถชวยใหพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางระหวางประเทศในการจัดการของเสียได
- Dr. Lilian Corra เลขานุการระหวางประเทศ กลุมประชาสังคมระหวางประเทศดาน
การแพทยเ พื่อสิ่ งแวดลอ ม ไดเน นถึง คุณค าในด านสุขอนามัย ในการสงเสริม การศึกษาและสรา งความ
ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากของเสียอันตราย
๒.๑.๔ ในชวงบายไดมีการนําเสนอขอมูลจากวิทยากรในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้
- Mr. Jayakumar Chelaton ผูอํานวยการ Thanal ไดนําเสนอการริเริ่มโครงการลดการเกิด
ของเสียขององคกรของเขา (organization’s zero-waste initiative) ในเขตชนบท แหลงทองเที่ยว และ
โรงแรมในสาธารณรัฐอินเดียและประเทศในกลุมอาเซียนอื่นๆ โดยเนนถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ของสาธารณชนในการดําเนินงานลดการเกิดของเสียดวยตนเอง
- Mr. Muhammad Daggush หัวหนาเจาหนาที่ระดับบริหาร จาก AshakaCem Plc. ได
อธิบายเกี่ ยวกับโครงการผลิต เชื้อเพลิ งชีวมวลของบริษั ทของเขา ซึ่ง ผลิ ตขึ้นโดยชาวนาและบริษัทฯ
นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตปูนซิเมนต โครงการนี้ทําใหบรรลุเปาหมายในการลดตนทุน สราง
รายไดใหชาวนา ลดการใชงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม ลดความยากจน และเปน
การพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
- Mr. Jim Pucket ผูประสานงาน Ban Action Network ไดเนนย้ําถึงประวัติศาสตรของ
อนุสัญญาบาเซล และชี้ แ จงประเด็นที่คลุ มเครือ มาเปน เวลานานและยั ง ไมไดรับการแก ไข อาทิ เรื่อ ง
ขอ แกไ ขอนุ สัญญาบาเซลในการหามสงออก การรื้อ ทําลายเรือ และการจัด การขยะอิเล็ กทรอนิก ส ซึ่ง
ถือวาเปนความลมเหลวของภาคีในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ และตามบทบาทหนาที่ของอนุสัญญาฯ ใน
ประเด็นเรื่อ งขอแกไ ขการห ามส งออกนั้น หากไมส ามารถพิจารณาโดยฉันทามติใ นการใชวิ ธีก ารนับ
จํานวนภาคีในเวลาปจจุบันเพื่อหาขอยุติของการมีผลใชบังคับของขอ แกไขอนุ สัญญาบาเซลได เห็นควร
ใหการตัดสินใจเรื่องนี้ตองดําเนินการดวยการออกเสียงลงมติ (Vote)
- Ms. Phonchan Kraiwatnutsorn ผูอํานวยการโครงการ Youth Venture ประเทศไทย
ไดนําเสนอตัว อย างโครงการเยาวชนในการจัดการของเสี ย จํานวน 3 โครงการ คือ การรณรงคก ารคัด
แยกขยะ การจําแนกสารเคมี และการลดการใชถุงพลาสติก ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับผลตอบรับที่ดีและใช
ทรัพยากรในการดําเนินงานต่ํา
๒.๑.๕ ผูแทนภาคีตาง ๆ ไดกลาวถอ ยแถลงอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวของกับหัวขอการเสวนาซึ่ ง
สรุปไดดังนี้
- เมื่ อกลาวถึงการเพิ่มขึ้ นของปญ หาของเสียอันตราย หัวหนาคณะผูแทนประเทศญี่ปุน
ไดกลาวเนนถึงพันธสัญญาในการริเริ่มงานดาน 3Rs และอนุสัญญาบาเซล และไดสนับสนุนงบประมาณ
เปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ เหรียญดอลลารสหรัฐ ใหแกอนุสัญญาบาเซล ในป ๒๕๕๑ นี้

-๗- หัวหนาคณะผูแทนสาธารณรัฐ อิน เดีย ไดรอ งขอใหมีการจัดตั้งศูน ยภูมิภาคอนุสัญญา
บาเซลสํ าหรับภูมิภาคเอเชียใต และไดเ นนถึง การลดการเกิ ดของเสี ย การจัดการของเสียที่เ ปนมิต รต อ
สิ่งแวดลอม ความตองการทรัพยากรและการสนับสนุนดานวิชาการ และการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
- หัว หนาคณะผู แทนสาธารณรัฐอาหรับ อี ยิปต ในนามกลุ มอาหรับ ได ก ล าวถึ งความ
สําคัญของการจัดการของเสียที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
การพั ฒนาแหงสหัสวรรษ และไดแสดงขอหว งกังวลถึงแนวโนมปจจุบันของการขนยายของเสียอันตราย
อยางผิดกฎหมาย
- หัวหนาคณะผูแทนรัฐเอกราชซามัว กลาวถึงสถานการณที่เลวรายของการจัดการของเสีย
ในประเทศกําลังพัฒนาบริเวณหมูเกาะขนาดเล็ก และยินดีที่มีการจัดตั้งหุนสวนความรวมมือซึ่งเปนความ
พยายามในการจัดการของเสียในอนาคต
- หั ว หน า คณะผู แ ทนสาธารณรั ฐ โครเอเชี ย ได ก ล า วถ อ ยแถลงที่ดึ ง ความสนใจของ
ที่ประชุมไปยังหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และการริเริ่มการจัดการของเสียระดับชาติ
- เพื่อระลึกถึงวาการปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยเปนเปาหมายสําคัญของ
อนุ สัญญาบาเซล หัวหนา คณะผูแทนสหภาพยุโ รป ไดเนน ถึงคุณคาของหุนสวนความรว มมื อ รวมถึง
ความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมในการจัดการของเสีย
- หั วหนา คณะผูแทนสาธารณรัฐ อาร เจนตินา เรีย กร องใหผูผ ลิตทางอุตสาหกรรมรวม
ตนทุนการจัดการของเสียไวในตนทุนการผลิต และพัฒนาแผนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตดวย
- หัวหนาคณะผูแทนราชอาณาจักรสวีเดน ไดรองขอใหภาคอุตสาหกรรมจัดการของเสีย
ของตนอยางเหมาะสม เรียกรองใหรัฐบาลจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธในการจัดการของเสีย และเนนวา
การปรับปรุงการจัดการตองการองคความรู การเสริมสรางความตระหนัก และการประสานความรวมมือใน
ระดับที่สูงขึ้น
- หั ว หน า คณะผู แ ทนราชอาณาจั ก รฮั ช ไมต จ อร แ ดน ได ร อ งขอความช ว ยเหลื อ ทาง
การเงินและทางวิชาการในการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลตั้งแตระดับภูมิภาคและระดับชาติ จนถึงระดับ
ทองถิ่น
- หัว หนาคณะผูแ ทนสาธารณรัฐ ตุรกี ได กล าวในฐานะที่เ ปน ประเทศที่มีการทํ าธุ รกิ จ
รีไซเคิลเรือ ซึ่งไดเคยประสบกับปญหาความยุงยากในการแจง (Notifications) ที่ไมถูกตอง
- หัวหนาคณะผูแทนราชอาณาจักรเลโซโท ไดกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
ที่ไ มมี ประสิทธิภาพนั้นเปน อันตรายตอการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ และขอให โครงการสิ่ง แวดลอ มแห ง
สหประชาชาติจัดหาความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวดวย
- หั วหนาคณะผูแทนประเทศมาเลเซีย ได กล าวถึง ความจําเปนที่ตอ งทําให เกิ ดความ
แนใ จวาประเทศกําลังพัฒนาไมไดเปน สถานที่ทิ้งของเสียและเรีย กรอ งใหภาคีตาง ๆ ใหสัตยาบั นต อ
ขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออก
- หั ว หน า คณะผู แ ทนสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได เ รี ย กร อ งให มี ก ารเสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถ ใหมีการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย และใหเกิดความรวมมือและ
การลงโทษโดยไมประนีประนอมตอผูขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย

-๘- หัวหนาคณะผูแทนสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ไดเรียกรองใหภาคีทั้งหลายใหสั ตยาบัน
ตอขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออก ใหมีการพัฒนากลไกทางการเงินเพื่อทําใหเกิดความแนใจใน
การดําเนินงานอนุสัญญาฯ และใหมีการจัดการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ในป ๒๕๕๓
- หัวหนาคณะผูแทนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย ไดกลาวถึงผลกระทบ
จากการสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศกําลังพัฒนา ที่มีความสําคัญที่ควรไดรับการจัดการ
- หัวหนาคณะผูแทนประเทศจาเมกา ไดรองขอถึงการทําใหขอแกไขอนุสัญญาบาเซลใน
การหามสงออกมีผลใชบังคับ
- ในการสงเสริมใหอนุสัญญาฯ มีสวนสําคัญในการปองกันสุขภาพอนามัยของมนุษยและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหนาคณะผูแทนสหราชอาณาจักร ไดเสนอแนะการดําเนินการปองกันการเกิดของเสีย
การใชซ้ํา การรีไซเคิล และการแปรสภาพ รวมถึงการจําแนกระหวางของเสียอันตรายและไมอันตราย
- หัวหนาคณะผูแทนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กลาวถึงความสําคัญของนโยบายผลิตภัณฑ
ที่ควรบูรณาการกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการลดการใชสาร
อันตรายในผลิตภัณฑดังกลาว
- หั ว หนา คณะผู แ ทนสมาพั น ธรัฐ สวิ ส ได ก ล าวถึ ง สั ญ ญาที่ ผู ก พั น ที่ป ระชุม ใหญ ภ าคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๙ แหงนี้ ไดแก ความตั้งใจในการทบทวนประสิทธิภาพของอนุสัญญาฯ สัญญา
การประสานความรว มมืออยางใกลชิดกับ อนุสัญญาอื่น การดําเนินงานและการรับรองการจัดตั้งหุนสวน
ความรวมมือ
- หัวหนาคณะผูแทนสาธารณรัฐเกาหลี ไดเนนถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูล
และถายทอดเทคโนโลยี และการยึดมั่น ในความพยายามระดับนานาชาติที่จะบรรลุ เปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ
- หั วหนาคณะผูแทนราชอาณาจักรเนเธอรแ ลนด ไดก ลาวถึง บทบาทของศูนยภูมิ ภาค
อนุสัญญาบาเซล และเนนถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของสาธารณชนและการสรางความตระหนัก
ในระดับทองถิ่น
- หัว หนาคณะผูแ ทนสาธารณรัฐ แอฟริกาใต ได กล าวถึ ง การจัดการของเสี ยที่ ไ มดี
เพียงพอจะกอใหเกิดความเจ็บปวยและตายในที่สุด
- หั วหนาคณะผูแทนสาธารณรั ฐคอสตาริก า ได สนั บสนุน การริ เริ่มการประสานความ
รวมมือระหวางสามอนุสัญญา และเนนถึงความจําเปนในการหาทุนสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยภูมิภาค
อนุสัญญาบาเซล
- หัวหนาคณะผูแทนสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ไดประกาศใหทราบวากฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับภูมิภาคแคริบเบียนไดผานแลว
- หั วหนาคณะผูแ ทนสาธารณรัฐเอลซั ลวาดอร ได รายงานวา สภาผูแทนราษฎรไดใ ห
สัตยาบันตอกรอบความตกลงในการจัดตั้งศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับภูมิภาคอเมริกากลางและ
สหรัฐเม็กซิโกเรียบรอยแลว

-๙- หัวหนาคณะผูแทนราชอาณาจักรกัมพูชา ไดแสดงความขอบคุณสําหรับความพยายาม
ในการเสริมสรางขีดความสามารถ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และสื่อขอมูลขาวสารที่จัดทําโดย Basel
Action Network
๒.๑.๖ ในโอกาสนี้ หัว หน าคณะผู แ ทนไทย ดร.ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ตรี เ ดช ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกลาวถอยแถลงในนามคณะผูแทนไทยและรัฐบาลไทยเพื่อแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับหัวขอสําคัญของการประชุมครั้งนี้ ในการจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเปนอยู
ที่ดี ของมนุษ ยว า เนื่ องจากเมื่อ ป ๒๕๕๐ ที่ ผา นมา เป นป มหามงคลสํ าหรับ ราชอาณาจั กรไทยเนื่อ งใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ซึ่ง
พระองค ทรงเปนกษัตริยผูทรงงานดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาความเป นอยูของปวงชนชาวไทยโดย
เสมอมา ประเทศไทยจึงไดรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใตและเอเชียตะวันออก (The First Regional
Ministerial Forum on Environment and Health in Southeast and East Asian) ขึ้น
ณ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุ มดังกลาวไดรับรองกับ ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอ ม
และสุขภาพอนามัย (Bangkok Declaration on Environment and Health) ซึ่งมีนัยสําคัญในการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) และการจัดการ
ของเสียที่เปนมิ ตรตอสิ่งแวดลอ มและสอดคลองกับหั วขอ สําคัญของการประชุมในครั้งนี้ที่เนนถึง การ
จัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย คณะผูแทนไทยจึงไดรวมสนับสนุนใหนํา
ประเด็นตาง ๆ ที่ระบุในปฏิญญากรุงเทพบรรจุในปฏิญญาบาหลีวา ดว ยการจัด การของเสี ยเพื่อ สุข ภาพ
อนามัยและความเปน อยู ที่ดีของมนุษ ยที่ไดจัดทําและเสนอใหมีการรับรองในการประชุมระดั บสู งต อไป
ดว ยแลว และเห็น วา ภาคีทั้ งหลายควรรว มการสนับสนุ นอยา งแข็ง ขัน ในการปฏิบั ติต ามปฏิ ญญาบาหลี
ดังกลาวเพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ ประเทศไทยขอขอบคุณ
รั ฐ บาลญี่ ปุ น ที่ ไ ด ส นั บ สนุ น การดํ า เนิ น โครงการในการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตแผนงานหุนสวนความ
รว มมืออนุสั ญญาบาเซลเมื่อ ป ๒๕๕๐ และหวัง เปน อยา งยิ่ง วาจะไดรั บการสนับ สนุ นการดํา เนิน งาน
ดั ง กล า วในการคั ด แยก รวบรวม รี ไ ซเคิ ล กํ า จั ด และการควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยซากผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสขามแดนในระยะตอไปดวย ทั้งนี้ หัวหนาคณะผูแทนไทยไดกลาวเนนย้ํา
วารัฐบาลไทยยึดมั่นในพันธสัญญาของอนุสัญญาบาเซลและยินดีใหความรวมมือกับนานาประเทศในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป
๒.๑.๗ พิธีปด Mr. Achim Steiner ผูอํานวยการโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ในฐานะ
ผูดําเนินรายการเสวนา ไดกล าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การริเริ่มการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลใน
ระดับ ทอ งถิ่ นและระดับ ชาติจํ านวนมาก แต การดําเนินงานระดับนานาชาติยั งมี ความลาหลั งอยู ตน ทุน
ของการไมดําเนินงานจะทําใหเกิดภาระเพิ่ มขึ้นในภายหลัง จึงไดเรียกรอ งใหภาคีริเริ่มดําเนินการตาง ๆ
ตามตัวอยางตาง ๆ ทั้งนี้ไดกลาวถึงการริเริ่มของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติในหุนสวนความ
รวมมือเกี่ยวกับสารปรอท (Mercury Umbrella Partnership)

-๑๐๒.๒ การรับรองปฏิญญาบาหลีวาดวยการจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเปนอยู
ที่ดีของมนุษย “Bali Declaration on Waste Management for Human Health and Livelihood”
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
คณะผูแทนไทยไดเข าร วมการประชุ มกลุมภู มิภ าคเอเชีย -แปซิ ฟกและการประชุ มเจรจาจัด ทํา
ปฏิญญาบาหลีวาดวยการจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษยระหวางวันที่
๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อเจรจาผลักดันใหสาระสําคัญและความเชื่อ มโยงถึงเปาหมายการพัฒนา
แห งสหัสวรรษในปฏิญ ญากรุง เทพวาด วยอนามัย สิ่งแวดลอม ซึ่ง ไดรับ รองในการประชุ มรั ฐมนตรีแ ละ
เจา หนา ที่อาวุโสดานอนามัย และสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในภู มิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เอเชียตะวั นออก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๐ และหลั กการและวัต ถุป ระสงค สําคัญ ของ
อนุสัญญาบาเซลไดรับการบรรจุในรางปฏิญญาบาหลีดวย โดยที่ประชุมยกรางไดจัดทํารางปฏิญญาบาหลี
ไดโดยฉันทามติ และไดเสนอใหที่ประชุมเต็มคณะ ในการประชุมระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
พิจ ารณาและไดมีมติขอตัดสินใจรั บรองปฏิ ญญาบาหลี ซึ่ง รัฐ มนตรี หัว หนา คณะผูแ ทนภาคีอนุสั ญญา
บาเซล และผูที่เกี่ยวขอ งจากรัฐ ตา งๆ ตกลงที่ จะประกาศเจตนารมณรว มกั นในการดําเนิน การจัด การ
ของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๒.๒.๑ ยืนยันอีกครั้งในพันธสัญญาของตนตอหลักการและวัตถุประสงคของอนุสัญญาบาเซล
๒.๒.๒ จะให การส งเสริ มความร วมมื อ การประสานงาน และแผนงานระหว างอนุสั ญญาบาเซล
รอตเตอร ดั ม ฯ และสตอกโฮล ม ฯ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการติดตามประเด็นปญหาของเสียอันตราย
รวมทั้งการปฏิบัติ ต ามแผนกลยุท ธ บาหลี เพื่ อ การสนับ สนุน และส ง เสริมด านเทคโนโลยีแ ละการสราง
ขีดความสามารถ
๒.๒.๓ เรียกรองใหหุนสวนทั้งหลายสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลทั้งใน
ระดับทวิภาคี ระดั บภูมิภาค และระดับโลก เพื่อจัดหาแหลงทรัพยากรและความชว ยเหลือในการจัดการ
ของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่เ ปน มิตรตอ สิ่ง แวดล อมและปลอดภัย และเชื่อ มั่น วาวิธี การบริห าร
จัดการในลักษณะหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเปนหนทางที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให
กิจกรรมการจัดการของเสียมีความกาวหนา
๒.๒.๔ ใหระลึก ถึงความสําคัญ ของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลในการสง เสริมการปฏิ บัติ ตาม
อนุสัญญาบาเซล และความจํา เปน ในการสนับ สนุนการเพิ่ มขี ดความสามารถของศูนยภู มิภาคฯ เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
๒.๒.๕ ส งเสริม การดํ าเนินงานโดยภาคีและผู ที่เ กี่ยวขอ งในการสรา งความตระหนักถึ งความ
เชื่อมโยงระหวางการจัดการของเสีย สุขอนามัย ความเปนอยู และสิ่งแวดลอม ปรับปรุงการขนสงของเสีย
และการควบคุ มตามแนวชายแดนเพื่ อ ป อ งกั นการขนยายของเสี ยอั นตรายและของเสี ย อื่ นอยา งผิ ด
กฎหมาย และปรับ ปรุ งความร วมมือ ระหว างหน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งกั บของเสี ย สารเคมี และสุข อนามั ย
ภายในประเทศ

-๑๑๓. มติขอตัดสินใจของที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๙
ที่ประชุ มเต็มคณะไดพิจารณารั บรองมติขอตัดสินใจที่จะใชเปนพื้นฐานในการดําเนิน งานเพื่ อ
อนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล ในการประชุมระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ สรุปไดดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการบริห ารกลไกการสงเสริม การปฏิบัติ ตามอนุสัญญาบาเซล (Compliance
Committee)
คณะผูแทนไทย ไดเขารวมการประชุมกลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเพื่อ หารือเกี่ ยวกับการเสนอ
ชื่อผูแทนกลุมภูมิภาคเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารกลไกการสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ซึ่ ง ได เ ลื่ อ นมาจากกํ า หนดการเดิ ม ที่ จ ะประชุ ม ตั้ ง แต เ มื่ อ วั น ที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยคณะผู แทนไทยไดเ สนอชื่อ ประธานอนุก รรมการอนุสัญ ญาบาเซล (นางปราณี
พันธุมสินชัย) ผูแทนไทยเปนตัวแทนกลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เพื่อรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ
แทนทานที่กํ าลังหมดวาระลง โดยสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได
เสนอผูแ ทนเพื่ อรับการคัดเลื อกเปนกรรมการเช นเดียวกั น ผูแ ทนสาธารณรัฐอิน โดนีเซีย ประธานกลุม
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก จึงขอใหคณะผูแทนทั้งสามประเทศปรึกษาหารือใหไดขอยุติในเรื่องนี้และกลับมา
รายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งคณะผูแทนไทยไดปรึกษากับคณะผูแทนจากทั้งสอง
ประเทศดังกลาวแลวทราบวาสาธารณรัฐอินเดียถอนการเสนอชื่อและยินดีสนับสนุนผูแทนจากสาธารณรัฐ
สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กาเป น ตั ว แทน และเนื่ อ งจากขณะนี้ ผู แ ทนจากสาธารณรั ฐ อิ ส ลาม
ปากีสถานกําลังจะหมดวาระลงทําใหจะไมมีผูแทนจากภูมิภาคเอเชียใตในคณะกรรมการฯ ดังกลาว ผูแทน
จากสาธารณรัฐสัง คมนิยมประชาธิป ไตยศรีลั งกา จึงใครขอรั บการสนับสนุนจากฝายไทยในการทบทวน
การเสนอชื่อ ผูแ ทน ในการนี้คณะผูแ ทนไทยได ปรึกษาหารือ กันแลว จึงเห็นควรถอนการเสนอชื่อ ผูแ ทน
ฝายไทยออก และรายงานใหที่ประชุมกลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกทราบ
ที่ประชุ มคณะกรรมการ CoW ไดรับ ทราบรายงานผลการดําเนินงานตั้ง แตไดมีก ารแตงตั้ ง
คณะกรรมการฯ ขึ้น มา และไดพิ จารณารายชื่ อ ผู แ ทนกลุ มภู มิภาคต าง ๆ ที่เ ขา รับการคั ด เลื อ กเป น
กรรมการในคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวทดแทนกรรมการ ๕ คนที่กําลังหมดวาระเมื่อ การประชุมครั้งนี้
สิ้นสุดลง รวมทั้งไดพิจารณารางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ สําหรับป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ตามที่
Mr. Jurg Bally ผูแทนสมาพันธรัฐสวิส ประธานกรรมการ ไดนําเสนอ ซึ่งประกอบดวย ๒ แผนงานยอย
ไดแก
(๑) การทบทวนประเด็นทั่วไปในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาบาเซล ซึ่งจะแบงเปน
๒ ประเด็น คือ
(๑.๑) การติดตามตรวจสอบ การเขาถึง และการอํานวยความสะดวก ในการรายงานขอ มูล
ประจําปตามขอ ๑๓ แหงอนุสัญ ญาฯ เพื่อจัดทําขอเสนอในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการรายงานข อมูล
ประจําปของประเทศใหครบถวน
(๑.๒) การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามพั นธกรณีของอนุ สัญญาบาเซล ขอ ๓ เกี่ยวกั บการแจ ง
ขอมูลนิยามแหงชาติของของเสียอันตรายของภาคีแกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ขอ ๔ เกี่ยวกับการ
แจงขอมูลการหามนําเขาของเสียอันตรายและของเสียอื่นเพื่อกําจัดขั้นสุดทายและการหามหรือไมอนุญาต
การสงออกของเสี ยอันตรายและของเสียอื่นของภาคีแกสํ านักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ขอ ๕ เกี่ยวกับ

-๑๒การแตงตั้ งหนวยงานผูมีอํานาจและศูนยประสานงาน และขอ ๖ เกี่ยวกับการใชงานระบบการควบคุมการ
เคลื่อนยายขา มแดนของของเสี ย ไดแก เอกสารการแจงและเอกสารการเคลื่อนยาย และปญหาอุ ปสรรค
ของภาคีในการปฏิบัติตาม ทบทวนสถานะปจจุบันของกฎหมายแหงชาติ กฎหมายและมาตรการบริหาร
อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อจัดทําขอเสนอในการปรับปรุง อํานวยความสะดวก
และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖
(๒) การพิจารณาประเด็นเรื่องคํารองตอการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลของภาคี ซึ่งถือเปนงาน
สําคั ญของคณะกรรมการฯ ทั้ งนี้ ตั้งแต มีก ารแต งตั้ งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาจนกระทั่งถึ งเมื่อ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ปรากฏวายั งไมมีคํารองใดๆ จากภาคี จึงจําเปน
ที่คณะกรรมการฯ ตองพิจารณาถึงความลมเหลวและขอจํากัดวาทําไมไมมีคํารองใด ๆ ถู กสงเข ามา เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
ในการนี้ CoW พิจารณารางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกลาวขางตนและรางมติ
ขอตัดสินใจเรื่องนี้แลวเห็นควรใหนําเสนอตอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาตัดสินใจตอไป ซึ่งที่ประชุมเต็มคณะ
ไดพิจารณาแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
๓.๑.๑ เห็นชอบกับแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการสําหรับป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ทั้งนี้ขอให
คณะกรรมการฯ จัดลําดับความสําคัญของงาน กําหนดวิธีการและปฏิทินการดําเนินงาน และประสานกับ
คณะทํ างาน Open-ended สํานั กเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล และศู นย ภูมิ ภาคอนุสัญญาบาเซล เพื่อ
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนของกิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล
สมัยที่ ๑๐ ดวย
๓.๑.๒ เรียกรอ งใหภาคี ที่อ ยูในฐานะที่ดํ าเนินการได บริจ าคเงิ นอุ ด หนุนการดําเนิน งานของ
คณะกรรมการฯ และใชประโยชนจากกลไกสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาบาเซลนี้
๓.๑.๓ ตัดสินใจในการขยายขอบเขตของกองทุนความรวมมือดานวิชาการ เพื่อจัดตั้งกองทุนการ
ปฏิบัติตาม เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับชวยเหลือภาคีประเทศกําลังพัฒนาและที่อยูระหวางการเปลี่ยน
ผานทางเศรษฐกิจ โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการฯ จัด ทําข อ เสนอในการใชประโยชนจ ากกองทุน
ดังกลาวเพื่ อชวยเหลือ ภาคี ตามบริบทของขั้นตอนการอํานวยความสะดวก ตามวรรค ๒๐ ของขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และขอใหภาคีที่อยูในฐานะที่ดําเนินการได บริจาคเงินใหแกกองทุ น
ดังกลาว
๓.๑.๔ คัดเลือกผูแทน ๕ คน จาก ๕ ภูมิภาค เปนกรรมการในคณะกรรมการเพื่อบริหารงานกลไก
การสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลแทนกรรมการที่กําลังจะหมดวาระ ดังตอไปนี้ (๑) กลุมแอฟริกา
ไดแก Mr. Dessalegne Mesfin จากสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย (๒) กลุมเอเชีย ไดแก
Ms. Leela Padmini Batuwitage จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (๓) กลุมยุโรปกลาง
และตะวั นออก ได แก Mr. Zdenka Budenikova จากสาธารณรัฐ เช็ก (๔) กลุ มละติน อเมริ กาและ
แคริบเบียน ไดแ ก Ms. Jacqueline Alvarez จากประเทศอุรุกวั ย และ (๕) กลุ มยุโรปตะวั นตกและ
ประเทศอื่นๆ ไดแก Mr. Roy Watkinson จากสหราชอาณาจักร

-๑๓๓.๒ การปฏิบัติต ามมติขอตัดสินใจที่รับรองโดยที่ประชุมใหญ ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๘
(The implementation of the decisions adopted by the Conference of the Parties at its eighth
meeting)
๓.๒.๑ แผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล (จนถึงป ๒๕๕๓) (Strategic Plan for
the implementation of the Basel Convention (to 2010))
ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิ จารณารายงานผลการดํา เนิ นงานตามแผนกลยุท ธ
ประเด็นการทบทวนแผนกลยุทธ และขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธฉบับใหม ภายหลั งป ๒๕๕๓ ตามที่
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดนําเสนอแลวและไดเปดใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็น ซึ่งผูแทน
สหภาพยุโรปมี ความเห็ นว าการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ ดังกล าวยังไมมีประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอ สวน
ผูแทนสมาพันธรั ฐสวิสและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได เรียกร องให มีการวิเ คราะหความสําเร็ จและความ
ลมเหลวของแผนฯ และเนื่อ งจากโครงการสิ่ งแวดลอ มแหง สหประชาชาติ ได ให ความสําคัญ กับ ของเสีย
อันตราย จึงควรนํามาบรรจุไวใ นรางแผนกลยุทธฉ บับใหมดวย ในการนี้ที่ประชุม ได แต งตั้ งคณะทํางาน
กลุมยอยเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้ โดยมี Mr. Paul Bailey ผูแทนประเทศแคนาดาเปนประธาน ซึ่งใน
การประชุมคณะทํางานฯ ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอรางมติขอตัดสินใจที่กําหนดขั้นตอนในการทบทวน
แผนกลยุทธ ฉบั บเดิม และการยกรา งกรอบแผนกลยุทธฉ บับใหม ภายหลัง ป ๒๕๕๓ ซึ่งภาคีตองเปนผู
ขับเคลื่อนโดยการใหขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกสํานักเลขาธิการฯ ในการดําเนินการดวย ซึ่ง
สวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอในการขยายแผนกลยุทธฉบับปจจุบันไปจนถึงป ๒๕๕๔ ตามที่คณะทํางาน
กลุมยอยเพื่อพิจารณาประเด็นดานการเงินไดเสนอปรับรอบงบประมาณของอนุ สัญญาฯ จากเดิมเปน ๓
ป ซึ่งรอบงบประมาณใหม จะเริ่มตั้ งแต ป ๒๕๕๒ จนถึ งป ๒๕๕๔ แต ยังไม เห็ นชอบกั บการอ างอิงความ
เชื่อมโยงของการจั ดการของเสียกับการตอตานการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศโลก จึง ตัดสิ นใจใสป ระเด็น
ดังกลาวไวในวงเล็บและเสนอใหคณะกรรมการ CoW พิจารณา ซึ่ง CoW พิจารณารางมติขอตัดสินใจที่
คณะทํางานฯ ไดจัดเตรียมแลวเห็นควรใหตัดประเด็นการอางอิงถึงความเชื่อมโยงดังกลาวออกและเสนอ
ใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
๓.๒.๑.๑ ตัดสินใจวากรอบแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฉบับใหมควรมี
ระยะเวลา ๑๐ ป เพื่ อที่อนุสัญ ญาบาเซลจะสามารถสง เสริมการจัดการของเสี ยที่เ ปนมิตรตอ สิ่งแวดล อม
และมีบทบาทชัดเจนที่เ นนความเชื่ อมโยงระหวางการจัดการของเสีย การบรรลุเ ปาหมายแห งสหัสวรรษ
และสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย โดยใหแผนกลยุทธฉบับปจจุบันยังคงดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องไปจนกวากรอบแผนกลยุทธฉบับใหมจะไดรับการรับรองในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล
สมัยที่ ๑๐
๓.๒.๑.๒ ขอเชิญภาคี ประเทศที่มิใชภาคี องคกรระหวางรัฐบาล สมาชิกภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิ จ และองคก รพั ฒนาเอกชน จัด หาแหลง เงิ นทุ นหรือ ความช วยเหลื อตามความสมัค รใจแก
ประเทศที่ ตอ งการการสนับ สนุน ในการปฏิ บัติต ามแผนกลยุ ทธฉ บับ ปจ จุบั นและการจัด ทําแผนกลยุ ทธ
ฉบับใหม

-๑๔๓.๒.๑.๓ ตัดสิ นใจเกี่ยวกับแนวทางของกรอบแผนกลยุทธฉ บับใหม ควรจั ด ทําขึ้ นตาม
กรอบแนวทางของวัตถุประสงคขอ ๔ แหงอนุสัญญาฯ ตามองคความรูเกี่ยวกับวาประเภทของเสียใดที่มี
ระดับและแนวโนมการเคลื่อนยายขามแดนมากและการจัดการของเสียที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามการ
ประเมิน ขีดความสามารถของประเทศกํ าลัง พัฒนาและที่อยูระหวา งการเปลี่ย นผานทางเศรษฐกิจ และ
ตามความท าทายของประเทศกํ า ลั ง พั ฒนาที่ เ ปน หมู เ กาะขนาดเล็ ก ในการเผชิญ หนา กั บ การจัด การ
ของเสียที่ เป นมิ ตรตอสิ่ง แวดลอม รวมทั้ งการพิจารณาถึง การประสานความรว มมื อระหวา งอนุสัญญา
บาเซล รอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮลมฯ การใชประโยชนศูน ยภูมิภาคอนุ สัญ ญาบาเซลอยางเต็ม ที่โดย
พิจารณาขีดความสามารถและบทบาทของศูนยภูมิภาคฯ ดวย การยอมรับวาการระดมทรัพยากรเปนสิ่งที่
สําคัญในการจัดทํากรอบแผนกลยุทธฉบับใหมนี้และควรสนับสนุนใหเกิดขอผูกพันในการนําวิธีการระดม
ทรัพ ยากรที่ มีป ระสิทธิภาพมาใชงานดวย การนํา ประโยชนจ ากบทเรีย นที่ ไดรับ จากแผนกลยุท ธฉบับ
ที่แลวถึง การบรรลุวัตถุประสงค ของอนุสัญญาฯ และการวิเคราะหอย างอื่นที่ เกี่ยวของประสบการณ ของ
อนุสัญญาฯ นอกจากนี้ แผนฯ ควรเปนที่นาดึงดูดใจสําหรับหุนสวนของอนุ สัญญาบาเซลทั้งหลาย ไดแก
UNEP UNDP สถาบันการฝกอบรมและวิจัยแหง สหประชาชาติ (UNITAR) กองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ธนาคารโลก ผูบริจาคอื่นๆ และหุนสวนความรวมมือกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน และควร
มีการประสานงานกับองคกรระหวางรัฐบาลอยางตอเนื่อง
๓.๒.๑.๔ พิจารณาความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางแผนกลยุทธฉบับใหมกับยุทธศาสตร
Medium-term ของ UNEP ซึ่ง รวมถึง สาขาที่ มีลํ าดั บความสําคัญ เกี่ ยวกับสารอันตรายและของเสี ย
อันตราย และประสิทธิภาพของทรัพยากร การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
๓.๒.๑.๕ ขอใหภาคี ประเทศผูล งนาม ศู นยภู มิภ าคอนุสัญ ญาบาเซล และผู ที่เ กี่ยวขอ ง
จัดส งขอ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปญ หาอุ ปสรรคในการปฏิบัติ ง านตามแผนกลยุทธ ฉ บับปจจุ บันให แ ก สํ านั ก
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๑ และขอให สํานั กเลขาธิการฯ จัด ทํา
ขอเสนอทางเลือกในการเขามามีสวนรวมของภาคีทั้งหลายในขั้นตอนการปรึกษาหารือนี้
๓.๒.๑.๖ ขอเชิญภาคีเสนอชื่อผูแทนเพื่อประสานงานกับสํานักเลขาธิการฯ ในการทบทวน
แผนกลยุทธ ในการอํานวยความสะดวกในการประเมินประสิทธิภาพและพัฒนากรอบแผนกลยุทธ และให
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลปรึกษากับผูแทนที่ไดรับแตงตั้งในการดําเนินการเรื่องดังกลาว
๓.๒.๑.๗ ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจัดเตรียมรายงาน ซึ่งประกอบดวย ขอมูล
ที่รวบรวมไดจากการปรึกษาหารือกับภาคี ตามขอ ๓.๒.๑.๕ และ ๓.๒.๑.๖ ขอมูลและสรุปผลการทบทวน
ผลการปฏิบั ติตามแผนกลยุท ธ และการวิเคราะหเปรีย บเที ยบระหว างแผนและผลการปฏิ บัติต ามแผน
เพื่อเผยแพรบนเว็บไซดของสํานักเลขาธิการฯ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๓.๒.๑.๘ ขอเชิญภาคี ประเทศผู ลงนาม ศูน ยภูมิภ าคอนุ สัญ ญาบาเซล และผู ที่เ กี่ยวขอ ง
จัดสงขอมูลและขอคิดเห็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดทํากรอบแผนกลยุทธฉบับใหม ความเห็นเกี่ยวกับกรอบแผนกลยุทธ โดยเฉพาะ
ประเด็นสําคัญที่ควรบรรจุในกรอบแผนกลยุทธ ดัชนีชี้วัดเปาหมายและประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ
บทบาทของสํ านักเลขาธิ การอนุสัญญาบาเซล ศูนยภูมิภาคฯ และหุ นสวนตา ง ๆ ตอ การดํ าเนิน งานใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อใหสํานักเลขาธิการฯ ใชประกอบการจัดทํารายงานตามขอ ๓.๒.๑.๗

-๑๕๓.๒.๑.๙ ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลยกรางกรอบแผนกลยุทธฉบั บใหม ตาม
ความเห็นที่ไ ดรับ เพื่อเผยแพรบนเว็บไซด ของสํานักเลขาธิก ารฯ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ และ
เสนอใหคณะทํางาน Open-ended พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗ ตอไป
๓.๒.๑.๑๐ ขอเชิญภาคี ประเทศผูลงนาม ศูนย ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล และผูที่เกี่ยวของ
จัดสงความเห็นตอรางกรอบแผนกลยุทธฉบับใหม (รางแรก) ใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
๓.๒.๑.๑๑ ตั ดสิ นใจแต งตั้ งคณะทํ างานประสานงานในลัก ษณะ Open-ended ภายใต
คณะทํางาน Open-ended เพื่อ ปรับปรุงรางแผนกลยุทธที่ สํานักเลขาธิก ารอนุ สัญ ญาบาเซลไดจัดทําขึ้ น
เพื่อเสนอใหคณะทํางาน Open-ended พิจารณา
๓.๒.๑.๑๒ ขอใหคณะทํางาน Open-ended จัดทํารางกรอบแผนกลยุทธฯ ใหแล วเสร็จเพื่อ
เสนอใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
๓.๒.๒ ศูนยภูมิภาคอนุสัญ ญาบาเซล (Basel Convention Regional and Coordinating
Centers)
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ CoW ได พิ จ ารณาประเด็ น การประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพของ
ศูนยภูมิภาคอนุสัญ ญาบาเซล และขอเสนอการขอจัดตั้ งศูน ยภูมิภาคฯ แหง ใหมสําหรับภูมิภาคเอเชียใต
ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งผูแทนภาคีหลายประเทศใหความเห็นวา
ศูน ยภู มิภ าคฯ เปน เครื่อ งมือ สําคัญในการปฏิ บัติตามอนุสั ญญาบาเซล แตยั งไมเ ห็น ดวยกับการจัด ตั้ง
ศูนยภูมิภาคฯ แหงใหม ผูแทนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในนามของสหภาพยุโรปและผูแทนประเทศแคนาดาได
เสนอวา ภาคีค วรชะลอการตัด สินใจเกี่ย วกั บการจัดตั้งศู นย ภูมิ ภาคฯ แห งใหม ออกไปกอ นจนกวา การ
ทบทวนการดําเนินงานของศูนยภูมิภาคฯ จะแลวเสร็จ ผูแทนสาธารณรัฐอิสลามอิหรานไดกลาวเตือนที่
ประชุมเกี่ ยวกั บความซ้ํ าซอนของประเทศสมาชิกที่รับบริก ารศู นยภู มิภาคฯ ที่เ สนอขอจัด ตั้ ง ใหมกั บ
ศูนยภูมิภาคฯ อีกแหง ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหราน ผูแทนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได
กลาววาขณะนี้ไ มมีศูนยใดที่ใหบริการประเทศในภูมิภาคเอเชียใตเกี่ยวกับปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสและ
การรื้อทําลายเรือ นอกจากนี้ ผูแทนโครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอมภูมิภาคเอเชียใต (SACEP) ได
เนนวาขอเสนอการจัดตั้งศูนยภูมิภาคฯ แหงใหมไดรับการเห็นชอบแลวจากประเทศสมาชิก ๘ ประเทศ ที่
จะรับบริ การศูนยภูมิภาคฯ แตขอเสนอนี้ถูกแขวนการพิจารณามานานแลว และผูแทนสาธารณรัฐสังคม
นิย มประชาชนอาหรั บลิ เ บี ยได ส นั บสนุน ให ข อ เสนอการจั ด ตั้ ง ศู น ยภู มิ ภาคฯ แห ง ใหม นี้ไ ด รับ ความ
เห็นชอบโดยเร็ว ทั้งนี้ CoW ไดมีม ติเห็นชอบใหแตง ตั้งคณะทํ างานกลุมย อย โดยมี Mr.Prakash
Kowlesser ผูแทนประเทศมอริเชียส เปนประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้
คณะทํ างานฯ ได มีการหารื อ กั นเกี่ ยวกั บความคื บหนาการดํ าเนินงานของศู นย ภู มิภาค
อนุสั ญญาบาเซล โดยเห็นด วยกั บความสํ าคั ญของศู นย ภูมิภาคฯ ในการปฏิ บัติ ตามอนุสั ญญาฯ และ
สนั บสนุนข อเสนอการส งเสริมการแลกเปลี่ ยนขอมูล และผู เชี่ยวชาญระหว างศู นย ภูมิภาคฯ การหารื อ
เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธทางการเงินที่ยั่งยืนซึ่งประเทศเจาภาพที่ตั้งศูนยภูมิภาคฯ ทั้งหลายไดเรียกรอง
ใหมีการจัดทํากลไกทางการเงินระดับโลกที่สามารถนํามาประยุกตใชกับศูนยภูมิภาคฯ ทั้งหมดหรือเฉพาะแหง
ก็ไ ด ในขณะที่ภาคี บางสว นมีความเห็นว ากลไกทางการเงินควรพัฒนาอยางอิ สระสําหรั บศู นยภูมิ ภาคฯ

-๑๖แต ละแห งเท านั้ น ทั้งนี้ ที่ประชุมยั งไมเ ห็ นด ว ยในการระบุล งไปว าใครบ างที่ค วรให ก ารสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของศูนยภูมิภาคฯ ความสัมพันธระหว างศูนย ภูมิภาคฯ กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
วิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาในอนาคตเพื่อใหศูนยภูมิภาคฯ สามารถยืนไดดวยตนเองและบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง และการพิจารณาขอเสนอขอจัดตั้งศูนยภูมิภาคฯ แหงใหมสําหรับภู มิภาคเอเชียใต จึงได
เสนอรางมติขอตัดสินใจที่ยังมีบางประเด็นที่หาขอสรุปไมไดให CoW พิจารณาในการนี้ CoW ไดพิจารณา
และมีมติเห็นชอบใหเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
๓.๒.๒.๑ ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล (Review of
the operation of the Basel Convention regional and coordinating center)
(๑) ใหร ะลึ กไว วา ศูน ยภู มิภ าคอนุ สัญ ญาบาเซลมีบ ทบาทหนา ที่ใ นการสงเสริ ม
การปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล และแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
(๒) สรุปวา ในการพิจารณาขอสรุปและขอเสนอแนะของรายงานผลการดําเนินงาน
ของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล จําเปนตองทําใหแนใจวาศูนยภูมิภาคฯ ไดปฏิบัติงานบทบาทหนาที่หลัก
ที่ไดระบุไวในภาคผนวก ๑ และ ๒ ของมติขอตัดสินใจ VI/3 แลว และไดมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและผูเชี่ยวชาญระหวางศูนยภูมิภาคฯ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ไดแสดงบทบาทหนาที่ตาม
บทบั ญญั ติ ของอนุสัญญาฯ ในการอํ านวยการและผลักดั นในการความช วยเหลื อด านวิชาการและระดม
เงินทุนสําหรั บแผนงานตาง ๆ โดยผานศูนยภูมิ ภาคฯ รวมทั้งให คําแนะนํ าเกี่ยวกั บการบริหารงานอยางมี
ประสิ ทธิ ภาพตามที่ กํ าลั ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ความจํ าเป นที่ ต อ งทํ า ให แ น ใ จว ามี ก ารอบรมเจ าหน า ที่
ศูนยภูมิภาคฯ ในการจัดหาแหลงทุนและจัดทําโครงการตาง ๆ และจัดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดย
มุงหมายให ศูนยภู มิภาคฯ สามารถสนั บสนุนภาคี ในการปฏิบั ติตามอนุ สัญญาฯ อยางมีประสิ ทธิภาพและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะของภูมิภาคของศู นยภู มิภาคฯ ควรไดรับการสนับสนุนโดยผานการสร าง
กลไกที่ เ ข ม แข็ ง ในป จ จุ บั น และการทํ า ให ภ าคี ทั้ ง หลายในภู มิ ภ าคเข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของ
ศูนยภูมิภาคฯ อยางแข็งขัน รวมทั้งการที่ศูนยภูมิภาคฯ สามารถแสดงบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรม
ภายใตอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ และยุทธศาสตรวาดวยการจัดการสารเคมีระหวาง
ประเทศ (SAICM)
(๓) ขอใหศูนย ภูมิ ภาคอนุสัญญาบาเซล ปรับ ปรุง แผนธุรกิ จใหสอดคลองตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการดําเนินงานของศูนยภูมิภาคฯ ที่สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจัดทําขึ้น
(๔) ขอใหสํ า นัก เลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซลจัด เตรียม (ก) รา งแผนงานการ
เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลตามแนวทางที่เสนอไวในสวนที่ ๓ ของรายงาน
ผลการดําเนินงานศูนยภูมิภาคฯ (ข) รายการปจจัยสําคัญในการปฏิบัติหนาที่หลักตามภาคผนวกที่ ๑ และ
๒ ของมติ ขอ ตัด สิน ใจที่ VI/3 (ค) รางกรอบแผนกลยุ ทธ เพื่ อการเงิ นที่ ยั่ง ยืน เพื่ อช วยให ศูน ยภู มิภ าคฯ
สามารถพั ฒนายุ ทธศาสตรก ารเงินที่ ยั่ง ยืนของตนเองได ซึ่ง รวมถึงการศึกษาแนวทางการใชเงินจาก
กองทุนความรวมมือ ทางวิชาการดวย และ (ง) กําหนดดัชนีชี้ วัดเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคที่
เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และผลกระทบที่มีตอศูนยภูมิภาคฯ ทั้งนี้เพื่อเผยแพรบนเว็บไซดภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และเสนอให คณะทํา งาน Open-ended ในการประชุมครั้งตอไป เพื่อพิจารณา

-๑๗จัดทําขอเสนอเพิ่มเติมจากที่สํานักเลขาธิการฯ และสอดคลองตามขอเสนอแนะจากคณะทํางานเฉพาะกิจ
เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งสามอนุ สั ญ ญา รวมทั้ ง รายงานผลการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของ
ศูนยภูมิภาคฯ ที่ดําเนินการนี้ตอที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
(๕) ขอเชิญภาคี ประเทศผูลงนาม และผูเ กี่ยวขอ งจัดสง ขอ คิดเห็น ตอ เอกสาร
ตามขอ (๔) ขางตนใหแกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
(๖) มอบหมายให ค ณะทํ า งาน Open-ended พิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนงานการ
เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล และแผนปฏิบัติการภายใตแผนงานดังกลาวให
แลวเสร็จ และเสนอใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาและรับรองตอไป
(๗) ขอเชิ ญ ภาคี และประเทศผู ล งนาม โดยเฉพาะประเทศผู บ ริ จ าคและ
หน วยงานอื่นที่ อยูใ นฐานะที่ จะดําเนิน การได ให การสนั บสนุน ทางการเงินแบบพหุภ าคี ซึ่ งรวมถึ งการ
บริจาคใหกองทุนความรวมมือดานวิชาการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล
ใหสามารถดําเนินบทบาทหนาที่หลักของศูนยภูมิภาคฯ ได
๓.๒.๒.๒ ประเด็น การพิจารณาข อเสนอการขอจัด ตั้งศู นย ภูมิ ภาคอนุ สัญญาบาเซลแหง
ใหมสําหรับภูมิภาคเอเชียใต (Review if the proposal for the establishment of a South Asia in the
South Asia Co-operative Environment Programme) กลาวคือ ขอเชิญ SACEP ปรึกษาหารื อกับ
ประเทศเจาภาพและสมาชิกศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลซึ่งตั้งอยูที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐอิสลามอิหราน และสหพันธรัฐรัสเซียในปจจุบันเพื่อกําหนดความสัมพันธและ
หาขอดีมาเปรียบเทียบระหวางศูนยภูมิภาคฯ ที่มีอยูกับศูนยภูมิภาคฯ ที่เสนอขอจัดตั้งใหมนี้ และปรับแก
ขอเสนอตามผลจากการปรึก ษาหารื อและขอมูลใหมสําหรับประเด็นที่ยังติด คางตามที่สํานักเลขาธิการฯ
ไดเสนอไวใ นการทบทวนขอเสนอขอจัด ตั้ง ศู นย ภูมิ ภาคดัง กล าว เพื่ อ เสนอให ต อคณะทํางาน Openended พิจารณาตอไป
๓.๒.๓ ปฏิญญาไนโรบีวาดวยการจัดการซากผลิต ภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและมติขอตัดสินใจที่ VIII/2 (Nairobi Declaration on the Environmentally Sound
Management of Electrical and Electronic Wastes and decision VIII/2)
ผู แ ทนสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลได นํ า เสนอสรุ ป ข อ มู ล กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ขยะ
อิเล็กทรอนิกสใดที่ดําเนินการไปแลว อยูระหวางดําเนินการ และจะดําเนินการในอนาคต ซึ่งประกอบดวย
(๑) กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการตั้งแต การประชุม ใหญภาคีอนุ สัญญาบาเซล สมัยที่ ๖ มี ๓ กิจกรรม
ได แก หุ นสว นความร วมมือโทรศัพทเคลื่อนที่ หุนสวนความรว มมืออนุสั ญญาบาเซลในการจั ดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
ในอเมริกาใต (๒) แผนงานโครงการ/กิจกรรมของสํานักเลขาธิการฯ และศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลใน
การจัด ขยะอิ เล็ก ทรอนิก ส ที่เปนมิ ต รตอ สิ่งแวดล อม จํา นวน ๖ โครงการ ไดแก หุนสวนความร ว มมื อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ การจัดตั้ง Potential advisory body หุนสวนความรวมมือ ระดับโลกเกี่ยวกับอุปกรณ
คอมพิ วเตอร แผนงานการจัด การขยะอิเ ล็กทรอนิกสที่เปน มิต รตอสิ่ง แวดลอมสําหรับ ภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟก ภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคอเมริกาใต และ (๓) การประสานงานและความรวมมือ อนุสัญญา
บาเซลจะเข า ร ว มการปรึ ก ษาหารื อ กั บ องค ก รต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ กิ จกรรมและแผนงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ

-๑๘ขยะอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง เชน StEP-Solving the E-waste Problem และ GeSI-Global e-Sustainability
Initiative ฯลฯ ตลอดจนไดนําเสนอมติขอตัดสินใจให CoW พิจารณา ซึ่ง CoW ไดมีการอภิปรายประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ ผูแทนสาธารณรัฐชิลีไดสนับสนุนขอ เสนอการจัดตั้ง e-waste multi-stakeholder advisory
body ในขณะที่ผูแทนจากสหภาพยุโรป ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐอารเจนตินา สมาพั นธรัฐสวิส และ
สหพันธสาธารณรัฐบราซิล มีความเห็นวาการจัดตั้งองคกรดังกลาวจําเปนตองมีการหารือในรายละเอียด
กอ นที่ จะตัดสิ นใจ ตอ มาผูแ ทนสหภาพยุโ รปไดเ สนอให มีการแต งตั้ งคณะทํ างานเพื่อ สนับสนุนหุนสวน
ความรวมมือในการจัดการอุปกรณคอมพิวเตอร และสนับสนุนใหมีการจัดทําแนวทางการเคลื่อนยายขามแดน
ของขยะอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการจําแนกระหวางของเสียและที่มิใชของเสียไวในแผนงานการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส โดยควรระบุไวในรางมติ ขอตัดสินใจนี้ดวย ผูแทนสาธารณรัฐชิ ลีได เรียกรอ งให มีการ
อางอิงอยางชัดเจนไวในมติขอตัดสินใจเกี่ยวกับการนําหลักการ 3Rs มาประยุกตใชกับขยะอิเล็กทรอนิกส
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และผูแทนประเทศแคนาดาไดรองขอใหมีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
ต าง ๆ เพื่ อ การดํ าเนินงานที่บรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ อ ย างเป นรู ปธรรม ในการนี้ CoW ได ม อบหมายให
คณะทํางานกลุมยอ ยเพื่อพิจารณาประเด็นวิชาการพิจารณากลั่นกรองรา งมติขอตัดสินใจตามความเห็น
ของภาคีตาง ๆ ดังกลาว และนํากลับมาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
คณะทํ างานฯ พิจารณารา งมติ ขอ ตั ดสิ นใจดัง กลาวแล วและขอให ตัด ประเด็ นการเสนอ
จัดตั้ง e-waste multi-stakeholder advisory body ออก และเห็นดวยที่จะมอบหมายใหภาคี ศูนยภูมิภาค
อนุสัญญาบาเซล และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น รับผิดชอบพัฒนาโครงการนํารองในการใชซ้ํา ปรับสภาพ และ
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส โดยใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ดัง กลา ว ทั้ง นี้ไ ดมี การเสนอใหเพิ่ม ขอความที่ร ะบุ ถึง ประเด็นด านทรั พยากรในการพัฒ นารา งแนวทาง
วิชาการวาดวยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสลงในรางมติขอตัดสินใจดวย เมื่อปรับแกรางมติขอตัดสินใจ
ตามประเด็ น ดั ง กล า วเรี ย บร อ ยแล ว คณะทํ า งานฯ จึ ง เห็ น ควรนํ า เสนอร า งมติ ข อ ตั ด สิ น ใจให CoW
พิจารณา ซึ่ง CoW เห็นควรเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาและมีมติขอตัดสินใจในวาระนี้ดังนี้
๓.๒.๓.๑ รับรองแผนงานการจัด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่เ ป นมิต รต อ สิ่ ง แวดล อ มของ
อนุสัญ ญาบาเซลตามที่ได รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดว ยกิจกรรม/โครงการ
ดัง นี้ การดํ าเนิน งานหุ นส วนความร วมมื อด านอุปกรณ คอมพิวเตอร การเสริม สรา งความตระหนัก ของ
หุนสว นความรวมมือดานโทรศัพ ทเคลื่ อนที่ การจัดทําแนวทางวิ ชาการว าดวยการเคลื่ อนยายขามแดน
ของขยะอิเ ล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการจําแนกระหวางของเสียและที่มิ ใช ของเสีย โครงการจัดการขยะ
อิเ ล็กทรอนิก สที่ เปน มิต รตอสิ่ งแวดลอ มในภู มิภ าคเอเชีย -แปซิ ฟก ในภู มิภ าคแอฟริก า และในภู มิภ าค
อเมริกาใต
๓.๒.๓.๒ สงเสริมใหภาคีและประเทศผูลงนามอนุสัญญาฯ บริจาคเงินทุนตามความสมัครใจ
เพื่อสนับสนุนแผนงานการจัดการขยะอิ เล็ กทรอนิกสข องอนุสัญ ญาบาเซล และเขารว มในหุนสวนความ
รวมมือและกิจกรรมในโครงการระดับภูมิภาค ภายใตแผนงานฯ ดังกลาว

-๑๙๓.๒.๓.๓ ขอเชิญประเทศตาง ๆ ที่อยูใ นฐานะที่จะดํ าเนินการได ให ก ารสนับสนุนทาง
การเงิน หรือทรัพยากรอื่นในการจัดเตรี ยมแนวทางวิชาการวาดวยการจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิก ส ที่เป น
มิตรตอสิ่งแวดลอม
๓.๒.๓.๔ ขอเชิญภาคี ศู นย ภูมิภาคอนุ สัญ ญาบาเซล และผูมีสวนได สว นเสียที่ เกี่ ยวขอ ง
ดําเนินงานอย างตอ เนื่ องในการพัฒนาโครงการนํา รอ ง ภายใตกรอบปฏิญ ญาไนโรบี วา ดว ยการจัด การ
ขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิ ระบบการเรียกคืนซาก และการเก็บรวบรวม การใชซ้ํา
การปรับปรุงคุณภาพ และการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนาและที่อยูระหวางการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๓.๕ ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล อํานวยความสะดวกตอกิจกรรมและการ
ดํ า เนิ น การจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม และรายงานความก า วหน า ต อ
ที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ตอไปดวย
๓.๒.๔ แผนงานหุนสวนความรวมมือ (Partnership Programme)
๓.๒.๔.๑ แผนงานหุนสว นความร วมมือ ผูแทนสํานั กเลขาธิการอนุสั ญญาบาเซลได
รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแผนงานหุนสวนความรวมมือ สําหรับป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ และเสนอ
แผนงานฯ สําหรับป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ และรางมติขอตัดสินใจใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา
โดยที่ ประชุ มไดเป ดใหภาคีตา งๆ แสดงความคิดเห็น ซึ่ง ผูแทนสมาพันธรัฐ สวิ สมีค วามเห็นวา หุนส วน
ความรว มมื อเปนเครื่องมือที่ทรงพลั งในการสนับ สนุนการปฏิบั ติตามอนุสั ญญาฯ สว นผูแ ทนประเทศ
แคนาดาไดเนนถึงความสําคัญของการเชื่อมโยง ความสอดคลอง และความมีประสิทธิภาพของแผนงาน
หุนสว นความรวมมือดังกล าว และเห็นดวยกับ ผูแ ทนสหภาพยุโ รปในการสนับสนุนการดําเนิ นงานตาม
แผนงานดังกลาว ในการนี้ผูแทนสหรัฐอเมริกาไดแจงที่ประชุมวาไดบริจาคเงินสนับสนุนแผนงานดังกลาว
เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ เหรียญดอลลารสหรัฐ ตอมา CoW ไดมอบหมายใหคณะทํางานกลุมยอยเพื่อพิจารณา
ประเด็นดา นวิชาการ รับไปพิจารณากลั่นกรองรางมติขอตัดสินใจในประเด็นนี้ ใหไดขอยุติและนํามาเสนอ
ให CoW พิ จารณาอีกครั้ง ทั้ งนี้ คณะทํ างานฯ ได พิ จารณาแก ไ ขรา งมติ ข อ ตั ด สิ น ใจเกี่ ยวกั บ แผนงาน
หุนสวนความรวมมือ สําหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ แลวเสร็จ จึงไดนําเสนอให CoW พิจารณา ซึ่ง CoW
ไดเห็นชอบใหนํารางมติขอตัดสินใจดังกลาวเสนอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไป
ที่ประชุมเต็ มคณะได พิจารณาแผนงานหุนสวนความรว มมือ สํา หรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
แลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) รับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงานหุนสวนความรวมมือ สําหรับป
๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
(๒) เห็นชอบกับแผนงานหุนสวนความรวมมือ สําหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมการดําเนินงานของกลุมเฉพาะกิจในการติดตามงานดานโทรศัพทเคลื่อ นที่ หุนสวนความรวมมือ
ดานอุ ปกรณคอมพิวเตอร หุนสวนความรวมมื อ กลไกการพัฒนาที่ สะอาดภายใตกรอบของอนุสัญญา
สหประชาชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หุนสวนความรวมมือ การจัดการสารปรอท และการ
จัดทําเครื่องมืออยางงาย (Toolkits) ในการดําเนินหุนสวนความรวมมือ

-๒๐(๓) ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลอํานวยความสะดวกการดําเนินกิจกรรมหุนสวน
ความรวมมือตามแผนงานหุ นสวนความรวมมือ อย างตอ เนื่อง ตามที่ได รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก
แผนงานดังกลาวถือเปนเครื่องมือ สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาบาเซล จนถึงป ๒๕๕๓ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล ความกาวหนา และการริเริ่มงาน กิจกรรม
หรือโครงการใหมเสนอใหคณะทํางาน Open-ended พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๗ และเสนอรายงาน
ความก าวหนาและแผนงานป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ให ที่ประชุมใหญ ภ าคี อ นุสั ญ ญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
พิจารณาตอไป
(๔) ขอใหศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลเขาไปมีสวนรวมในแผนงานหุนสวนความรวมมือ และ
เพื่อสรางหุนสวนของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในแตละภูมิภาคเพื่อชวยเหลือในการสรางขีดความสามารถ
(๕) ขอให ภาคี ประเทศผูล งนาม และผูมีสว นไดส วนเสี ย ที่อ ยูใ นฐานะที่ดําเนินการได ให
การสนับสนุนทางการเงินและทรัพ ยากรอื่ นๆ ตามความสมัค รใจ สํ าหรับการดํ าเนินงานและสํ าหรับ
ตําแหนงเจาหนาที่โครงการอาวุโส ของแผนงานหุนสวนความรวมมือ
(๖) เรี ยกร องให ภาคี อํ านวยความสะดวกให ภาคประชาสั งคม องค กรพั ฒนาเอกชนด าน
สิ่งแวดล อม ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ มอุ ตสาหกรรม เข ามามี ส วนร วมในการสนับสนุ นทางวิ ชาการและ
ทางการเงินสําหรับแผนงานหุนสวนความรวมมือและกิจกรรมเฉพาะ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ
๓.๒.๔.๒ หุนสวนความรว มมื อด านโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone Partnership
Initiative) Mr. Marco Buletti ผูแทนสมาพันธรัฐสวิส ประธานคณะทํางานหุนสวนความรว มมือ ดาน
โทรศัพทเคลื่อ นที่ ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานหุนสวนความรวมมือโทรศัพทเคลื่อ นที่ ขอแกไข
เอกสารขอ แนะนําทางวิ ชาการในการจัด การโทรศั พ ทเ คลื่ อ นที่ที่เ ปนมิต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม และรางมติ
ขอตัดสินใจ ใหที่ประชุม CoW พิจารณา รวมทั้งไดแจงใหที่ประชุมทราบดวยวาคณะทํางานหุนสวนความ
รว มมือด านโทรศัพ ทเคลื่อ นที่ ไดดํ าเนิน งานที่ได รับ มอบหมายครบถว นสมบู รณ แลว ซึ่ง ผูแ ทนสหภาพ
ยุโ รปไดสนับสนุน ใหรับ รองเอกสารข อแนะนํา ทางวิ ชาการดั งกลาว ขณะที่ ผูแ ทนสหพันธส าธารณรัฐ
บราซิลและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานไมเห็นดวย โดยผูแทนสหพันธสาธารณรัฐบราซิลไดกลาวดวย
วาเอกสารขอแนะนําดังกลาวควรดําเนินงานนอกกรอบของอนุสัญญาฯ Mr. Buletti จึงไดพยายามชี้แจง
วาเอกสารดังกลาวสอดคลองกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล โดยขอใหภาคอุตสาหกรรมใหขอมูลแก
ประเทศผู นําเขาว า เนื่อ งจากปจจุนนี้ยัง ไมมีประเทศที่เ กี่ ยวขอ งใดกํ าหนดว าโทรศั พ ทเ คลื่ อ นที่เ ป น
ของเสียเลย ดังนั้นการจัดทําเอกสารแนวทางดั งกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการนี้ CoW ได
พิจารณารางมติขอตัดสินใจแลวเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาวาระดังกลาวนี้แลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) เห็นชอบกับเอกสารแนวทางวาดวยการจัด การซากโทรศัพทมือถือที่ใชงานแลวและที่
หมดอายุการใชงานที่เปนมิต รตอสิ่ งแวดลอมในหัว ขอ ๑ หัว ขอ ๒ หัว ขอ ๓ และหัวข อ ๕ ตามที่สํานัก
เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลได ป รั บ แก เ รี ย บร อ ยแล ว ตามข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะต า งๆ จาก
ประสบการณใชงานของภาคีตามความสมัครใจ โดยไมกระทบตอกฎหมายแหงชาติ

-๒๑(๒) ขอเชิญภาคี ประเทศผูลงนาม และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นที่สนใจ สงขอคิดเห็นตอหัวขอ ๔
ให แก สํานักเลขาธิการอนุสัญ ญาบาเซล และทดสอบการใชงานเอกสารขอแนะนําดัง กล าวและแนวทาง
วิชาการที่คณะทํางานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดจัดทําขึ้นอีก ๕ เรื่อง อยางตอเนื่อง
(๓) ขอใหคณะทํางาน Open-ended ทบทวนเอกสารขอแนะนําและแนวทางวิชาการตอ ไป
ตามประสบการณและความตองการของภาคีอยางตอเนื่อง
(๔) ตั ดสิ นใจว าคณะทํา งานโทรศั พ ทเ คลื่ อ นที่ ไ ด ดํ า เนิ นการตามอํ านาจหน าที่ ที่ไ ด รั บ
มอบหมายตามมติขอตัดสินใจที่ VI/31 เสร็จสมบูรณแลวและเห็นควรใหคณะทํางานสิ้นสุดลง หากมีงานที่
เกี่ยวของใหดําเนินการตอไปโดยกลุมเฉพาะกิจที่ติดตามงานเรื่องนี้
(๕) ส ง เสริ ม ให ภ าคี และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย อื่ น จั ด หาการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น หรื อ
ทรัพยากรอื่น ๆ ตามความสมัครใจ หรือทั้งสองอยาง
๓.๒.๔.๒ หุนสวนความรวมมือดานอุปกรณคอมพิวเตอร (Partnership for Action on Computing
Equipment) Mr. Osvaldo Alvares ผูแทนสาธารณรัฐชิลี ไดนามคณะทํางานชั่วคราวเพื่อเริ่มงานหุนสวน
ความรว มมือด านอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร ซึ่ง ประกอบดว ย ผูแทนจากภาคี ประเทศผู ลงนาม ภาคเอกชน
องคการระหวางรัฐบาล และองคการระหวางประเทศ ไดนําเสนอรายละเอียดของหุนสวนความรวมมือดาน
อุปกรณคอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้นใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา ซึ่งสรุปไดดังนี้
ภารกิจ: เพื่อสงเสริมการจัดการอุปกรณคอมพิ วเตอรที่เปนมิตรต อสิ่งแวดลอมดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมและหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลแนวคิดวัฏจักรชีวิต
ขอบเขต: ครอบคลุ มเฉพาะคอมพิวเตอรสวนบุค คล อุปกรณแสดงผล เครื่อ งพิ มพ และ
สวนประกอบภายนอก
หลักการทํางาน: เพื่อสงเสริมการสนทนาระหวางรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม องคการระหวาง
รัฐบาล และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ ของสหประชาชาติ เพื่อหาแนวทางแกไขที่แสดงผลที่เปนไป
ไดและเฉพาะเจาะจงสอดคลองตามอนุสัญญาบาเซล และเพื่อจัดทําขอเสนอแนะ รวมทั้งประสานความรวมมือ
ตามความเหมาะสมกับหนวยอื่น ๆ ในกิจกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
กิจกรรม: กิจกรรมที่ชวยภาคี โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและที่อยูระหวางการ
เปลี่ ยนผานทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดการอุปกรณค อมพิวเตอรที่ใชแลวและที่หมดอายุการใชงานที่เปนมิต ร
ตอสิ่งแวดลอม ไดแก
-พัฒนาเครื่องมือ (เชน แนวทางวิชาการ ฯลฯ) และกิจกรรมการซอมและปรับปรุงคุณภาพ
อุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑการทดสอบ การรับรอง และ
การติดฉลาก
-พัฒนาและสงเสริมการจัดทําโครงการนํารองในการจัดการอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ตามเปาหมายแหงสหัสวรรษ
-พัฒนากิจกรรมแผนงานการเสริมสรางความตระหนักและการฝกอบรม
รวมทั้ งได นํ าเสนอร างมติข อตั ดสิ นใจของคณะทํ างานชั่วคราวด านอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร ซึ่ ง CoW ได
มอบหมายใหคณะทํางานกลุมยอยเพื่อพิจารณาประเด็นดานวิชาการกลั่นกรองรางมติขอตั ดสินใจดังกลาว
และนํามาเสนอใหพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะทํางานฯ ไดพิจารณารางมติขอตัดสิ นใจดังกลาวแลวมีขอแกไข

-๒๒โดยใหเน นถึงความสํ าคัญของการควบคุ มการเคลื่ อนย ายข ามแดนตามอนุ สัญญาบาเซล และเห็นดวยที่
หุนสวนความรวมมื อดังกลาวไมควรสรางสิทธิหนาที่ เพิ่มเติมแกภาคีแลวจึ งนําเสนอตอ CoW พิจารณา
ในการนี้ CoW เห็นควรใหนําเสนอรางมติขอตัดสินใจตอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองโดยไมมีขอแกไข
ทั้งนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) เห็นดวยกับภารกิจ ขอบเขต หลักการทํางาน และกิจกรรมตาง ๆ ของหุนสวนฯ ที่กลุม
ชั่ว คราวเพื่ อ เริ่ มงานหุนส ว นความร ว มมือ ด านอุ ปกรณ ค อมพิ ว เตอร เ สนอ โดยที่หุ น ส ว นดั ง กล าวไม
สามารถสรางสิทธิหรือความรับผิดชอบเพิ่มเติมแกภาคีอนุสัญญาบาเซล
(๒) รับทราบวิธีการจัดสรรทุนสําหรับขอเสนอโครงการภายใตหุนสวนความรวมมือ
(๓) รั บทราบรา งขอบเขตการดํ าเนิน งานของหุนส วนความรว มมื อดังกล าวตามที่ ระบุใน
รายงานของกลุมชั่วคราวเพื่อเริ่มงานหุนสวนความรวมมือดานอุปกรณคอมพิวเตอร
(๔) เห็ นชอบใหจัดตั้ งคณะทํางานเพื่ อดํ าเนินกลไกของหุนสว นความรวมมือ ดังกล าวและ
เรื่องสารัตถะอื่น ๆ ภายใตคําแนะนําของคณะทํางาน Open-ended
(๕) ขอเชิ ญ ภาคี ประเทศผู ล งนาม และกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทั้ ง หลาย ได แ ก กลุ ม
อุตสาหกรรม กลุมรีไซเคิล กลุมปรับปรุงคุณภาพ (refurbishers) สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน
และองค การระหวางรัฐบาล แจง ความสนใจในการเขารว มคณะทํา งานหุนสวนความรว มมือนี้ แกสํ านั ก
เลขาธิก ารอนุ สัญ ญาบาเซล ภายในวั นที่ ๓๐ มิถุ นายน ๒๕๕๑ ในสวนที่เ กี่ยวข องกับความชํ านาญและ
ประสบการณเฉพาะสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ของคณะทํางานนี้
(๖) ขอใหหุนสวนความรวมมือ ดําเนินงานและปฏิบัติตามแผนงานซึ่งสอดคลองตามที่กลุม
ชั่วคราวฯ ไดหารือกัน โดยเฉพาะการมุงเนนความตองการของประเทศกําลังพัฒนาและที่อยูระหวางการ
เปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ และรับเอาวิธีการจัดสรรทุนตามขอเสนอ รวมทั้งจัดทําขอบเขตการดําเนินงาน
ให แ ล ว เสร็ จ เพื่ อ เสนอให ค ณะทํ า งาน Open-ended พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗ นอกจากนี้
ใหประสานกั บกิ จกรรมขององค ก รและการริเ ริ่มอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให เ กิ ด ความรว มมื อ
ระหวางกันและปองกันมิใหเกิดความซ้ําซอนขึ้น
(๗) ขอใหสํ านั ก เลขาธิ การอนุสัญ ญาบาเซลอํานวยความสะดวกและจัดหาผู เ ชี่ยวชาญ
ให แกหุนสวนความรว มมื อนี้ จัด ทํา Electronic Catalog เพื่อรวบรวมข อมูล การริเ ริ่ม งาน เครื่อ งมือ
สนั บสนุน และกิ จกรรมที่ นํา ไปสูการจัด การอุปกรณ คอมพิ วเตอรที่ เปนมิ ตรตอสิ่งแวดลอม สรา งระบบ
ขอมูลและใหการสนับสนุนโดยผานเจาหนาที่สารสนเทศ และประสานงานกับสํานักเลขาธิการกลุมผูนําใน
การแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส (StEP) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ (UNU) เปนเจาภาพ เพื่อทํา
ให เ กิ ดการความร ว มมื อ ระหว างกั นอย างใกล ชิ ด ของทั้ ง สองฝ าย โดยเฉพาะการทํ าให แ ผนงานของ
ทั้งสองฝายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว
(๘) ส งเสริม ใหหุนส วนความรว มมื อดัง กลา วทํา ใหเ กิดความแนใ จวามี กลไกทางการเงิน
อยางยั่งยืน
(๙) สงเสริมภาคี ประเทศผู ลงนาม และสมาชิก ภาคอุตสาหกรรม องคก ารระหวางประเทศ
และองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมในหุนสวนความรวมมือและสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ ตาม

-๒๓ความสมัครใจ หรือทั้งสองสวน อยางแข็งขัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการมีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนา
และที่อยูระหวางเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ และในการดําเนินงานเครื่องมือและกิจกรรมตาง ๆ
๓.๒.๕ ความรวมมือระหวางอนุสัญญาบาเซล รอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮลมฯ (Cooperation
and coordination between Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions)
ประธานร ว มของคณะทํ างานเฉพาะกิ จส ง เสริมความรว มมือ ระหว างอนุสั ญ ญาบาเซล
รอตเตอร ดั ม ฯ และสตอกโฮล ม ฯ ได แ ก ผู แ ทนจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สาธารณรั ฐ ชิ ลี และ
สาธารณรัฐฟนแลนด ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ขอเสนอแนะของ
คณะทํางานฯ และรายงานเกี่ยวกับตนทุนและขอยุงยากในการจัดบริการรวมสําหรับทั้งสามอนุสัญญา ให
ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา ซึ่ง ขอ เสนอของคณะทํ างานเฉพาะกิจฯ ประกอบดว ย การ
ปรับปรุงการปฏิบัติตามของทั้งสามอนุสัญญาในระดับชาติ ภูมิภาค และโลก โดยยังดํารงเนื้อหาของแตล ะ
อนุสัญญาไว และการเพิ่ม political profile สําหรับทั้งสามอนุสัญญา รวมทั้งการนําไปใชประโยชนในการ
หารือกับ International environmental governance (IEG) แหงสหประชาชาติ ในการนี้ ผู แทนสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิลไดเสนอใหมีการวิเคราะหเหตุผลพื้นฐานของความรวมมือระหวางสามอนุสัญญาและควร
จะพิ จารณาในแตละเรื่ อง ส วนผูแทนสหภาพยุ โรปเห็ นว าข อเสนอแนะของคณะทํ างานฯ ควรได รับ การ
รับรองโดยฉันทามติจากทุกภูมิภาค และกล าววาหากภาคีอนุ สัญญาบาเซลรับรองขอเสนอแนะดังกล าวจะ
ทําใหอนุสัญญาบาเซลเปนอนุสัญญาแรกที่เขาสูกระบวนการและจะเปนการสงสัญญาณใหเกิดขั้นตอนของ
IEG โดยมี ผูแทนประเทศนิว ซีแ ลนด สาธารณรั ฐอิ นเดีย สหพันธ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยเอธิ โอเป ย
สาธารณรัฐโปแลนด ราชอาณาจักรนอรเวย สมาพันธรัฐสวิส ประเทศอุรุกวัย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
ในกลุมภูมิภาคแอฟริ กา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐตริ นิแดดและโตเบโก สาธารณรัฐอารเจนตินา
และประเทศแคนาดา ได สนั บสนุนใหที่ประชุ มใหญ ภาคี อนุ สั ญญาฯ ลงมติ รับรองขอเสนอแนะดั งกล าว
นอกจากนี้ ผู แทนประเทศนิ ว ซี แลนด แ ละสหรั ฐเม็ กซิ โกได เน นว างานของคณะทํ างานเฉพาะกิ จฯ นั้ น
ไดมีขอเสนอแนวทางการดําเนินงานขั้นตอไปในการขับเคลื่อนการหารือกับ IEG ไวดวยแลว
ประธานรว ม ไดชี้แจงขอซัก ถามจากผูแทนสหพันธสาธารณรัฐ บราซิล ในหลายประเด็น
อาทิ ในเรื่องการปฏิบัติตามมีเพียงอนุสัญญาบาเซลเทานั้นที่มีกลไกดังกลาว ดัง นั้นเมื่อถึงเวลาที่ทั้งสอง
อนุสัญ ญาดําเนินการพัฒนากลไกดั งกลาว จึงควรมีก ารแลกเปลี่ ยนขอ มูลเกี่ยวกับ กลไกการปฏิบัติต าม
ดังกลาวใหกับอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮลมฯ ดวย สําหรับเรื่องศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล
นั้นมีขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางที่ ทําใหแนใจวาศูนยภูมิภาคฯ จะสามารถดําเนิ นงานของตนไดตามลําดับ
ความสํ าคั ญ ที่กํ าหนด ผู แ ทนโครงการสิ่ ง แวดล อ มแห ง สหประชาชาติ ไ ด อ ภิปรายเกี่ ย วกั บการระดม
ทรัพยากรซึ่งจะสงเสริมการดําเนินงานความรวมมือระหวางสามอนุสัญญา และสอดคลอ งกับขอเสนอแนะ
เรื่องคาใชจายในการดําเนินงาน ผูแ ทนประเทศญี่ปุ นสนับสนุนข อเสนอแนะของคณะทํางานเฉพาะกิจฯ
เนี่องจากมิไดกอใหเกิดภาระดานงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสําหรับทั้งสามอนุสัญญา
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
๓.๒.๕.๑ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะทํางานรวมเฉพาะกิจ ๕ เรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) ประเด็นดานนองคกร ซึ่งไดแก การประสานงานระดับชาติ ความรว มมือใน
แผนการดําเนินงานตาง ๆ และการใชสํานักงานหรือศูนยภูมิภาคในการประสานงาน

-๒๔(๒) ประเด็นดานวิชาการ ซึ่งไดแก การรายงานขอมูลประจําป กลไกการปฏิบัติ
และไมปฏิบัติตาม ความรวมมือดานวิชาการและวิทยาศาสตร
(๓) ประเด็นการจัด การข อมูลและการเสริมสร างความตระหนักของสาธารณชน
ซึ่งไดแก การดําเนินการตามเปาหมายและการสรางความตระหนัก กลไกการแลกเปลี่ยนขอ มูลขาวสาร
ดานผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม และการเขาไปมีสว นรวมในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ หรือใหขอมูลแกองคกร หนวยงาน สถาบัน และการดําเนินงานอื่น ๆ
(๔) ประเด็นดานบริหารจัดการ ซึ่งไดแก บทบาทหนาที่การบริหารจัดการรวมกัน
การระดมทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืน การบริหารดานการเงินและการตรวจสอบภายใน การใหบริการรวมกัน
(๕) การจั ดทํ าข อตัดสิ นใจ ซึ่ง ได แก การประชุ มความรว มมื อ การประชุมใหญ
ภาคี อนุสัญญาร วมสมัย วิ สามั ญ (นัด พิ เศษ) และกลไกการทบทวนการบริห ารจัดการที่เห็ นชอบจากที่
ประชุมใหญภาคีรวมสมัยวิสามัญ (นัดพิเศษ)
๓.๒.๕.๒ รับทราบความเปนเอกภาพทางกฎหมายของทั้งสามอนุสัญญา
๓.๒.๕.๓ ระลึ กถึ งขอบเขตของอนุสั ญ ญาบาเซลและพั นสั ญญาอยางต อ เนื่อ งของภาคี
ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
๓.๒.๕.๔ ติ ดตามการพั ฒนาประเด็ นการบริห ารจัด การโดยผ านชอ งทางความรว มมื อ
ระหวางสามอนุสัญญาอยางใกลชิด
๓.๒.๖ การประสานความรวมมือระหวางประเทศ (International cooperation and coordination)
๓.๒.๖.๑ ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ผูแทนสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
ไดนําเสนอรายงานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ องคกรระดับภูมิภาค และความตกลงพหุภาคี
ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ อนุ สั ญ ญาบาเซล และการติ ด ตามสถานการณ ก ารค า และ
สิ่งแวดลอมขององคการการคาโลก รวมทั้งนําเสนอรางมติขอตัดสินใจในวาระนี้ใหที่ประชุมคณะกรรมการ
CoW พิจารณา ทั้งนี้ในระหวางป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ สํานักเลขาธิก ารฯ ได ดําเนินโครงการความรว มมือ
ดังนี้ ความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ รวม ๓๘ โครงการ อาทิ
ความรวมมือกับ UNEP – Chemicals ความรวมมือกับ UNEP – GEF unit ความรวมมือกับ UNEP – DTE
และสํานักภูมิภาคความรวมมือกับ UNEP – Regional Seas Programmed ความรวมมือกับ UNEP – OCHA
Joint Environment unit ความรว มมือกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ความรว มมื อ กับกองทุนพหุภาคี เพื่อการดําเนิน งานตามพิธีสารมอนทรีอ อล
ความรวมมือกับคณะกรรมการแหงสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตรายและการจําแนกและติ ด
ฉลากตามระบบฮารโมไนซโลก (Global Harmonized System, GHS) ความรวมมือกับองคการศุลกากร
โลก ความรว มมือ กับองค การอาหารและเกษตรกรรม ความรวมมือ กั บองคก ารเดินเรือทะเลระหวาง
ประเทศ ความร วมมือกับองค การอนามั ยโลก ความรว มมือกั บ UNESCO ความรว มมื อกั บ UNITAR
ความรวมมือกับ UNIDO ความรวมมือกับองคการการคาโลก ความรวมมือกับ BR Initiative ซึ่งขอตั้ง
โดยกลุม ประเทศสมาชิก G-8 ความร วมมื อกับ องคก ารพัฒนาและความร วมมื อทางเศรษฐกิจ ความ
รวมมือกั บตํ ารวจสากล ความรวมมือกับ กองทุนสิ่งแวดลอ มโลก และความรว มมือกั บเครือข ายสหภาพ
ยุโรปเพื่ อการปฏิบัติ และบังคั บใชกฎหมายสิ่งแวดลอ ม (IMPEL) ฯลฯ สําหรับการติด ตามสถานการณ

-๒๕การคาและสิ่งแวดลอม สํานักเลขาธิการฯ ไดสงคํารองขอตอประธานคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม
ภายใตองคการการคาโลก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ เกี่ยวกับสถานะของสํานักเลขาธิการฯ ในการเขา
สังเกตการณในการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจดานการคาและสิ่งแวดลอม ซึ่ง CoW เห็นชอบใหนําราง
มติขอตัดสินใจดังกลาวเสนอใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองโดยไมมีขอแกไข
ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดรับทราบรายงานและมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลใหความรวมมือและประสานกับองคกร
ระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค ตลอดจนความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล
อยางตอเนื่องในการดําเนินงานที่เกี่ยวของตาง ๆ รวมทั้งพยายามติดตามและเขาสังเกตการณคณะทํางาน
การคาและสิ่งแวดลอม ภายใต องค การการคาโลก เพื่อนําเสนอข อมูลแก ภาคี ที่ร องขออยางต อเนื่ อง และ
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ดวย
(๒) ขอให ภ าคี ป ระสานความร ว มมื อ ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าคในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
๓.๒.๖.๒ ความร ว มมื อ กั บ องค ก ารการเดิ น เรื อ ทะเลระหว า งประเทศ (Cooperation
between the Basel Convention and the International Maritime Organization) สํานักเลขาธิการ
อนุสั ญญาบาเซลไดนําเสนอรายงานความรวมมือระหวางอนุ สัญญาบาเซลและองค การการเดินเรือทะเล
ระหวางประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ตามมติขอตัดสินใจที่ VIII/9 และ OEWGVI/18 ใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา ทั้งนี้ IMO ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาสํานักเลขาธิการฯ และ
IMO ไดจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถการจัดการของเสียอันตราย
ให แก รัฐบาลสาธารณรัฐโกตดิวั วรและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา ทั้งนี้สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอารเจตินา สหรัฐเม็กซิโก และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย ไดสนับสนุนใหมี
การจัดตั้งกลไกความรวมมือระหวางอนุสัญญาบาเซลและ IMO ในขณะที่ผูแทนประเทศญี่ปุนไดขอทราบ
ขอ มูลและขอใหมีการวิเคราะหเรื่ องนี้อ ยางรอบคอบก อนที่จะพิจารณาประเด็ นความรวมมือ ดัง กล าวใน
รายละเอีย ด ซึ่ง COW พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให เพิ่มขอความในรางมติขอตัดสินใจวา “สงเสริมให
สํานั กเลขาธิการฯ เสริมสรางความรวมมือ กับ IMO อย างตอ เนื่องในเรื่อง MARPOL ๗๓/๗๘ และ
เครื่องมือทางกฎหมายอื่น ๆ” และนํารางมติขอตัดสินใจที่แกไขแลวเสนอใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณา
รับรองตอไป
ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาและมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) สนับ สนุนใหสํานั กเลขาธิการอนุสั ญญาบาเซลเสริม สรา งความรว มมื อกั บ
IMO อยางตอเนื่องในเรื่อง MARPOL ๗๓/๗๘ และเครื่องมือทางกฎหมายอื่น ๆ
(๒) ขอเชิญภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลและหนวยงานอื่นๆ ให จัดเตรียมขอ มูล
และความเห็น แก สํ านั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลเกี่ ยวกั บ อํ า นาจหน าที่ ของอนุ สั ญ ญาบาเซลและ
MARPOL ๗๓/๗๘ ในการจัด การของเสียอันตราย ของเสียอื่นและวัตถุอันตราย ชองวางระหวาง
เครื่องมือทั้งสอง ขอเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาว และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ

-๒๖(๓) ขอใหสํ านั กเลขาธิ การอนุสัญญาบาเซลรวบรวมข อมู ลที่ได รับ ตามข อ (๒)
เผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตอนุสัญญาบาเซลและเสนอคณะทํางาน Open-ended พิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไป ทั้งนี้สํานักเลขาธิการฯ อาจเก็บขอมูลเพิ่มเติมจาก IMO ตามที่เหมาะสม
(๔) ขอใหคณะทํางาน Open-ended พิจารณาขอมูลที่ไดรับตามขอ (๒) ในการ
ประชุมครั้งตอไป เพื่อจัดทําขอ เสนอแนะทางเลือกสําหรั บแกไขปญ หาช องวางระหวางอนุสัญญาบาเซล
และ MARPOL ๗๓/๗๘ ใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
(๕) ส ง เสริม ให ภาคี ดํ าเนิน การประสานงานภายในประเทศระหว า งผู แ ทนที่
เขารวมการประชุมอนุสัญญาบาเซลและ IMO และเพื่อเขารวมในการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การตอเรือเดินสมุทรและการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของอนุสัญญาบาเซลและ IMO
(๖) ขอให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลติ ด ตามมติ ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการเพื่อป องกั นมลพิษทางทะเลของ IMO และรายงานคณะทํ างาน Open-ended ในการ
ประชุมครั้งตอไป และที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ทราบดวย
๓.๒.๗ รายงานขอมูลประจําป (National reporting)
สํานั กเลขาธิการฯ ได เสนอรางมติขอตัดสินใจเรื่ องการรายงานขอ มูลประจําปใหที่ประชุม
คณะกรรมการ CoW พิจารณา โดยได แจ งใหท ราบด วยวา ขณะนี้ ฐานข อมู ลออนไลนที่รวบรวมขอ มูล
การเกิดและการเคลื่อ นย ายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นสามารถใชงานไดแลว แตมี
ขอนากังวลวาในปจจุบันภาคีที่จัดสงรายงานขอมูลประจําปมีจํานวนลดลง ทั้งนี้ผูแทนสหภาพยุโรป และ
สมาพันธรัฐสวิส ได มีความเห็นวาการรายงานขอ มูลประจําป มีความสําคัญตอ การปฏิบัติตามอนุ สัญ ญา
บาเซลอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูแทนสมาพันธรัฐสวิสเนนถึงความจําเปนที่ควรจัดอบรมใหภาคีสามารถ
จัดหาขอมูลมารายงานให ได ซึ่ ง CoW พิจารณารางมติขอ ตัด สินใจดัง กลาวแล วเห็นชอบใหนําเสนอที่
ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไปโดยไมมีขอแกไข
ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
๓.๒.๗.๑ ขอใหภาคีจัดสงแบบสอบถามการรายงานขอมูลประจําป ๒๕๔๙ และปกอ นหนา
รวมทั้ งจัดสงรายงานข อ มูล ประจํ าป ๒๕๕๐ ในรูปแบบอิเ ล็ กทรอนิกส ก อ นสิ้ นป ๒๕๕๑ ให แก สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลดวย
๓.๒.๗.๒ ขอให สํานักเลขาธิก ารฯ ชว ยเหลื อภาคีในการปรับปรุงการรายงานขอ มูลการ
เคลื่อ นย ายข ามแดนของของเสียอันตรายและของเสี ยอื่ น ดํ าเนิน การเผยแพรเ อกสารรวบรวมขอ มูล
ประจําป สําหรับป ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ตามแบบสอบถามที่ไดรับ และสรุปขอมูลการเคลื่อ นยายขามแดน
ของของเสี ยอั นตรายและของเสีย อื่น รายสามป ตั้ง แต รอบป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ เปนตน ไป โดยใช ขอ มูล
จากแบบสอบถามที่ไ ดรั บ รวมทั้ งเอกสารข อเท็จ จริ งของประเทศ สํา หรั บประเทศที่ ตอบแบบสอบถาม
ครบถวนสมบูรณเทานั้น
๓.๒.๘ ประเด็นดานวิชาการ (Technical matters)
๓.๒.๘.๑ การแกไขแนวทางวิชาการวาดวยการจัดการยางใชแลวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Revised technical guidelines on environmentally sound management of used tyres) สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ไดนําเสนอรางแนวทางวิชาการวาดว ยการจัดการยางใชแลวที่เ ปนมิตรตอ

-๒๗สิ่งแวดลอมที่ปรับปรุงแกไ ขแลวเสร็จโดยสหพันธ สาธารณรัฐ บราซิล และรางมติขอตัด สินใจใหที่ประชุ ม
CoW พิจารณา รวมทั้งไดแจงให CoW ไดทราบดวยวาไดมีการปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการในเรื่อง
นี้เ มื่อ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดวยแลว ทั้งนี้ผูแทนสหพันธ สาธารณรั ฐบราซิล ไดรายงานขอมูล ให
CoW ทราบเพิ่มเติมดวยวาแนวทางวิชาการนี้ไดรับการรับรองเมื่อป ๒๕๔๒ และไดมีการแกไขในหัวข อ
การปองกันและการลดการเกิดของเสียและความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดเพิ่ ม
หัวข อใหมเกี่ยวกับคําศัพททางวิชาการที่ใ ชในแนวทางวิชาการดังกลาว ซึ่งผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอ
ให มี ก ารแก ไ ขในหลายประเด็ น โดยเฉพาะในส ว นของโครงร า งของร า งแนวทางวิ ช าการ ผู แ ทน
ราชอาณาจักรกัมพูชาไดขอใหรางแนวทางวิชาการครอบคลุมถึงการจัดการยางรถจักรยานยนตดวย สวน
ผูแทนสาธารณรัฐเกาหลีไดเสนอประเด็นเกี่ยวกับการกําจัด แหลงเพาะพันธยุงจากกองยางเกา ในการนี้
CoW มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานกลุมยอ ยดานวิชาการ โดยมี Mr. Mohemmed Khashashneh
ผูแทนจากราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน เปนประธาน เพื่อพิจารณาหาขอสรุปในเรื่องนี้โดยนําขอคิดเห็น
ตาง ๆ ขางตนไปประกอบการพิจารณาดวย
คณะทํ างานกลุ มย อ ยเพื่อ พิ จารณาประเด็ นวิ ชาการ ได พิ จารณารายละเอี ยด
สารบั ญโครงรางของแนวทางวิ ชาการ ตามที่ผูแ ทนสหภาพยุโ รปเสนอแล ว มี ความเห็ นว าร างแนวทาง
วิชาการควรไดรับการปรับปรุงการเรียงลําดับหัวขอใหม ทั้งนี้ใหสอดคลองตามแนวทางวิชาการเรื่องอื่น ๆ
ของอนุสัญญาบาเซล และไดหารือเกี่ยวกั บขอมู ลที่ ควรบรรจุในภาคผนวก รวมทั้งศัพทวิ ชาการควรยึด
ตามกรอบของอนุสัญญาฯ มีความชัดเจน และสะดวกในการนําไปใชงานโดยบุค คลใด ๆ ที่ไมคุนเคยกับ
อนุสัญญาฯ ดวย ตอมาคณะทํางานฯ ไดแกไขรางมติขอตัดสินใจเรื่องดังกลาวแลวเสร็จและเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา ซึ่ง CoW พิจารณารางมติขอตัดสินใจดังกลาวแลวเห็นชอบให
นําเสนอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไปโดยไมมีขอแกไข
ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
(๑) ขยายเวลาของคณะทํางานระหวางสมัยประชุมเพื่อแกไขแนวทางวิชาการวา
ดวยการจัดการยางใชแลวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จ
(๒) ขอใหผูแ ทนสหพั นธ สาธารณรัฐ บราซิ ลจัดทําแบบฟอร มสําหรับ การรั บฟ ง
ความคิ ดเห็นตอแนวทางวิชาการดังกลาวใหแล วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตามความ
เห็นชอบคณะทํางานระหวางสมัยประชุม และจัดทํารางแนวทางวิชาการวาดวยการจัดการยางรถใชแลวที่
เป นมิ ตรตอสิ่ง แวดลอ มที่ ปรั บปรุ งแกไขฉบับใหม ตามสารบัญโครงรา ง ความคิดเห็ นที่ ไดรั บ และการ
ปรึกษาหารือกับคณะทํางานฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
(๓) ขอเชิญ ภาคี จัด ส ง ขอ คิ ด เห็ นต อ รางแนวทางวิ ช าการฯ ที่แ ก ไ ขแล ว เสร็ จ
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
(๔) ขอใหผูแทนสหพันธสาธารณรัฐบราซิลปรับแกแนวทางวิชาการฯ ฉบับใหม
ตามความคิดเห็ นที่ ไดรับ ใหแ ลวเสร็จ ลวงหนา อยา งนอ ย ๓ เดื อน กอนการประชุ มคณะทํ างาน Openended ครั้งที่ ๗
(๕) ขอใหสํ านั กเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลรายงานความคืบหนาในการแกไ ข
แนวทางวิชาการฯ ดังกลาว เสนอใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณารับรองตอไป

-๒๘๓.๒.๘.๒ การจั ด ทํ า แนวทางวิ ช าการว า ด ว ยการจั ด การของเสี ย ปรอทที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม (Technical guidelines on environmentally sound management of mercury waste)
ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณาขอบเขตการจัดทําแนวทางวิชาการวาดวยการจัดการของเสีย
ปรอทที่เป นมิ ตรต อสิ่งแวดลอมที่ ควรไดรับ การบรรจุใ นแผนงานของคณะทํ างาน Open-ended เพื่อ
ปรับแกรางแนวทางฯ ใหครบถวนสมบูรณ โดยไดเปดใหภาคีตาง ๆ ใหขอคิดเห็นตอรางแนวทางดังกลาว
ซึ่งผูแทนสหภาพยุโรป ผูแทนสาธารณรัฐอิน โดนีเ ซีย สหสาธารณรัฐแทนซาเนี ยและผูแ ทนประเทศอื่นๆ
อีกหลายประเทศ สนับสนุนการดํ าเนิน งานจัดทําแนวทางวิชาการวาดวยการจัดการของเสียปรอทที่เปน
มิตรตอสิ่ งแวดลอม ทั้งนี้ที่ป ระชุ มได รับทราบดวยวา ไดมีการดํ าเนิ นงานเกี่ยวกับของเสียปรอทในหลาย
เวที ซึ่งผูแทนราชอาณาจักรนอรเวยไดมีขอเสนอแนะตอประเด็นดังกล าวว าอาจสามารถพัฒนาไปสูการ
สรางกรอบมาตรการทางกฎหมายว าดว ยสารปรอทในอนาคตก็เปนได ในขณะที่ผูแทนประเทศญี่ปุนได
ย้ําเตื อนถึงปญหาที่ญี่ ปุนเคยเผชิญกั บโรคมิน ามาตะ อยางไรก็ต ามไดเ ตือนเกี่ ยวกับการหลี กเลี่ ยงการ
ดํา เนิ น งานที่ ซ้ํ า ซ อ นกั บ เวทีอื่ น ๆ ซึ่ ง CoW จึ ง ได ม อบหมายให ค ณะทํา งานกลุ ม ย อ ยเพื่ อ พิ จ ารณา
ประเด็นดานวิชาการนํารางมติขอตัดสินในเรื่องนี้ไปพิจารณา และนํากลับมารายงานใหทราบ ในการนี้
คณะทํ างานฯ ไดพิ จารณาแกไขรา งมติขอตัดสินใจดั งกลาวและเสนอให CoW พิจารณา โดย CoW
พิจารณารางมติขอตัดสินใจที่แกไขแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรอง โดยตองแกไข
วันที่ เสนอใหภาคี สงขอคิ ดเห็นและการอางอิงให สอดคลอ งตามผลลัพธของคณะทํ างานกลุมยอ ยเพื่ อ
พิจารณาประเด็นดานการเงินและแผนการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซล นอกจากนี้ไดมีการหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินงานเรื่องดังกลาวโดยคณะทํางานระหวางสมัยประชุมดวยแลว
ที่ประชุ มเต็มคณะได พิจารณามติขอตั ดสินใจดัง กลาวแลว และผูแ ทนสหภาพ
ยุโรปไดมีข อเสนอแกไขรางมติขอ ตัดสินใจเกี่ยวกับ การแก ไขรางแนวทางวิชาการและการจัดลําดับของ
การดําเนินงานเรื่องดังกลาว ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) เห็ นชอบกับ การพัฒนาแนวทางวิ ชาการว าดวยการจัดการของเสียปรอทที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยบรรจุในกรอบแผนการดําเนินงานของคณะทํางาน Open-ended สําหรับ ๓
ป ในระหวางป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
(๒) ขอเชิญภาคีที่สนใจรับเปนผูนําในการพัฒนาแนวทางวิชาการฯ ดังกลาว
(๓) เห็นชอบกั บการแตงตั้งคณะทํางานกลุมยอยระหวางสมัยประชุม เพื่ อพัฒนา
แนวทางวิชาการฯ ดังกลาว โดยใหผูแทนประเทศที่รับเปนผูนําเปนประธานคณะทํางาน (ถามี) หรือประสาน
การดําเนินงานโดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล และใหคณะทํางานฯ ทํางานผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(๔) ขอให ป ระเทศผู นํา หรื อ สํ านั ก เลขาธิ ก ารฯ จั ด ทํ าร า งแนวทางวิ ช าการฯ
ดังกลาวฉบับแกไข
(๕) ขอเชิญ ภาคีจัด สง ขอคิ ดเห็นในการพัฒนาร างแนวทางวิช าการฯ ดัง กล าว
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
(๖) ขอเชิญ ประเทศผู นําหรือสํ านัก เลขาธิ ก ารฯ แก ไ ขรางแนวทางวิ ชาการฯ
ดังกลาว ตามขอคิดเห็นที่ ไดรับ ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อเผยแพรผานทาง
เว็บไซตอนุสัญญาบาเซลและเสนอใหคณะทํางาน Open-ended พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗

-๒๙(๗) ขอเชิญ ภาคี แ ละผู ที่ เ กี่ ยวขอ งเสนอขอ คิ ด เห็ นต อ ร างแนวทางวิ ช าการฯ
ดังกลาว ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ และสนับสนุนทางการเงินหรือการสนับสนุนอื่น ๆ ตามความ
สมัครใจตอการพัฒนารางแนวทางวิชาการฯ ดังกลาว
(๘) ขอให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารฯ รายงานความก า วหน า ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ภ าคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
๓.๒.๘.๓ แนวทางวิ ชาการในการจั ด การของเสี ย ประเภทสารมลพิ ษ อิ นทรียที่ ต กค า ง
ยาวนาน (POPs) (Technical guidelines on environmentally sound management of persistent
organic pollutants) การแกไขรายการของเสียที่เกี่ยวกับของเสีย POPs (Amendment of entries relating
to persistent organic pollutants) และการแกไขรางแนวทางเทคนิคที่ มีอยูที่ดี ที่สุด (Best Available
Techniques, BAT) และขอแนะนําในการปฏิบัติทางสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (Best Environment Practices,
BEP) ของอนุสัญญาสตอกโฮลม สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดนําเสนอแนวทางวิชาการวาดวยการ
จัดการของเสียประเภทสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา ซึ่ง
ผูแทนสหภาพยุโรปไดเสนอใหมีผู เชี่ยวชาญจากอนุสัญญาบาเซลเขาไปรวมในการทบทวน BAT และ
BEP ของอนุสัญญาสตอกโฮลมดวย เพื่อปรับปรุงการประสานความรวมมือ ในการจัดการของเสีย ขณะที่
ผูแทนสาธารณรัฐอิ นโดนีเซียไมเห็นดวยในการกําหนดคาความเขมขนของสาร POPs ที่ยอมใหมีในกาก
ของเสีย โดยอธิบายว าอาจจะนําไปสูการนําเข าของเสียที่มีก ารปนเปอนของสาร POPs ในระดับความ
เข ม ข น ที่ ต่ํ า กว า หรื อ เท า กั บ ค า ความเข ม ข น ที่ ย อมให มี ไ ด เ ข า มาในประเทศภาคี ซึ่ ง อาจไม มี ขี ด
ความสามารถในการจัด การ ในการนี้ CoW ไดมอบหมายใหค ณะทํางานกลุมยอ ยเพื่อพิจารณาประเด็น
ดานวิชาการนําเรื่องนี้ไปพิจารณากลั่นกรอง และนํา มาเสนอใหพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะทํางานฯ ไดยก
รา งมติขอ ตัดสินใจขึ้นใหมต ามขอ เสนอของสหภาพยุโ รป และเสนอให CoW พิ จารณา โดย CoW
พิจารณารางมติขอตัดสินใจที่แกไขแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรอง โดยตองแกไข
วันที่เสนอใหภาคีสงขอคิดเห็นและการอางอิงใหสอดคลองตามผลการพิจารณาของคณะทํางานกลุมยอย
เพื่อพิจารณาประเด็นดานการเงินและแผนการดําเนินงานของอนุสัญญาบาเซล
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
(๑) เห็น ชอบในหลั กการการบรรจุแ นวทางวิชาการวา ดวยการจั ดการของเสีย
ประเภทสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานในแผนการดําเนินงานของคณะทํางาน Open-ended สําหรับ
ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เพื่อ พิจารณาวิธีการกําจั ด สาร POPs ที่ระดั บความเขมข นต่ํ ากวาระดับที่เปน
อันตราย เนื่องจากยังอาจกอใหเ กิดความเสี่ยงสูงต อสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยการ
สะสมในห วงโซ อาหารและในดิ น ทบทวนและปรับ ปรุ งร างแนวทางวิช าการฯ เกี่ย วกับ นิย ามของ “low
POPs content” และ “Levels of destruction and irreversible transformation” ตามความเหมาะสม
และพิจารณากําหนดความเขมขนของสาร POPs ในรายการของเสียในภาคผนวก ๘ ของอนุ สัญญา
บาเซล ไดแก รายการ A4110 เกี่ยวกับสารโพลีคลอริเนทเตทไดเบนโซ-ฟวแรน และสารโพลีคลอริเนทเตท
ไดเบนโซ-ไดออกซิน และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสาร POPs ประเภทสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว
และดีดีที

-๓๐(๒) ขอเชิ ญ ภาคี แ ละผู เ กี่ ยวขอ อื่ น จัด ส ง ขอ คิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บวิ ธี ก ารกํ า จัด สาร
POPs ที่ระดับความเขมข นต่ํากวาระดั บที่เปน อันตราย และการแกไขรายการของเสีย POPs ใน
ภาคผนวก ๘ ใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
(๓) ขอเชิ ญ หน ว ยงานในอนุ สั ญ ญาสตอกโฮล ม ฯ ที่ เ หมาะสมในการจั ด
เตรียมการเขารวมดําเนินงานของผูเชี่ยวชาญจากอนุสัญญาบาเซลในการแกไขรางแนวทางวิชาการ BAT
และ BEP และการสงเสริมใหเกิดการปรับปรุง การประสานงานระดั บชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
จัดการของเสีย
(๔) ตัดสิน ใจขยายเวลาการดําเนิน งานของคณะทํางานระหวางสมัย ประชุ มที่
แตงตั้งขึ้นตามมติขอตั ดสิ นใจ OEWG-I/4 เพื่ อติ ดตามตรวจสอบและชวยทบทวนและปรับ ปรุง รา ง
แนวทางวิชาการวาดวยการจัดการสารมลพิษอินทรียตกคางยาวนานอยางต อเนื่ อง โดยทํางานผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งขอใหคณะทํางานระหวางสมัยประชุมพิจารณาขอคิดเห็นที่ไดรับ และรายงาน
ผลการดําเนิน งานตอคณะทํ างาน Open-ended และที่ ประชุ มใหญภ าคีอนุสัญญาบาเซล สมัย ที่ ๑๐
พิจารณา โดยผานทางสํานักเลขาธิการฯ
๓.๒.๘.๔ การทบทวนแนวทางด านวิช าการอื่น ๆ ที่ค วรดํา เนิ นการแก ไขและปรับ ปรุ งให
เปนปจจุ บันตามมติ ขอ ตั ดสินใจที่ VIII/17 อาทิ การเผาบนบก (D10) การฝ ง กลบด ว ยวิ ธี พิ เศษทาง
วิศวกรรม (D5) และของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน (Y46) (Review of other selected technical
guidelines pursuant to decision VIII/17, e.g, on incineration on land (D10), specially engineered
landfill (D5), and wastes collected from households (Y46)) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณา
รางมติขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็นชอบนําเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณา
โดยไมมีขอแกไข
ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
(๑) ขอเชิญภาคีที่สนใจรับเปนผูนําในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางวิชาการ
วาดวยการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหเปนปจจุบัน หรือสนับสนุนทุนการดําเนินการดังกลาว
(๒) ขอเชิญภาคีจัด สงขอ คิดเห็ นในการทบทวนและปรั บปรุ งแนวทางวิช าการฯ
ตามประสบการณจากการปฏิบัติตามแนวทางวิชาการตาง ๆ ดังกลาว ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
(๓) ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญ ญาบาเซลรวบรวมขอคิดเห็นที่ไดรับและเสนอ
ใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
๓.๒.๘.๕ การทบทวนงานการจัด ทําเอกสารขอ แนะนําเกี่ ยวกั บลั ก ษณะอั นตราย H10
กอใหเกิดกาซพิษเมื่อสัมผัสกับน้ําและอากาศ และลักษณะอันตราย H11 สารพิษที่มีฤทธิ์เรื้อรัง ตามมติ
ขอตัดสินใจที่ VIII/21 (Review of work on the guidance papers on H10 and H11 pursuant to
decision VIII/21) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็นชอบ
นําเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาโดยไมมีขอแกไข
ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
(๑) ขอเชิ ญ ภาคี ที่ ส นใจรั บ เป นผู นํ าในการจัด ทํา เอกสารข อ แนะนํ าเกี่ ยวกั บ
ลักษณะอั นตราย H11 สารพิษ ที่มีฤทธิ์เ รื้อ รังใหแล วเสร็จ หรือสนับสนุนทางทุนการดําเนินการดัง กล าว

-๓๑และจัดสงขอคิดเห็นตอการจัดทําเอกสารดังกลาวและตอเอกสารขอแนะนําและขอเสนอของสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับกรอบงานในการพัฒนาคา de minis value ของลักษณะอันตราย H11 ใหสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒
(๒) ขอให สํานักเลขาธิก ารอนุ สัญ ญาบาเซลรวบรวมขอ คิด เห็ นที่ได รับเสนอให
คณะทํางาน Open-ended ในการประชุมครั้งที่ ๗ และปรับปรุงเอกสารขอแนะนําฯ ดังกลาวเพื่อเสนอที่
ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
๓.๒.๘.๖ การทบทวนการประสานความรวมมือขององคการศุลกากรโลกและคณะกรรมการ
ระบบฮาร โมไนซ ตามมติข อตัดสิ นใจที่ VIII/20 (Review of cooperation with the World Customs
Organization and its Harmonized System Committee pursuant to decision VIII/20) ที่ประชุ ม
คณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติ ขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็ นชอบนํ าเสนอรางมติ ขอตัดสินใจ
ดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาโดยไมมีขอแกไข ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาการทบทวน
การประสานความรว มมื อ ขององคก ารศุ ล กากรโลก และคณะกรรมการระบบฮารโ มไนซ ตามมติ ขอ
ตัดสินใจที่ VIII/20 (Review of cooperation with the World Customs Organization and its
Harmonized System Committee pursuant to decision VIII/20) แลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอใหสํ านั กเลขาธิ การอนุสั ญญาบาเซล ติด ตามการประสานความรว มมื อ
รว มกั บคณะอนุ กรรมการผู เชี่ ยวชาญแหง สหประชาติ วา ดว ยระบบการจัด จํา แนกและติด ฉลากสารเคมี
ตามระบบฮารโมไนซโลก และคณะทํางานดานวิชาการขององคการศุลกากรโลก
(๒) ขอใหสํานักเลขาธิการฯ ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่องตอไป โดย
รับขอเสนอแนะของคณะทํางาน Open-ended ในการประชุมครั้งที่ ๗ ประกอบการพิจารณาการจําแนก
ประเภทของของเสียตามอนุสัญญาบาเซล และระบบฮารโมไนซขององคการศุลกากรโลก และรายงานให
คณะทํางาน Open-ended และที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลทราบตอไป
๓.๒.๘.๗ ระบบฮารโมไนซและการประสานความรวมมือของอนุสัญญาบาเซล (Harmonization
and coordination) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็นชอบ
นําเสนอรางมติ ขอตัดสิ นใจดั งกล าวให ที่ประชุ มเต็ มคณะพิ จารณาโดยไม มี ขอแก ไข ในการนี้ที่ป ระชุ ม
เต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
(๑) ขอให Joint Correspondence Group ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
(๒) ขอเชิญเสนอชื่อผูสมัครเปนประธานคณะทํางานชุดดังกลาวภายในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และ
(๓) ขอให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลรายงานผลการดํ า เนิน งานของ
คณะทํางานชุดดังกลาวใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลพิจารณาตอไป
๓.๒.๘.๘ ขั้ น ตอนการควบคุ ม และการจํ า แนกของประเทศในการนํ า เข า ของเสี ย ใน
ภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาบาเซล (National classification and control procedures for the import of
wastes contained in annex IX) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้

-๓๒และเห็นชอบนําเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาโดยไมมีขอแกไข ในการนี้ที่
ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจ ดังนี้
(๑) สงเสริมใหภาคีที่มีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและการจําแนก
ของประเทศในการนําเขาของเสียในภาคผนวก ๙ ของอนุสัญญาฯ จัดสงขอมูลในแบบสอบถามและจัดสง
ใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
(๒) ขอใหสํานักเลขาธิก ารฯ รวบรวมขอมูล ที่ไ ด รับ จากภาคี เกี่ ยวกั บปญ หา
อุปสรรคเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและการจําแนกของประเทศฯและนําเผยแพรผานเว็บไซตอนุสัญญา
บาเซล (www.basel.int) และรายงานผลการพิจารณาขอมูลที่ไดรับเสนอใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญา
บาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
๓.๒.๙ ประเด็นกฎหมาย (Legal matters)
๓.๒.๙.๑ การดําเนินงานตามมติขอตัด สินใจที่ V/32 กลไกความชว ยเหลื อกรณี ฉุก เฉิ น
(Implementation of decision V/32) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้
และเห็นชอบใหแกไขรางมติตามขอเสนอของผูแทนสาธารณรัฐอารเจนตินาที่เสนอใหเพิ่มการรองขอใหภาคี
ที่อยูในฐานะที่จะดําเนินการได บริจาคเงินใหแกกองทุนความรว มมือดานวิชาการ และใหนําเสนอรางมติขอ
ตัดสินใจที่ไดแกไขดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอให คณะทํางาน Open-ended ทบทวนการดําเนินงานตามมติข อตัดสินใจที่
V/32 และจัดทําขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนที่เหมาะสมภายใตกลไก ความเพียงพอของทรัพยากรที่มี
อยู สําหรั บใชงานภายใต กลไก และความร วมมือ กั บองคกรและหนวยงานระหวางประเทศในการตอบโต
สถานการณ และจัดสงขอเสนอแนะดังกลาวใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาตอไป
(๒) เห็ น ชอบกั บ แบบฟอร ม คํ า ร อ งมาตรฐานสํ า หรั บ ขอความช ว ยเหลื อ ตาม
มติขอตัดสินใจที่ V/32 ที่เสนอ
(๓) ขอให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารฯ จั ด ทํ า แบบฟอร ม ตามข อ ๒ เป น ๖ ภาษาของ
สหประชาชาติเผยแพรบนเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล
(๔) ขอให ภาคีที่อ ยูในฐานะที่ จะดํ าเนิ นการได บริจ าคเงินใหกองทุนความรวมมือ
ดานวิช าการ เพื่ อสนับสนุนการดํา เนินงานกิ จกรรมในสวนที่ ๑ – ๓ ของแนวทางชั่ วคราวในการปฏิบัติ
ตามมติขอตัดสินใจที่ V/32 ในการขยายขอบเขตของกองทุนความรวมมือทางวิชาการดังกลาว
๓.๒.๙.๒ การบังคับใชกฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นๆ ที่รับรองโดยภาคีในการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาบาเซลและการตอ ตานการขนยายของเสี ยอยางผิ ดกฎหมาย (Enforcement : national
legislation and other measures adopted by Parties to implement the Basel Convention and to
combat illegal traffic) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็นชอบ
นําเสนอรางมติ ขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาโดยไมมีขอแกไข ในการนี้ที่ประชุมเต็ ม
คณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอให ภาคีปฏิ บัติ ตามพันธกรณี ตามขอ ๔ วรรค ๔ และข อ ๙ วรรค ๕ ของ
อนุสัญญาฯ ใหสําเร็จ โดยเฉพาะการประกาศใช ปรับปรุง หรือพัฒนาระบบกฎหมายว าดวยการควบคุ ม

-๓๓การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายใหทันสมัยและเขมงวด และการกําหนดบทกําหนดโทษหรือ
การลงโทษไว ในกฎหมายแหงชาติ สํ าหรับกรณี การขนยายของเสี ยอันตรายและของเสี ยอื่ นอยา งผิ ด
กฎหมาย ที่ครอบคลุมภายใตอนุสัญญาบาเซล
(๒) ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจัดฝกอบรมการบังคับตามอนุสัญญาฯ
ตามกํ าลังงบประมาณที่มีอ ยู โดยร วมมื อกับศูนย ภูมิ ภาคอนุสัญญาบาเซล สํานั กเลขาธิการของความ
ตกลงพหุ ภาคี ดานสิ่งแวดลอ มอื่น โครงการ หนว ยงาน และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ เพื่อช วยเหลือ
ภาคีสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาและที่อยูระหวางการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒ นากฎหมายแหง ชาติ และมาตรการอื่นเพื่อปฏิ บัติและบั งคับตามอนุสัญญาฯ และเพื่อปอ งกันและ
ลงโทษการกระทําผิดในการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย
(๓) สงเสริมใหภาคีจัดสงเนื้อหาของกฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นที่รับเอามา
ใชเพื่อปฏิบัติและบังคับตามอนุสัญญาฯ แกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
(๔) ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลดําเนินการรวบรวมกฎหมายระดับชาติ
และมาตรการอื่นๆ ที่ภาคีรับเอามาใชเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ และเพื่อป องกั นและลงโทษการกระทํา
ผิดในการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย เพื่อเผยแพรไวบนเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล
(๕) ขอให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลจั ด เตรี ยมร า งคู มื อ แนะนํ าสํ า หรั บ
นักกฎหมายอาชีพในการดําเนินคดีการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย ตามรางโครงรางที่คณะทํางาน
Open-ended กําหนดและขอเสนอหรือความเห็นที่ไดรับ ทั้งนี้ต ามที่ไดรับการสนับสนุนโดยสมัครใจ เพื่อ
นําเสนอให คณะทํางาน Open-ended พิจารณาและเห็นชอบตอไป
(๖) ขอใหภาคีและผูที่ เกี่ยวขอ งจัด สงขอเสนอและความเห็นตางรา งเคาโครงตาม
ตามขอ 5 และขอมูลประสบการณ รวมทั้ง กรณีที่เกี่ยวของกับรา งคูมือแนะนําสําหรับนักกฎหมายอาชีพ
ในการดําเนินคดีการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย จัดสงใหสํานักเลขาธิการฯ ภายในเวลาที่กําหนด
(๗) ขอใหคณะทํางาน Open-ended พิจารณาและใหความเห็นชอบกับรางคูมือ
แนะนําสําหรับนักกฎหมายอาชีพในการดําเนินคดีการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมายดังกลาว
(๘) ขอเรียกรองใหภาคีและผูที่เกี่ยวของที่อยูในฐานะที่จะดําเนินการได สนับสนุน
ทางการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ ตามความสมัค รใจในการจัดฝก อบรมการบังคั บใชอนุสั ญญาฯ และ
จัดเตรียมรางคูมือแนะนําสําหรับนักกฎหมายอาชีพในการดําเนินคดีการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย
(๙) ขอให รางคูมือแนะนําสําหรับนักกฎหมายอาชีพในการดําเนินคดี การขนยาย
ของเสียอยางผิดกฎหมายใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติและบังคับใชอนุสัญญาฯ
รวมทั้งการพัฒนากฎหมายแหงชาติอยางตอเนื่องแกภาคีที่ตองการความชวยเหลือในเรื่องดังกลาว
๓.๒.๙.๓ พิธี สารบาเซลวาดว ยความรับผิดและการชดใช ความเสียหาย (Basel Protocol
on Liability and compensation) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้
และเห็นชอบให แก ไขร างมติ ตามข อเสนอของผู แทนสาธารณรัฐ เคนย า โดยเพิ่มข อความการรอ งขอให
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจัดเตรียมเอกสารขอมูลการวิเคราะหเหตุการณการลักลอบทิ้งกากสารพิษ
ที่เกิดขึ้นที่สาธารณรัฐโกตดิวัวรเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานพิธีสารตอไป และเห็นควร

-๓๔ใหนําเสนอรางมติขอตัดสินใจที่ไดแกไขดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้ที่ประชุมเต็ม
คณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอใหภาคีอนุสัญญาบาเซลเรงใหสัตยาบันตอพิธีสาร เพื่อใหพิธีสารมีผลบังคับ
ใชโดยเร็ว
(๒) ขอให ภ าคี ป รึ ก ษากั น ในระดั บ ประเทศและระดั บ ภู มิ ภ าคเกี่ ย วกั บ ป ญ หา
อุปสรรคตอการใหสัตยาบันพิธีสาร รวมทั้งการจัดทําประกันภัย พันธบัตร และหลักประกันทางการเงินอื่น
ตามขอ ๑๔ ของพิธีสารอยางตอเนื่อง
๓.๒.๙.๔ การตีความขอ 17 วรรค 5 ของอนุสัญญาบาเซล เกี่ยวกับการมีผลใชบังคับของ
ขอแกไขอนุสัญญาบาเซล (Addressing the interpretation of paragraph 5 of Article 17 of the Basel
Convention) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณาหารือเกี่ยวกับรายงานการตีความขอ 17 วรรค 5
ของอนุสัญญาบาเซล และขอคิดเห็นที่ไดรับจากภาคี โดยไดเปดโอกาสใหภาคีทั้งหลายแสดงความเห็นใน
สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งผูแทนประเทศญี่ปุนไดกลาววาประเด็นเรื่องนี้เปนเรื่องข อกฎหมายและการพิจารณา
จึ ง ควรแยกออกจากการพิ จ ารณาทางการเมื อ ง ทั้ ง นี้ ผู แ ทนสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด
สาธารณรัฐเกาหลี และราชอาณาจักรไทย ไดสนับสนุนการตีความโดยยึดวิธีการนับจํานวนภาคี ณ เวลา
ปจจุบัน (Current Time Approach) ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานกฎหมายของสหประชาชาติ ในขณะที่
ผูแทนสหภาพยุโรปและราชอาณาจักรนอรเวยไดสนับสนุนการใชวิธีการนับจํานวนภาคี ณ เวลาที่กําหนด
(Fixed Time Approach) และขอใหป ญหาการตีความนี้ไดรับการแกไขได สําเร็จในที่ประชุมใหญภาคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๙ แหงนี้ เพื่อทําใหแนใจวาขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออกจะมีผลใช
บังคั บโดยเร็ว สวนผูแทนสหพันธสาธารณรัฐบราซิลและภาคีอีกหลายประเทศกลาววาอนุสัญญาบาเซล
ควรไดรับการเสริมสรางความเขมแข็ งโดยการบั งคับ ใชขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออกของ
เสียอันตรายโดยเร็ว ทั้งนี้ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน Basel Action Network ไดแถลงประนามวาความ
เสี ยหายครั้ง ยิ่ง ใหญกํา ลังเกิดขึ้น เนื่อ งจากขอแกไขการหา มส งออกไดเข าสู อาการโคมา และขอให ภาคี
ทั้งหลายปฏิเสธการนําวิธีการจํานวนภาคี ณ เวลาปจจุบันมาใหซึ่งเทากับทําใหขอแกไขอนุสัญญาบาเซล
ดังกลาวไดกลายเปนเพียงประโยคที่ไมมีความหมายอะไร (Death sentence) ทั้งนี้ CoW จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานกลุมยอยเพื่อพิจารณาประเด็นดานกฎหมายในการแกไขปญหาการตีค วามข อ ๑๗ วรรค ๕
แหงอนุสัญญาบาเซล โดยมี Mr. Jurg Bally ผูแทนสมาพันธรัฐสวิส เปนประธาน
คณะทํ างานฯ ไดประชุมเพื่ อปรึก ษาหารือข อยุ ติเรื่องดัง กล าว ซึ่งมีภ าคีบางส วน
เห็นวาการตัดสินใจเรื่องนี้ตองดําเนินการโดยฉันทามติใหได ขณะที่บางสวนก็เห็นวาการตัดสินโดยเสียง
สวนใหญนาจะปนทางออกเพียงทางเดียวที่จะดําเนินการตอไป ในที่สุดคณะทํางานฯ ไมสามารถตกลงกัน
ได จึง ไดพยายามจั ดทํามติขอตัดสินใจใหมีข อความที่ประณีประนอมมากที่สุด และนํ าเสนอตอ CoW
พิจารณา ซึ่ง CoW เห็นควรเสนอรางมติขอตัดสินใจที่มีขอความซึ่งตกลงกันไมไดให ที่ประชุมเต็ม คณะ
พิจารณาตัดสินตอไป
ที่ป ระชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่อ งดังกลาวแลวมีม ติขอตัดสินใจใหคณะทํ างาน
Open-ended ในการประชุ มครั้ง ที่ ๗ ดําเนิน การจัด ทําร างมติขอตัดสินใจสํ าหรับ ที่ประชุ มใหญภาคี
อนุสัญ ญาบาเซลเพื่ อใหไ ดขอ ยุติในการตีค วามข อ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสั ญ ญาบาเซลซึ่ง เปนไปตาม

-๓๕กฎหมายระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของที่ประชุมใหญภาคีฯ สมัยที่ ๙ ในเรื่องนี้และ
รายการสาระสําคัญ ที่จําเป นสําหรับ รางมติข อตัด สินใจที่จะดําเนินการต อไป ทั้งนี้ร ายการสาระสําคัญ ที่
จําเปน ไดแก การทําความกระจางถึงขอกําหนดของการมีผลบังคับใชขอแกไขอนุสัญญาในขอ ๑๗ วรรค
๕ สาระสะคัญ ในการตี ความสนธิสัญ ญาตา ง ๆ ที่ค วรได รับการแกไขตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดของ
กฎหมายระหว า งประเทศ ซี่ ง รวมถึ ง ข อ ๓๑ อนุ สั ญ ญาเวี ย นนาว า ด ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ภาคี
อนุสัญญาบาเซลมีอํานาจเต็มในการตกลงเกี่ยวกับการตีความและใชงานอนุสัญญาฯ การตกลงวามติขอ
ตัดสินใจเรื่องนี้จําเปนต องไดรับการรับรองตามกฎขอ ๔๐ ของกฎการประชุมภาคี (โดยลงมติดวยเสียง
ส ว นใหญ ) โดยฉั นทามติ หรือ โดยปราศจากขอ คั ด ค าน นอกจากนี้ขอ เสนอทางเลื อ กในการตี ค วาม
ดังกลาว ประกอบดวย ๓ ทางเลือกตอไปนี้
(๑) ทางเลือ ก ๑ เพื่ อแกไขเงื่อ นไขของการมีผลบั งคับ ใช ของขอแกไ ขอนุ สัญญา
ตามที่กําหนดในข อ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซลตองถือวาเปน ที่พอใจเมื่อ วันที่ ๙๐ หลังจากที่
ผูเก็บรักษาได รับสัต ยาบั นสาร สารให ความเห็ นชอบ สารยืนยัน หรือสารยอมรับอยางเปนทางการจาก
(Resolves that the conditions for the entry into force of an amendment to the Convention, as set
out in paragraph 5 of article 17 of the Basel Convention, shall be deemed to have been
satisfied upon the ninetieth day after the receipt by the Depositary of the instruments of
ratification, approval, formal confirmation or acceptance from) ซึ่งมี ๓ ทางเลือกยอย
(๑.๑) อยางนอย ๓ ใน ๔ ของจํานวนภาคีอนุสัญญา ณ ปจจุบัน (at least threefourths of the current Parties to the Convention) [ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาคีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ]
(๑.๒) อย า งน อ ย ๓ ใน ๔ ของจํ า นวนรั ฐ และองค ก ารความร ว มมื อ ทาง
การเมือ งและ/หรือ ทางเศรษฐกิจที่ไดเปนภาคีอนุสัญ ญาฯ ณ วันที่ขอแกไขฯ ไดรับการรับเอา (at least
three-fourths of the States and political and/or economic integration organizations that were
party to the Convention on the date upon which the amendment was adopted) [เปนการเพิ่ม
เงื่อนไขของเวลาและจํานวนภาคีที่ชัดเจนขึ้น]
(๑.๓) จํ า นวนของภาคี อ นุ สั ญ ญาที่ เ ที ย บเท า กั บ อย า งน อ ย ๓ ใน ๔ ของ
จํานวนรัฐและองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือ ทางเศรษฐกิจที่ไดเปนภาคีอนุสัญญาฯ ณ วันที่
ขอแกไขฯ ไดรับการรับเอา (a number of Parties equivalent to at least three-fourths of the number
States and political and/or economic integration organizations that were party to the Convention
on the date upon which the amendment was adopted) [เปนการเพิ่มเงื่อ นไขของเวลาและจํานวน
ภาคีที่ชัดเจนขึ้น]
(๒) ทางเลือก ๒ เห็นดวยกับการใชงานขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซลที่วา
จํานวน ๓ ใน ๔ ของภาคี ตองคํานวณจากจํานวนรัฐและองคการความรวมมือทางการเมื องและ/หรือทาง
เศรษฐกิจที่ไดเปนภาคีอนุสัญญาฯ ณ วันที่ขอแกไขฯ ไดรับการรับเอา (Agrees that in the application of
paragraph 5 of Article 17 of the Basel Convention, three fourth of the Parties shall be calculated on
the basis of those States and political and/or economic integration organizations that were Party to
the Convention on the date upon which the amendment was adopted)

-๓๖(๓) ทางเลือก ๓ เห็นดว ยกับการใชงานขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซล
ที่วาจํานวน ๓ ใน ๔ ของภาคี ตองคํานวณจากจํานวนภาคี ณ เวลาซึ่งไดมอบสัตยาบันสาร สารใหความ
เห็ นชอบ สารยืนยัน หรือ สารยอมรับ อย างเปนทางการแตล ะฉบับของขอแก ไขตอ ผูเ ก็บ รักษา (Agrees
that in the application of paragraph 5 of Article 17 of the Basel Convention, three fourths of the
Parties shall be calculated on the basis of the number of Parties at the time of deposit of each
instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance of amendments)
๓.๒.๙.๕ คํานิยามของเสียอันตรายแหงชาติ (National definitions) ที่ประชุมคณะกรรมการ
CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็นชอบนําเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุม
เต็ มคณะพิ จารณาโดยไม มีข อแก ไข ในการนี้ ที่ ประชุ มเต็ มคณะได พิ จารณาเรื่ องดั งกล าวแล วมี มติ ข อ
ตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอใหภาคีที่ยังไมไดจัดส งขอมูลตามขอ 3 ของอนุสัญญาบาเซล จัดสงขอมูล
ดังกล าวให สํ านักเลขาธิการฯ โดยเร็ว ที่สุ ด และรายงานการเปลี่ ยนแปลงข อมู ลใดๆ ตามแบบรายงาน
ตามขอ ๓ ของอนุสัญญาฯ
(๒) ขอใหภาคีระบุการอางอิงถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาที่เกี่ยวของเพื่อหลีกเลี่ยง
ความคลุมเครือ
(๓) ขอใหสํานักเลขาธิการฯ ชวยเหลือภาคีใหแนใจวาขอมูลที่แจงนั้นเปนปจจุบัน
และมีความชัดเจนเทาที่จะเปนไปได เพื่อสงเสริมความเขาใจของภาคีตอนิยามของเสียอันตรายของภาคีอื่น
(๔) ขอใหสํานักเลขาธิการฯ เผยแพรขอมูลตามขอ ๓ ของอนุสัญญาฯ ที่ไดรับแจง
จากภาคีสมาชิก ผานเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล โดยจัดทําเปนภาษาทางการของสหประชาชาติ ๖ ภาษา
ตามงบประมาณที่มี และ
(๕) ขอใหสํานักเลขาธิการฯ รายงานผลการดําเนินงานเรื่องดังกลาวในการประชุม
ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
๓.๒.๙.๖ ข อ ๑๑ การจั ดทํ าความตกลงทวิ ภาคี พหุ ภาคี และระดั บภู มิภาค (Article 11
agreements and arrangements) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติขอตัดสินใจในวาระนี้
และเห็นชอบนําเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาโดยไมมีขอแกไข ในการนี้ที่
ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอเรียกรองใหภาคีแจงสํานัก เลขาธิการฯ เกี่ยวกับการจัด ทําความตกลงทวิ
ภาคี พหุภาคี และระดับ ภูมิภาคที่ต นไดจัดทําขึ้น ตามขอ ๑๑ วรรค ๒ ของอนุ สัญญาฯ และเชิญภาคีใ ห
จัดสงเอกสารความตกลงทั้งฉบับใหสํานักเลขาธิการฯ ดวย และ
(๒) ขอให สํานักเลขาธิการฯ ติด ตอประสานงานกับ ภาคีเพื่อ ขอรับการแจง และ
เอกสารความตกลง เพื่ อเผยแพรผานเว็บไซตอ นุสัญญาบาเซล เพื่อเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชน กับ
ภาคีอื่น ๆ รัฐอื่นและผูเกี่ยวของอื่นๆ ตอไป

-๓๗๓.๒.๙.๗ ข อ 5 การแต ง ตั้ ง หน วยงานผู มี อํ านาจและศู นย ประสานงาน (Article 5 on
designation of competent authorities and focal points) ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดพิจารณารางมติ
ขอตัดสินใจในวาระนี้ และเห็นชอบนําเสนอรางมติขอตัดสินใจดังกลาวใหที่ประชุมเต็มคณะพิจารณาโดยไม
มีขอแกไข ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอเรียกรองใหภาคีแตงตั้งหนวยงานผูมีอํานาจและศูนยประสานงาน และสง
ขอมูลการแตงตั้งดังกลาว หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขอมูลใหสํานักเลขาธิการฯ ทราบอยางเปนทางการ
ทางโทรสาร ตามแบบฟอรมที่กําหนด ซึ่งเผยแพรไวบนเว็บไซตแลว
(๒) ขอใหภาคีสงขอมูลรายละเอียดของหนวยงานผูมีอํานาจและศูนยประสานที่
มีการปรับปรุงใหสํานักเลขาธิการฯ เพื่อประสิทธิภาพในการสงผานขอมูลตางๆ ของสํานักเลขาธิการฯ
(๓) ขอใหภาคีที่มีการแตงตั้งหนวยงานผูมีอํานาจหลายหนวยงานแจงขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานดังกลาวใหสํานักเลขาธิการฯ ทราบดวย
(๔) ขอเชิญประเทศที่ไมใชภาคีสมาชิกและหนวยงานตางๆ ที่สนใจแจงชื่อและ
รายละเอียดบุคคลติดตอประสานงานใหสํานักเลขาธิการฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย
(๕) ขอใหสํานักเลขาธิการฯ เผยแพรขอมูลรายละเอียดหนวยงานผูมีอํานาจและ
ศูน ยป ระสานงานทางเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล เพื่อ อํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับ
อนุสัญญาบาเซลระหวางกัน
๓.๒.๑๐ การรื้อทําลายเรือ (Dismantling of Ships)
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซล ได นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ CoW
พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นการรื้อทําลายเรือ ไดแก รายงานการรื้อทําลายเรืออยางเปนมิตร
ตอสิ่ งแวดลอ ม รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํ างานรว มระหว างองคก ารเดินเรือทะเลระหวาง
ประเทศ (IMO) องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และอนุสัญญาบาเซลเกี่ยวกับการรื้อทําลายเรื อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล (Marine Environment Protection
Committee; MEPC) ของ IMO และความเห็นตาง ๆ ที่ภาคีจัดสงใหสํานักเลขาธิการฯ ในการนี้ CoW ได
แตงตั้งคณะทํางานกลุมยอ ยเพื่อพิจารณารางมติขอตัดสินใจเรื่องนี้ โดยมี Mr. Roy Watkinson สหราช
อาณาจักร ทําหนาที่เปนประธาน และรายงานผลให CoW ทราบและพิจารณาตอไป ซึ่งผูแทนภาคีตาง ๆ
ไดมีการแสดงความเห็นต าง ๆ ที่เกี่ยวขอ ง ไดแก ผูแทนสาธารณรัฐอิ นโดนีเซียมีความเห็นวาควรมีการ
พิจารณาและหารือ ในการกํ าหนดมาตรการระยะสั้ นและกลางสํ าหรับ การรื้อทําลายเรือ ที่เปนมิต รต อ
สิ่ งแวดล อ มอย างมีป ระสิ ทธิ ภาพ และควรทําความเข าใจเกี่ ยวกั บ ระดั บ การควบคุ มที่ ชัด เจน ผู แ ทน
สหภาพยุโรปมีความเห็นวาควรมีการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการพัฒนารางอนุสัญญาดวยการ
รีไซเคิลเรืออยางปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ IMO เพื่อใหแนใจวาอนุสัญญาฯ ดังกลาวมี
ระดับการควบคุมที่เทียบเทากับอนุสัญญาบาเซล ผูแทน NGO Platform on Shipbreaking และสมาคม
นักกฎหมายสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ไดแ สดงขอหวงกังวลเกี่ยวกั บอนุสัญญาฯ
ของ IMO วาอาจไมมีระดับการควบคุมเทียบเทากับอนุสัญญาบาเซล ผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ได
เนนถึงความสําคัญของความชวยเหลือและการสนั บสนุนดานวิ ชาการแกประเทศกําลังพัฒนาใหสามารถ

-๓๘รีไซเคิลเรืออยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูแทนสาธารณรัฐตุรกีเรียกรองใหภาคีสนับสนุนโครงการนํารอง
ในการรื้อทําลายเรือ
คณะทํ างานฯ เพื่อพิ จารณาเรื่องการรื้อทํ าลายเรือ ไดพิจารณารางมติ ขอตั ดสิ นใจที่
สํานั กเลขาธิ การอนุสั ญญาบาเซลยกรางขึ้ นและได หารือประเด็นที่หวงกังวลหลายประเด็ น อาทิ แผนงาน
ระดับโลกเพื่อการรีไซเคิลเรืออยางยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวาแผนงานนี้เนนเฉพาะพื้นที่เอเชียเทานั้น
การตกลงกันเรื่องระดับการควบคุ มที่เทียบเทากัน การแบงขอบเขตอํานาจระหว างอนุสัญญาบาเซลและ
อนุสัญญาฯ ของ IMO เพื่อหลี กเลี่ยงความซ้ําซอน และแผนงานการรื้อทําลายเรือของคณะทํางาน Openended โดยที่ประชุมเห็นดวยที่จะมีการวิเคราะหเบื้องตนวาอนุสัญญาฯ ของ IMO เมื่อรับรองแลววามีการ
กําหนดระดับการควบคุมที่ เที ยบเทาอนุสั ญญาบาเซลหรือ ไม และอยา งไร เนื่ องจากขณะนี้ ผลที่เกิ ดจาก
อนุสัญญาฯ ของ IMO จะเปนเชนไรยังไมเปนที่ทราบกัน เปนตน ทั้งนี้ไดมีการแกไขรางมติขอตัดสินใจใน
ประเด็นที่เกี่ยวของและเสนอให CoW พิจารณา ซึ่ง CoW เห็นชอบใหนํารางมติขอตัดสินใจที่มีการแกไข
ดังกลาวเสนอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
๓.๒.๑๐.๑ ระลึกถึงหลักการของอนุสัญญาบาเซล โดยเฉพาะการลดการเกิดและการ
เคลื่อนยายข ามแดนของของเสียอั นตราย การจัด การของเสียเหลานั้นอยางเปนมิต รต อสิ่งแวดลอมและ
การปองกันการสงออกโดยไมมีการแจงลวงหนา
๓.๒.๑๐.๒ ในประเด็ นที่ เกี่ยวของกั บรางอนุสัญ ญาระหวางประเทศว าด วยความ
ปลอดภัยและการรีไซเคิลเรือที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๑) ขอเชิญ IMO ดําเนินการประสานงานอยางตอเนื่องเกี่ยวกับบทบาท
ขอบเขตอํานาจและความชํานาญของอนุสัญญาบาเซลในเรื่องการรื้อทําลายเรือ และโดยเฉพาะการจัดการ
และกํ าจัดของเสียอันตราย และใหผนวกรวมความรับผิดชอบที่ ชัดเจนของผูมีส วนได สวนเสี ยทั้งหลาย
ในการรีไซเคิ ลเรื อ ซึ่งได แก เจ าของเรื อ สถานที่รีไซเคิ ลเรื อ รัฐเจาของธง และรัฐที่เปนที่ตั้งของสถานที่
รีไซเคิลเรือ เพื่อใหบรรลุผลในเรื่องความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอมในการรีไซเคิลเรือ รวมทั้งให
คํานึงถึงขีดความสามารถ สิทธิในอธิปไตยขั้นพื้นฐานและความรับผิดชอบพื้นฐานที่แตกตางของภาคี
(๒) ขอใหคณะทํางาน Open-ended ดําเนินการวิเคราะหในเบื้องตนวา
อนุสัญญาวาดวยการรีไซเคิลเรือที่ไดรับการรับรองนั้นมีการกําหนดระดับการควบคุมและการใชบังคับใน
ระดั บเที ย บเท า กั บ ที่ กํ า หนดในอนุสั ญ ญาบาเซลหรือ ไมแ ละอย า งไร ภายหลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารพั ฒ นา
หลักเกณฑที่จําเปนสํ าหรั บการวิ เคราะหเรียบรอ ยแลว ในการดํ าเนิ นการกํ าหนดหลักเกณฑดังกล าวให
คํานึงถึง ลักษณะเฉพาะของเรือ และการเดินเรือทะเลระหวางประเทศ หลักการของอนุสั ญญาบาเซลและ
มติขอตัดสินใจที่เกี่ยวของ และขอคิดเห็นที่ไดรับจากภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตามที่
เหมาะสม ทั้งนี้ใ หสงผลการวิ เคราะหดัง กลาวแก ที่ประชุ มใหญ ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ เพื่ อ
พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
(๓) ขอเชิญภาคีจัดสง ขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒

-๓๙(๔) ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลติดตามการพัฒนาอนุสัญญา
วาดวยการรีไซเคิลเรืออยางตอเนื่องและรายงานตอคณะทํางาน Open-ended ในการประชุมครั้งที่ ๗ และที่
ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ตอไปดวย รวมทั้งขอใหจัดสงมติขอตัดสินใจนี้ให IMO โดย
คณะกรรมการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕๘ ดวย
๓.๒.๑๐.๓ ในประเด็นกิจกรรมความรวมมือ และความชวยเหลือทางวิชาการสําหรับ
การรื้อทําลายเรือที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๑) ขอให ภาคี แ ละผู ที่ เ กี่ ย วขอ งอื่ น ๆ จั ด ส ง ขอ มู ล ที่ เ กี่ ย วขอ งอย า ง
ตอเนื่องใหแกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล เพื่อชวยเหลือผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนามาตรการ
ระยะสั้น และกลางเพื่ อแกไ ขปญ หาอัน ตรายจากการรื้ อทํ าลายเรือ ที่มี ผลกระทบตอ สุข ภาพอนามั ยของ
มนุษยและสิ่งแวดลอม และขอใหสํานักเลขาธิการฯ จัดทําขอมูลที่ไดรับเผยแพรบนเว็บไซดของอนุสัญญา
บาเซลอยางตอเนื่อง
(๒) เนนถึงความสําคัญของการดําเนินความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระหวาง ILO IMO และอนุสัญญาบาเซลในเรื่องการรื้อทําลายเรือ ตามที่เหมาะสม
(๓) ยินดีกับการพัฒนาแผนงานการดําเนินงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลเรือ
อยางยั่งยืน และขอใหสํ านัก เลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซล ดํ าเนินงานเรื่อ งนี้อ ยางต อ เนื่อ งและพั ฒนา
แผนงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลเรืออยางยั่งยืนรวมกับองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ IMO และ ILO
ตามกํ าลังงบประมาณที่อยู และรายงานผลการดํ าเนินงานดังกลาวใหคณะทํางาน Open-ended ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗ เพื่อพิจารณาและรายงานใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ตอไป
(๔) เรียกรอ งใหภาคีและผูมีสวนได สว นเสียที่เ กี่ยวข องตา ง ๆ ที่อ ยูใ น
ฐานะที่ดําเนิน การได ใหก ารสนับสนุน ทางการเงิ นและอื่ น ๆ ตามความสมัครใจ เพื่อ การปฏิบั ติต าม
กิจกรรมภายใตแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ
(๕) ขอให สํ านั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลรายงานผลการประชุ ม
คณะทํางานรวมระหวาง ILO IMO และอนุสัญญาบาเซลวาดวยการรื้อทําลายเรือ ครั้งที่ ๓ ตอคณะทํางาน
Open-ended ในการประชุมครั้งที่ ๗ และที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ดวย
๓.๒.๑๑ ประเด็นทางการเงิน (Financial matters)
เลขาธิ การอนุสัญ ญาบาเซล ไดเ สนอใหที่ประชุ มคณะกรรมการ CoW พิจารณา
กรอบงบประมาณสําหรับรอบป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ โดยไดเนนถึงความจําเปนในการพิจารณาประเด็นทาง
การเงินและการจัดลําดับความสําคัญรวมไปดวยกัน รวมทั้งไดอธิบายเกี่ยวกับขอเสนอทั้ง ๓ ทางเลือก ที่
สํานัก เลขาธิการอนุ สัญ ญาบาเซลไดจั ดทํ าขึ้น ซึ่ง ไดแ ก ทางเลื อกที่ ๑ การวิเคราะหอั ตราการเติบ โตที่
ตองการของเลขาธิการฯ ทางเลือกที่ ๒ การเพิ่มเพดานงบประมาณดําเนินการจากป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ขึ้น
เล็กนอยในอัตรารอยละ ๑๐ และทางเลือกที่ ๓ การรักษาระดับอัตราเพดานของป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ซึ่ง
เลขาธิการฯ ไดเนนวาทางเลือ กแรกเปนเพียงทางเดียวที่จะทํา ใหสํานั กเลขาธิการฯ สามารถดําเนินการ
ต างๆ ได ใ นระดับเหมื อ นกั บที่ดํา เนินการอยู ใ นปจจุบัน และเสนอให ค ณะทํางานที่จะเสนอให แ ต ง ตั้ ง
พิจารณาแผนงานและแผนงบประมาณรายจายใหมีความสอดคลองกัน

-๔๐ที่ประชุมคณะกรรมการ CoW ไดเปดใหมีการแสดงความเห็นที่เกี่ยวของในเรื่องนี้
ซึ่งผูแ ทนสหภาพยุโรปได กล าววาจะเสนอกรอบงบประมาณสําหรับรอบ ๓ ป แทนรอบ ๒ ป ตามที่
กําหนดไวเดิม ซึ่งจะสามารถทําใหประหยัดคาใชจายลงไดอยางมีนัยสําคัญและทําใหอนุสัญญาบาเซลมี
รอบงบประมาณสอดคลองกับของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติและอนุสัญญาสตอกโฮลม ตาม
ขอแนะนําของคณะทํางานรวมเฉพาะกิจระหวางสามอนุสัญญา ทั้งนี้ผูแทนประเทศญี่ ปุน ราชอาณาจักร
นอรเวย และสมาพันธรัฐสวิสแสดงความสนใจตอขอเสนอดังกลาว ทั้งนี้ผูแทนสหภาพยุโรปไดขอรองภาคี
ที่ยั ง ค า งชํ า ระค าภาคี ส มาชิ ก ให ดํา เนิ น การชํ า ระให ค รบถ ว นด ว ยและได แ นะนํ า ให สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
อนุสัญ ญาบาเซลจัดทํารายงานความพยายามในการแกไขสถานการณดังกลาวนี้เสนอตอ ที่ประชุ มใหญ
ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ในขณะที่ผูแทนประเทศญี่ปุนและสหรัฐแมกซิโกไดสนับสนุนไมใหมีการ
เพิ่ มเพดานคาภาคีส มาชิกและการปรั บปรุ งการใชจา ยงบประมาณอยา งมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น จะชวย
คลี่ คลายสถานการณไ ด ส วนผู แทนราชอาณาจั กรนอร เวย ไดชี้ ใหเ ห็น วาบทบาทการใหคํา ปรึ กษาของ
สํานัก เลขาธิก ารฯ ต องการใชทรัพ ยากรที่เ พิ่มขึ้นในการดํ าเนินการ และได เสนอให พิ จารณาจัด สรร
งบประมาณสําหรับกิ จกรรมสําคัญที่ควรดําเนินการมากกวาจะรอรับการบริจ าคโดยสมัครใจจากภาคี ซึ่ง
ผูแทนสมาพันธรัฐสวิสเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว สนับสนุนทางเลือ กการเพิ่มเพดานงบประมาณรอยละ
๑๐ และการปรับปรุงการความรว มมือระหวางอนุสัญญาบาเซล รอตเตอรดั มฯ และสตอกโฮลมฯ รวมทั้ ง
ขอใหภาคีทั้งหลายชําระคาภาคีสมาชิกของตนด วย ในการนี้ CoW เห็ นชอบใหแตง ตั้งคณะทํ างาน
กลุมยอยเพื่อพิจารณาประเด็นดานการเงินและแผนการดําเนินงานของอนุสัญญาบาเซล โดยมี Mr. Karel
Blaha จากสาธารณรัฐเช็ก และ Mr. Dessalegne Mesfin จากสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย
เปนประธานรวมกัน
คณะทํางานกลุ มย อ ยฯ ได พิจารณาร างมติขอตัด สินใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดาน
การเงินแล วมีความเห็ นว ามีหลายประเด็นที่ค วรแก ไขและไดพิ จารณาขอเสนอของผูแ ทนสหภาพยุโรป
เกี่ ยวกั บรอบงบประมาณสํ าหรั บเฉพาะรอบนี้ จากเดิ ม เปน ๓ ป ซึ่ง มีภาคี ห ลายประเทศที่ส นั บสนุ น
ข อ เสนอนี้ เ นื่ อ งจากเป น ทางออกเดี ย วที่ จ ะประหยั ด เงิ น และทํ า ให ร อบของการจั ด ประชุ ม ใหญ ภ าคี
อนุสัญญาบาเซลสอดคลอ งตามอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮลมฯ ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีบางภาคี
ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย แจงขอสงวนบาง
เรื่องในรางมติขอตัดสินใจที่เสนอโดยผูแทนสหภาพยุโรปและแกไขโดยคณะทํางานฯ แลว คณะทํางานฯ
จึงไดมีมติเห็นชอบกับกรอบงบประมาณสําหรับเฉพาะรอบนี้เปลี่ยนแปลงจากรอบเดิมเปน ๓ ป และให
นํารางมติขอตัดสินใจที่แกไขเสนอตอ CoW พิจารณา ซึ่ง CoW พิจารณาเห็นควรใหเสนอต อที่ประชุม
เต็มคณะพิจารณารับรองตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะได พิจารณาข อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณเฉพาะ
สําหรับรอบนี้จากเดิมเปนรอบ ๓ ป (๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) แลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
๓.๒.๑๑.๑ ตัดสินใจรั บรองการเปลี่ ยนแปลงรอบงบประมาณของอนุ สัญ ญาบาเซล
สําหรับเฉพาะรอบนี้จากเดิมเปน ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เพื่อใหเกิดความสอดคลองระหวางรอบ
งบประมาณของอนุสัญญาบาเซล รอตเตอรดั มฯ และสตอกโฮลมฯ ตามมติขอตัดสินใจที่ เห็นชอบกั บ

-๔๑ขอเสนอความรวมมือระหวางสามอนุสัญญา และกําหนดการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
ในป ๒๕๕๔
๓.๒.๑๑.๒ เห็ น ชอบกั บ แผนการดํ า เนิ น งานที่ กํ า หนดในตารางที่ ๑ และกรอบ
งบประมาณรายจายสําหรับกองทุนอนุสัญญาบาเซล ในป ๒๕๕๒ เปนวงเงิน ๔,๑๖๙,๔๗๔ เหรียญดอลลาร
สหรั ฐ ในป ๒๕๕๓ เป น วงเงิ น ๔,๓๙๙,๒๐๓ เหรี ย ญดอลล า ร ส หรั ฐ และในป ๒๕๕๔ เป น วงเงิ น
๔,๖๘๐,๑๑๒ เหรียญดอลลารสหรัฐ ตามที่กําหนดในตารางที่ ๒
๓.๒.๑๑.๓ เห็ น ชอบกั บค า จ างเจ าหน า ที่ ของสํ านั ก เลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซล
ตามที่กําหนดในตารางที่ ๓
๓.๒.๑๑.๔ ตัดสินใจกําหนดจํ านวนคาภาคีสมาชิกที่ตองจายสําหรับป ๒๕๕๒ เปน
เงิ น ๔,๑๘๘,๙๙๙ เหรียญดอลลารส หรัฐ ป ๒๕๕๓ เปนเงิน ๔,๓๙๙,๒๐๓ เหรีย ญดอลลารสหรัฐ และ
ป ๒๕๕๔ เปน เงิ น ๔,๖๘๐,๑๑๒ เหรี ยญดอลล าร สหรั ฐ โดยมี สัด สว นสํ าหรับ ภาคีแต ละประเทศตามที่
กําหนดในตารางที่ ๔ และอั ตราคาภาคีอ นุสัญ ญาบาเซลของประเทศไทย สําหรับป ๒๕๕๒ เปนเงิน
๙,๗๔๘ เหรี ย ญดอลล า รส หรั ฐ ป ๒๕๕๓ เปน เงิ น ๑๐,๒๓๗ เหรี ยญดอลล า รส หรัฐ และป ๒๕๕๔
เปน เงิน ๑๐,๘๙๑ เหรีย ญดอลลารส หรัฐ ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษตองนํา มาใชประกอบการขอตั้งวงเงิ น
งบประมาณรายปตอไป
๓.๒.๑๑.๕ ขอใหเ ลขาธิการอนุสัญ ญาบาเซลรักษาระดั บการสํารองเงินทุนสําหรับ
การทํ า งานไว ร อ ยละ ๑๕ ของงบประมาณดํ า เนิน งานรายป เ ฉลี่ ย สํ า หรั บ ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทั้ ง นี้
เลขาธิการฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงินในหมวดหลักของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลวไปยังอีกหมวดหนึ่งตาม
ความเหมาะสมไดไมเกินรอ ยละ ๒๐ ยกเว นคาใชจายในสว นของคณะทํางาน Open-ended และการ
ประชุมที่เกี่ยวของจะตองไมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมอบอํานาจใหเลขาธิการฯ ทําความตกลงกับภาคีใด ๆ
ที่คางชําระคาสมาชิก เพื่อ ตกลงระยะเวลาที่แนน อนในการจายคาสมาชิกคางชําระของภาคีนั้น ๆ เพื่ อ
สะสางหนี้ทั้งหมด ภายใน ๖ ป ทั้งนี้ใ ห พิ จารณาตามสถานการณ ก ารเงิ นและการชําระค าสมาชิก ใน
อนาคตของภาคีนั้นใหเปนไปตามกําหนดเวลาดวย และรายงานผลการทําความตกลงเชนวาและรายงาน
เกี่ ย วกั บความท าทายและป ญ หาอุ ปสรรคที่ นํา ไปสู ส ถานการณ เ งิ น ในปจ จุ บั น ของอนุ สั ญ ญาฯ เพื่ อ
หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด สถานการณ เ ช น เดี ย วกั น นี้ ใ นอนาคตให สํ า นั ก การประชุ ม และที่ ป ระชุ ม ใหญ ภ าคี
อนุสัญญาบาเซลทราบในการประชุมครั้งตอไปดวย
๓.๒.๑๑.๖ แสดงความหวงกัง วลในการชําระคาภาคีสมาชิกที่ล าชามาก ซึ่งขัดแยง
กับขอกําหนดในวรรค ๘ ของขอบเขตการบริหารงานกองทุนอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention Trust
Fund) และเรียกรองใหภาคีชําระคาสมาชิกของตนเต็มจํานวนและในทันทีซึ่งกําหนดใหรอบการชําระคา
สมาชิกตองชําระลว งหนา กอนป ปฏิ ทิน ๑ ป ในการนี้ข อใหสํานั กเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจัด ทํา
เอกสารรายงานการชําระคาสมาชิกที่ไดรับเปนรายเดือนเผยแพรบนเว็บไซดของอนุสัญญาฯ ดวย รวมทั้ง
ขอเชิ ญ ให ป ระธานการประชุ ม ใหญภาคี อ นุ สั ญ าบาเซลและผู อํ า นวยการโครงการสิ่ ง แวดล อ ม
แห งสหประชาชาติสง หนั งสือ ถึงภาคี ที่เกี่ ยวของที่ชี้ใ หเห็ นถึ งความสําคั ญของการชํ าระคาภาคี สมาชิก
ที่คางชําระสําหรับป ๒๐๐๗ และปกอนหนานี้

-๔๒๓.๒.๑๑.๗ รับทราบแผนงบประมาณรายจายสําหรับกองทุนเพื่อชวยเหลือประเทศ
กํา ลังพัฒนาและประเทศอื่นที่ ตองการความช วยเหลือทางวิช าการในการปฏิ บัติต ามอนุสัญญาบาเซล
(กองทุนความรวมมือทางวิชาการ หรือ Technical Cooperation Trust Fund) ในป ๒๕๕๒ วงเงิน
๔,๓๗๙,๐๐๐ เหรีย ญดอลลาร สหรัฐ ป ๒๕๕๓ วงเงิ น ๔,๕๒๕,๐๐๐ เหรี ยญดอลลาร สหรัฐ ป ๒๕๕๔
วงเงิน ๑,๓๐๙,๐๐๐ เหรียญดอลล ารส หรัฐ ตามตารางที่ ๕ และมอบหมายใหคณะทํางาน Open-ended
จัดทําแผนงานสําหรับป ๒๕๕๔ ในตารางที่ ๑ ตามที่เหมาะสม ใหแลวเสร็จในการประชุมครั้งที่ ๗
๓.๒.๑๑.๘ ขอเชิญภาคี ประเทศที่มิใชภาคี และผูมีส วนไดส วนเสียที่ เกี่ ยวขอ งอื่ น
เพิ่มการบริจาคเงินเขาสูกองทุนความรวมมือทางวิชาการ และบริจาคเงินและอยางอื่น ๆ เพื่อการดําเนิน
กิจ กรรมตามแผนกลยุท ธที่สํ าคั ญและโครงการที่เ กี่ย วข อง และส งเสริ มใหภ าคี จัด สงข อเสนอโครงการ
ดังกล าวเพื่ อขอรับการสนับ สนุนจากหนว ยงานที่ส นับสนุน ทุน รวมทั้งขอใหภาคี แจง การชํ าระเงินค า
สมาชิกและการบริจาคเงินเขากองทุนความรวมมือทางวิชาการใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลทราบ
ดวยเมื่อมีการดําเนินการดังกลาว
๓.๒.๑๑.๙ ตัดสินใจวากองทุนอนุสัญญาบาเซลและกองทุนความรวมมือ ทางวิชาการ
ตอ งยังคงดําเนินการจนถึง วันที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๕๖ และขอให ผูอํา นวยการโครงการสิ่ง แวดล อมแห ง
สหประชาชาติขยายขอบเขตของกองทุนดังกลาวออกไประหวางป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ตามที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะมนตรีประศาสนการโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
๓.๒.๑๑.๑๐ ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เจรจาอย า งต อ เนื่ อ งกั บ ผู อํ า นวยการโครงการฯ เกี่ ย วกั บ การ
สนับสนุนที่ใหแกสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจากรอยละ ๑๓ ของคาใชจายที่สนับสนุนโครงการ และ
รายงานที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ทราบดวย
(๒) จั ดทํ าแผนงบประมาณรายจ ายสํ าหรับ ๒ ป ระหว างป ๒๕๕๕ –
๒๕๕๖ โดยอาศั ยขอมูลผลการประเมินการดํ าเนินงานตามเป าหมายตัวชี้วัดของรอบป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ประกอบการจั ดทํ าแผนงบประมาณฯ ดั ง กล าวด วยและควรเสนอบนพื้ นฐานของ ๒ ทางเลื อก ได แ ก
การวิ เคราะห อั ตราการเติ บโตที่ต องการ และการรักษาระดั บของป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ รวมทั้ งจั ดลํ าดั บ
ความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณาอนุมัติ
(๓) ศึกษาข อมูล ตาง ๆ โดยเฉพาะขอเสนอของหนว ยตรวจสอบรว ม
ตามเอกสาร UNGA A/45/130 ประสบการณของอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดว ยการต อตานการ
กลายเปนทะเลทราย และงานที่ดําเนินการโดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญารอตเตอรดัมตามมติขอตัดสินใจ
ที่ RC3/7 และ RC1/17 เพื่ อพิจารณาข อดีและขอ เสี ยของการใชเงินตราของประเทศเจาภาพหรือเงิ น
เหรียญดอลลารสหรัฐสําหรับบัญชีเงินฝากหรืองบประมาณของอนุสัญญา เพื่อรายงานและจัดทําขอเสนอ
มติขอตัดสินใจสําหรับที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
(๔) จัดใหมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอโดย Office of Internal oversight
Services ตามที่เหมาะสม และขอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสหประชาชาติ เพื่อ
รวบรวมรายงานตอที่ประชุมใหญภาคีตอไปดวย

-๔๓๓.๒.๑๒ การระดมทรัพยากรและการเงินที่ยั่งยืน (Resource mobilization and sustainable financing)
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดนําเสนอกิจกรรมระดมทรัพยากรที่ไดดําเนินการ
ใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา โดยที่ประชุมไดเปดใหภาคีแสดงความเห็นในเรื่องดังกลาว ซึ่ง
EU มีความเห็นวาตอไปในอนาคตการดําเนินงานเรื่องนี้ควรอยูภายใตบริบทของการทบทวนแผนกลยุทธ
และเรีย กรอ งใหสํานั กเลขาธิการฯ ทํางานรว มกั บผูบริจ าคเงินในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใหมๆ
รวมทั้งมีค วามเห็นวามติขอ ตัดสินใจใหมสํา หรับเรื่อ งนี้ไ มมีความจําเปนที่ ตอ งพิจารณาในที่ประชุ มใหญ
ภาคีอนุสัญญา สมัยที่ ๙ แหงนี้ อยางไรก็ตาม CoW ไดขอใหคณะทํางานกลุมยอยเพื่อพิจารณาประเด็น
ดานการเงินและแผนการดําเนินงานของอนุสัญญาบาเซลพิจารณากลั่นกรองรางมติขอตัดสินใจของวาระ
นี้อี กครั้ง ในการนี้คณะทํางานฯ ไดพิ จารณาแกไ ขร างมติ ขอ ตัด สินใจและเสนอให CoW พิจารณา ซึ่ ง
CoW เห็นชอบใหนํารางมติขอตัดสินใจดังกลาวเสนอที่ประชุมเต็มคณะพิจารณารับรองตอไป
ที่ประชุมเต็มคณะพิจารราวาระดังกลาวแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ขอให สํ านั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลดํ า เนินงานตามแผนการดํ าเนิ นงาน
สําหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จัดกิจกรรมฝกอบรมรวมกับศู ยภูมิภาคอนุสั ญญาบาเซลและภาคีใ นภูมิภาค
เพื่อสงเสริมขีดความสามารถของพวกเขาใหสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลกและ
กลไกทางการเงินอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติตามมติขอตัดสินใจนี้ การ
ดําเนินกิ จกรรมตามแผนการดํา เนินงานสํ าหรั บป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และการพัฒนาแผนการดําเนินงาน
สําหรับป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ใหคณะทํางาน Open-ended และที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
พิจารณาตอไป
(๒) สงเสริม หนว ยงานผูมีอํ านาจและศูนย ประสานงานของอนุสัญญาบาเซลสรา ง
โอกาสการประสานความรวมมือระดับชาติเ กี่ยวกับ กิจกรรมการจัด การของเสี ยและสารเคมี และจั ดส ง
ขอเสนอโครงการไปยั งกองทุนสิ่งแวดล อมโลกเพื่อ การปฏิบั ติต ามอนุสัญญาสตอกโฮลมและสรา งขีด
ความสามารถเกี่ ยววับอนุสั ญญาบาเซลดว ย รวมทั้ งพิ จารณาเสนอโครงการไปยังสํานักเลขาธิการของ
แผนงานภายใตยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีระหวางประเทศ (SAICM Quick Start Programme) และ
ไปยั ง กลไกการพั ฒ นาสะอาดภายใต อ นุ สั ญ ญาแห ง สหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และพิธีสารเกียวโต เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
(๓) ขอให ค ณะทํ า งาน Open-ended ติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมติ ข อ
ตัดสินใจนี้ และ
(๔) ขอเชิญ ภาคีและผู มีส วนไดส วนเสียที่ เกี่ยวของ ซึ่ง อยู ในฐานะที่ ดําเนิน การได
บริจาคทุนสําหรับแผนงานการระดมทรัพยากรนี้
๓.๓ แผนการดําเนิน งานของคณะทํางาน Open-ended สําหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (Work
Programme of the Open-ended Working Group for 2009-2010)
ประธานกรรมการ CoW ไดกลาววาวาระนี้เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของคณะทํางานกลุม
ยอยตาง ๆ ซึ่งประธานไดขอใหผูแทนสํานัก เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดอธิบายเกี่ยวกับแผนงานของ
คณะทํ างาน Open-ended และข อ คิ ดเห็ น ต า ง ๆ ที่ไ ด รั บจากภาคี และเปด โอกาสให ที่ ประชุ มแสดง
ความเห็น ซึ่งผูแทนสมาพันธรัฐสวิส ไดกลาววาการรับรองงบประมาณที่ไมมีการเพิ่มเพดานของวงเงินจะ

-๔๔กระทบกับงานของคณะทํางาน Open-ended และทางเลือกหนึ่งที่เปนไปไดที่ควรพิจารณาคือการแตงตั้ง
คณะทํางานดานวิชาการขึ้นมาแทน ในขณะที่ผูแทนประเทศอุรุกวัยไดเนนถึงความสําคัญของการจัดใหมี
การประชุมคณะทํางาน Open-ended ก อนการประชุมใหญภาคีอนุ สัญ ญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ในการนี้
CoW มีค วามเห็นว าการตัด สินใจเกี่ยวกั บประเด็นดานการเงินจะกระทบตอ แผนงานของคณะทํ างาน
Open-ended จึงควรรอผลการพิจารณาของคณะทํางานกลุมยอยกอนและเห็นควรใหที่ประชุ มเต็มคณะ
เปนผูพิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้โดยตรงตอไป
ที่ประชุมเต็ มคณะไดพิจารณาร างแผนงานของคณะทํ างาน Open-ended และได ขอแก ไ ขใน
ประเด็นตา ง ๆ ได แก การเพิ่ มกิ จกรรมบางเรื่องที่ขาดหายไปภายใต หัว ขอ การปฏิบั ติต ามกฎหมายให
ครบถว น ผูแทนสาธารณรัฐ แอฟริก าใตไดข อเพิ่ มการอางอิงถึ งขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุ สัญญาบาเซล
ผูแทนราชอาณาจักรโมร อกโกไดขอเพิ่มการอ างอิงถึงกระบวนการรวมและการเผารวม (co-processing
and co-incineration) ผูแทนสาธารณรัฐอารเจนตินาไดเสนอใหอางอิงการบังคับตามอนุสัญญาบาเซลและ
การตอตานการขนยา ยที่ผิด กฎหมายนั้นควรใชคํ าว า “ลําดับความสํ าคัญระดับสูง ” แทนคําว า “ลําดับ
ความสํ าคั ญ ระดับ ปานกลาง” จะเหมาะสมกว า ซึ่ ง คณะผู แ ทนหลายประเทศได เ ห็ นด ว ยกั บขอ เสนอ
ดังกลาว ในการนี้ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณารับรองมติขอตัดสินใจตามที่ไดแกไขในที่ประชุมดังนี้
๓.๓.๑ เห็นชอบกับแผนงานของคณะทํางาน Open-ended สํ าหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ซึ่ง
ประกอบดวย ๗ เรื่อง ไดแก
๓.๓.๑.๑ แผนกลยุทธ เพื่อการปฏิบั ติต ามอนุสัญญาบาเซล ได แก การใหคําแนะนํ าแก
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลและศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลในการพยายามชวยเหลือภาคีในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และการทบทวนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จนถึงป ๒๕๕๓ และจัดทํา
รางกรอบแผนกลยุทธ ภายหลังป ๒๕๕๓ ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับสูง การทบทวนการดําเนินงานของ
ศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลและการจักทําแผนงานการสรางความเขมแข็งใหกับศูนยภูมิภาคฯ และการ
พิจารณาขอเสนอขอจัดตั้งศูนย ภูมิ ภาคฯ แห งใหม ซึ่งมีลํ าดั บความสํ าคัญระดั บสูง และ การทบทวน
แผนงานที่ดําเนินการโดยสํ านั กเลขาธิก ารอนุสั ญญาบาเซลและศุ นย ภูมิ ภาคอนุสั ญญาบาเซลในการ
ดําเนินงานตามแผนงานหุนสวนความรว มมืออนุสัญญาบาเซล สํ าหรับป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และการให
คํ า แนะนํ า ต อ การดํ า เนิ น งานตามแผนงานหุ น ส ว นความร ว มมื อ ด า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ ละอุ ป กรณ
คอมพิวเตอร รวมทั้งการพิจารณาขอแกไขในหัวขอที่ ๔ ของเอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับสูง
๓.๓.๑.๒ ประเด็นดานวิชาการและวิทยาศาสตร ไดแก (๑) การจัดทําแนวทางวิชาการใน
การจัด การของเสี ยที่ เ ปน มิต รตอ สิ่งแวดล อ ม จํานวน ๔ เรื่อ ง คื อ การทบทวนและปรับ ปรุง แนวทาง
วิชาการในการจัดการของเสีย POPs ตามที่เหมาะสม และการทบทวนวิธี การกําจัดของเสีย POPs ขั้น
สุดทาย เมื่อของเสียดักลาวมีปริมาณสาร POPs ในระดับที่ต่ํากวาที่กําหนด ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับ
ปานกลาง การพัฒนาแนวทางวิ ชาการในการจัดการของเสี ยปรอทที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดล อม ซึ่ งมีลําดับ
ความสํ าคัญระดับ สูง การแกไขแนวทางวิชาการในการจัดการยางใชแล วที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม ซึ่ งมี
ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ระดั บ ปานกลาง และการจั ด เตรี ย มแนวทางการเคลื่ อ นย า ยขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
โดยเฉพาะการจําแนกระหวางของเสี ยและที่มิใช ของเสีย ซึ่ งมีลําดับความสํ าคัญระดับ สูง และ (๒) การ

-๔๕จํา แนกของเสียและลักษณะอันตรายของของเสีย จํา นวน ๓ เรื่อ ง คือ การพิจารณาและทบทวนแบบ
คําขอเปลี่ยนแปลงและแก ไขบัญชีรายการของเสี ยในภาคผนวก ๘ และ ๙ ใด ๆ และรายงานผานสํานัก
เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลเพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ภ าคี อ นุ สั ญ าบาเซลพิ จ ารณาต อ ไป ซึ่ ง มี ลํ า ดั บ
ความสําคัญระดับสูง การพิจารณาแกไขรายการของเสียที่เกี่ยวของกับสาร POPs ซึ่งมีลําดับความสําคัญ
ระดับสูง และการทบทวนประเด็นเกี่ ยวกับ การจําแนกของเสี ยตามระบบฮารโมไนซ ของ WCO และที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับปานกลาง
๓.๓.๑.๓ ขอกฎหมายและการปฏิบัติตาม ไดแก (๑) การวิเคราะหเบื้องตนว าอนุสัญญา
ระหว างประเทศวาดว ยความปลอดภัยและการรีไซเคิ ลเรือ ที่เ ปนมิต รต อสิ่ งแวดลอ ม ที่ไดรับการรับรอง
โดย IMO มีการกําหนดระดับการควบคุมและบังคับใชเทียบเทากั บที่กําหนดในอนุสัญญาบาเซลหรือไม
และจัดทําหลักเกณฑในการวิเคราะหดังกลาว ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับสูง (๒) การพิจารณาขอบเขต
อํานาจของอนุสั ญญาบาเซลและอนุสั ญญาระหวางประเทศเพื่อปองกั นมลพิษจากเรือ ป ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
แกไ ขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเมื่อป ค.ศ. ๑๙๗๘ (MARPOL) เกี่ยวกั บของเสียอันตรายและของเสี ยอื่น โดย
คํานึง ถึงการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวขอ งในคณะกรรมการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลของ IMO และ
จัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินงานเรื่องดังกล าวดวย ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับสูง (๓) การทบทวน
การปฏิบัติตามมติขอตัดสินใจที่ V/32 และจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงความเหมาะสมของขั้นตอน
ซึ่ง มีลําดั บความสําคัญระดับปานกลาง (๔) การใหคําแนะนํา สํานั กเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลในการ
ดําเนินการชวยเหลือภาคีในการบังคับตามอนุสัญญาบาเซลและการตอตานการขนยายอยางผิดกฎหมาย
และการปรับปรุงคูมือ แนะนําที่เกี่ยวของ ซึ่ งมีลําดับความสํา คัญระดั บสูง และ (๕) การใหคําแนะนําดาน
กฎหมายที่เ กี่ย วข องกั บมติข อตัดสิ นใจอื่น ๆ ของที่ประชุ มใหญ ภาคีที่ห ยิบ ยกขึ้น โดยสํา นัก เลขาธิก าร
อนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับปานกลาง
๓.๓.๑.๔ การระดมทรัพยากรและการเงินที่ยั่งยืน ไดแก การติดตามตรวจสอบและการ
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามมติขอตัดสินใจของที่ประชุมใหญภาคี ซึ่งมีความสําคัญระดับสูง
๓.๓.๑.๕ การประสานความรวมมือ ระหว างประเทศ ได แก (๑) การติด ตามตรวจสอบ
การพิจารณาทบทวน และการใหคําแนะนํา แกสํานั กเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลในการประสานความ
รวมมือระหวางอนุสัญญาบาเซล รอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮลมฯ โดยคํานึงถึงมติขอตัดสินใจที่เกี่ยวของ
ซึ่งรับรองโดยที่ป ระชุมใหญภาคีของอนุ สัญ ญารอตเตอรดัมฯ และสตอกโฮล มฯ ซึ่ งมี ลําดับความสําคัญ
ระดับสูงและ (๒) การใหคําแนะนําตามความเหมาะสมแกสํานักเลขาธิการฯ ในการสงเสริมการประสาน
ความรวมมือกั บองค กรระหว างประเทศและระดับภูมิ ภาค และความตกลงพหุภาคคีด านสิ่ง แวดล อมใน
สวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีลําดับความสําคัญระดับปานกลาง
๓.๓.๑.๖ ประเด็น ดา นการเงิน ไดแ ก (๑) การใหคํ าแนะนํา และพิ จารณาทบทวนการ
จัดเตรี ยมแผนงบประมาณรายจ ายสํ า หรับ ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และประเด็ นด านการเงิ นอื่ น ๆ และ
(๒) การพิจารณากําหนดเปาหมายและดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
๓.๓.๑.๗ มติขอตัดสินใจสําหรับใหที่ประชุมใหญภาคี ไดแก การทบทวนและเสนอมติขอ
ตัดสินใจสําหรับใหที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ พิจารณารับรอง ซึ่งมีความสําคัญระดับสูง

-๔๖๓.๓.๒ เห็นชอบใหแตงตั้งผูแทนภูมิภาคเปนสํานักการประชุมคณะทํางาน Open-ended ดังตอไปนี้
(๑) กลุมแอฟริกา ไดแก Mr. Oludayo Olusegun Dada จากสาธารณรัฐไนจีเรีย เปนประธานรวมดาน
วิชาการ (๒)กลุมยุโรปตะวันตกและประเทศอื่นๆ ไดแก Mr. Damien Hall จากประเทศออสเตรเลีย เปน
ประธานรวมดานกฎหมาย (๓) กลุมเอเชีย ไดแก Mr. Mohammed Khashashneh จากราชอาณาจักร
ฮัชไมตจอรแดน เปนรองประธานรวมดานวิชาการ (๔) กลุมละตินอเมริกาและแคริบเบียน ไดแก Mr. Gillian
Guthrie จากประเทศจาเมกา เปนรองประธานรวมด านกฎหมาย และ (๕) กลุมยุโรปกลางและตะวันออก
ไดแก Mr. Sanja Radovic จากสาธารณรัฐโครเอเชีย เปนโฆษกและผูบันทึกการประชุม
๓.๔ การฉลองครบรอบ ๒๐ ปของอนุสัญญาบาเซล (ป ๒๕๕๒) (Twentieth anniversary of the
adoption of the Basel Convention (2009))
ในที่ ป ระชุ ม เต็ ม คณะ ผู แ ทนสํ านั ก เลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซลได เ ตื อ นคณะผู แ ทนภาคี แ ละ
ผูเข ารวมการประชุมทั้งหลายวาการฉลองครบรอบ ๒๐ ปของการรับรองอนุสัญญาบาเซลกําลังจะมาถึ ง
ซึ่ง สํานัก การประชุมของที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลและสํานั กเลขาธิก ารฯ ไดหารือ กันแลว มี
ขอเสนอ เปน ๓ ทางเลือก ไดแก การจัดงานฉลองขึ้นเพียงอยางเดียว การจัดรวมกับการจัดงานระหวาง
ประเทศระดั บสูง อื่น ๆ หรือการจัดรว มกั บการจัด ประชุ มใหญภ าคี อนุ สัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ โดยได
หยิบยกประเด็นขอจํากัดทางการเงินในการจัดงานดังกลาวขึ้นมาหารือดวย ในการนี้ที่ประชุมรับทราบวา
จะมีการปรึกษาหารือถึงความเปนไปไดในการจัดงานในโอกาสตอไป
๓.๕ ประเด็นอื่นๆ (Other matters)
๓.๕.๑ มติขอตัดสินใจของคณะมนตรีประศาสนการโครงการสิ่ งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ที่
๒๔/๕ (UNEP Governing Council decision 24/5)
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดนําเสนอรายงานผลการประชุมนัด พิเศษ ครั้งที่ ๑๐
ระหว า งคณะมนตรี ป ระศาสน ก ารโครงการสิ่ ง แวดล อ มแห ง สหประชาชาติ แ ละการเสวนารั ฐ มนตรี
สิ่งแวดล อมโลก ในประเด็นเกี่ ยวกับการจัดการของเสียให ที่ประชุมเต็ มคณะได รับทราบ ซึ่ งคณะผูแ ทน
ภาคีทั้ งหลายเห็นดวยที่จะใหบันทึ กสาระสําคัญของผลการประชุมดังกล าวลงในรายงานการประชุมใหญ
ภาคีฯ ครั้งนี้ดวย
๓.๕.๒ การกําหนดเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ (Date
and venue of the tenth meeting of the Conference of the Parties)
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาวาระนี้โดยคํานึงถึงขอ ๑๕ แหงอนุสัญญาบาเซลที่กําหนดให
การจัดประชุมใหญภาคีอนุ สัญ ญาบาเซลสมัยสามัญตองจัดขึ้นเปนประจําในชวงเวลาที่กําหนดโดยการ
พิจารณาของภาคี และมติขอตัดสินใจที่ I/1 ซึ่งที่ประชุมใหญภาคีรับรองกฎการประชุมภาคี โดยที่กฎขอ ๔
กําหนดใหมีการจัดประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลทุก ๆ ๒ ป เวนแตภาคีจะตัดสินใจเปนอยางอื่น โดย
ที่ประชุมใหญภาคีแ ตล ะครั้ง ตอ งตั ดสิ นใจกําหนดวัน เวลาและสถานที่สํ าหรับการประชุมครั้ง ตอ ไป และ
มีมติขอตัดสินใจดังตอไปนี้
๓.๕.๒.๑ ตัดสินใจวาการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ จะจัดขึ้นในป ๒๕๕๔
ซึ่งสํานั กเลขาธิการอนุสัญ ญาบาเซลจะปรึกษาหารือกับสํานักการประชุม ใหญภาคีเพื่อพิจารณากําหนด
วันเวลาที่แนนอนอีกครั้ง

-๔๗๓.๕.๒.๒ มอบหมายให เ ลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซล โดยความเห็ นชอบของสํ านั ก การ
ประชุ มใหญภาคี เขาร วมหารื อกับภาคีซึ่ง แสดงความสนใจในการรับ เปน เจา ภาพจัด ประชุ มใหญภาคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ และจัดทําความตกลงกับประเทศเจาภาพในการจัดประชุมดังกลาวดวย
๓.๕.๒.๓ รับทราบวาหากไมมีภาคีใดแสดงความสนใจรับเปนเจาภาพในการจัดการประชุม
ใหญภาคีอ นุสัญญาบาเซล สมัย ที่ ๑๐ นั้น การประชุม จะจัด ขึ้น ณ ที่ตั้ งของสํา นัก เลขาธิการอนุสัญญา
บาเซล ในกรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
๓.๕.๓ ประเด็นกลยุทธเพื่อการพิจารณาในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ และ
สมัยที่ ๑๑ (Strategic issues for consideration by the Conference of the Parties at its tenth and
eleventh meetings)
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลได นํ า เสนอร า งมติ ข อ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการ
ประเมินประสิทธิภาพของอนุสัญญาบาเซลเสนอตอที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๑ ตาม
ขอ ๑๕ วรรค ๗ ของอนุสัญญาบาเซล ที่กําหนดใหภาคีมีการประเมินประสิทธิภาพของอนุสัญญาทุก ๖ ป
ใหที่ประชุมคณะกรรมการ CoW พิจารณา ซึ่ง CoW ไดเปดโอกาสใหภาคีไดแสดงขอคิดเห็นที่เกี่ยวของ
ซึ่ง คณะผูแทนภาคีหลายประเทศมีค วามเห็นวาการประเมิน ที่เสนอนั้น คอนข างจะใชเวลา สวนผูแทน
สหภาพยุโรปไดแนะนําวาขอบเขตงานนั้นมีความสําคัญ ในขณะที่สํานัเลขาธิการฯ มีเวลาและทรัพยากร
ที่จํากัด ในการดําเนินการ และไดกลาวเตือนเกี่ยวกับความลาชาของการกระบวนการประเมิน และการมี
ผลใชบังคับของขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออก ผูแทนสหสาธารณรัฐแทนซาเนียไดเรียกรอง
วาไมควรรวมเรื่ องขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออกดังกลาวไมถูกรวมอยูภายใตขั้นตอนการ
ประเมินกอ นที่ ขอแก ไขดังกล าวจะมี ผ ลบัง คับใช สาธารณรัฐ ไนจี เ รีย ไดขอให มีการทําความเขาใจใน
จุดประสงคของการประเมินที่แทจริงกอนจะเริ่มดําเนินการ ซึ่งผูแทนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกาและภาคีอี กหลายประเทศเห็นดวยกับขอแสนอดังกลาว ผูแทนประเทศแคนาดาและสมาพันธรัฐสวิส
ไดเสนอใหที่ประชุ มเริ่ม ขั้นตอนการประเมิน ที่ชัดเจน ภายใตคํ าแนะนํา ของภาคีและควรมีก ารแตงตั้ ง
คณะทํ างานเฉพาะเพื่ อดําเนินการเรื่อ งดัง กล าว สว นผูแ ทนราชอาณาจั ก รนอรเ วยและประเทศญี่ ปุน
สนับ สนุนใหดําเนินการอยา งค อยเปนคอ ยไปที ละขั้นตอนและกล าววาขณะนี้ ยังมิใชเวลาอั นควรที่จะ
ตัดสินใจวาการทบทวนอนุสัญญาตองดําเนินการในระหวางการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๑
นอกจากนี้ผูแทนประเทศญี่ปุนไดรองขอใหการประเมินนี้อยูบนพื้นฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้
CoW ไดมอบหมายให มีการปรึกษาหารือ กับอย างไมเป นทางการเกี่ยวกับรางมติ ขอตัดสินใจในวาระนี้
โดยมีผูแทนประเทศแคนาดาเป นประธานการหารื อดั งกลาว ผลจากการหารื อเห็นควรใหการประเมินที่
เสนอนี้ควรดําเนิ นการเพื่อเปนพื้นฐานของการยกรางกรอบแผนกลยุทธฉบับ ใหม และควรมอบหมายให
คณะทํางานกลุมยอยที่แตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องแผนกลยุทธ พิจารณากลั่นกรองรางมติขอตัดสินใจใน
วาระนี้ด วย ซึ่ งคณะทํา งานฯ ไดร างมติ ขอ ตัด สิน ใจรวมกั บเรื่อ งแผนกลยุท ธ และเสนอให CoW และ
ที่ประชุมเต็มคณะพิจารณา ตามลําดับ
ในการนี้ที่ ประชุ มเต็มคณะไดรับ รองมติ ขอตัดสิ นใจดั งกลาวแล ว โดยสวนที่ เกี่ ยวขอ งกั บ
การประเมินประสิทธิภ าพของอนุสัญญาฯ ไดแ ก ขอเชิ ญภาคีเสนอชื่ อผูแ ทนเพื่ อประสานงานกับสํานัก
เลขาธิการฯ ในการทบทวนแผนกลยุทธเพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินประสิทธิภาพและพัฒนา

-๔๘กรอบแผนกลยุท ธ โดยให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซลปรึก ษากั บผู แ ทนที่ ไ ด รั บแต ง ตั้ ง ในการ
ดําเนินการเรื่องดังกลาว และจัดเตรียมรายงาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่รวบรวมไดจากการปรึกษาหารือ
กับภาคีเผยแพรบนเว็บ ไซดของสํานักเลขาธิการฯ ภายในวั นที่ ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๕๒ พรอมทั้งขอเชิ ญ
ภาคี ประเทศผู ล งนาม ศู นย ภูมิ ภาคอนุสั ญ ญาบาเซล และผู ที่ เ กี่ ยวขอ ง จัด ส ง ขอ มูล และข อ คิ ด เห็ น
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติต ามอนุสัญญาฯ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
จัดทํากรอบแผนกลยุทธฉบับใหมดวย
๓.๕.๔ ถอยแถลงของประธานการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๙ เกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานตอไปของขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออก (President’s statement on the
way forward on the Ban Amendment)
ประธานการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๙ ไดเนนถึงความจําเปนในการปลดล็อค
การหยุดชะงักในการมีผลใชบังคับของขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสง ออกและอธิบายถึงความ
พยายามปรึกษาหารือระหวางการประชุมโดยตลอดเพื่อผลักดันความกาวหนาของเรื่องดังกลาว ในการนี้
จึงขอกล าวถอ ยแถลงเพื่อ เสนอแนวทางการดํ าเนินงานตอ ไปของข อแกไ ขอนุสั ญญาบาเซลในการหาม
สงออก สรุปไดดังนี้
(๑) เชื่อมั่นในความสําคัญของการมีกลไกซึ่งเปนเครื่อ งปอ งกันประเทศใหค งอยู และทําให
เกิ ดความแนใจในการจัดการของเสี ยที่เปนมิ ตรตอ สิ่ง แวดล อม โดยคํานึง ถึง แนวโนมของเทคโนโลยีใ น
การรีไซเคิลและแปรสภาพในปจจุบัน
(๒) เนื่ อ งจากการขาดฉั น ทามติ ข องภาคี ใ นการตี ค วามการนั บ จํ า นวนสั ต ยาบั น สารที่
ตองการสําหรับทําใหขอแกไขอนุสัญญาบาเซลมีผลใชบังคับ จึงขอเรียกรองใหภาคีทั้งหลายเรงรัดการให
สัตยาบันตอขอแกไขฯ ดังกลาวเพื่อทําใหเกิดการมีผลบังคับใช และสรางเงื่อนไขที่เปนไปได โดยผานการ
ริเริ่มของประเทศถึงเปาหมายของขอแกไขฯ โดยการสนับสนุนครั้งนี้เปนการสรางกําลังในการเคลื่อนไหว
เพื่อสงเสริมการใหสัตยาบัน
(๓) เพื่ อ ให วั ต ถุ ป ระสงค ข องข อ แก ไ ขฯ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ต อ งอาศั ย การเสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถและหุนสวนความรวมมือระดับโลกเปนสําคัญ
(๔) ขอเชิญภาคีทั้งหลายมารว มกันดําเนินการร วมกันเพื่ อนํ าอนุสัญญาบาเซลใหเ ขาใกล
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคของขอแกไขฯ มากขึ้น
ที่ประชุมเต็มคณะไดพิจารณาแลวมีมติขอตัดสินใจดังนี้
(๑) ยอมรับในถ อ ยแถลงของประธานการประชุม ใหญ ภาคี อ นุสั ญ ญาบาเซล สมั ยที่ ๙
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตอไปของขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออก
(๒) ขอเชิญภาคีพิจารณาดําเนินการใหสัตยาบันตอขอแกไขฯ เทาที่เปนไปได
๔. การเจรจาขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ
คณะผูแทนไทยไดเข าร วมการเจรจาขอรับ การสนับ สนุ นทางวิชาการจากผูแทนประเทศตาง ๆ และ
องค ก รระหว างประเทศเกี่ ยวกับเรื่อ งการจัด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส และการแปรรูปขยะมูล ฝอยเปน

-๔๙พลั งงาน (Waste to Energy) เพื่อ นํา มาพัฒนาระบบการจั ดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตราย
ภายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
๕. Side events
ในระหวางการประชุมไดมีการจัด Side Events ในเรื่องตาง ๆ ที่ภาคีใหความสนใจ ซึ่งคณะผูแทนไทย
ไดเขารวมดวย อาทิ การชมสารคดี “Silent Snow” ผลกระทบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวและ
สารมลพิษอิน ทรียที่ต กค างยาวนานอื่น ๆ การนําเสนอของ IMPEL TFS และองคการศุ ลกากรโลก
เกี่ยวกับการควบคุมการขามแดนเพื่อติด ตามการขนสงของเสี ยอยางผิด กฎหมาย การนําเสนอประเด็น
ความตกลงหุนสว นเศรษฐกิจระหว างญี่ปุ นและฟลิ ปปนส ในแง มุมของการผลั กดั นการคาขายสารพิษ
ขา มแดน การนํา เสนอเกี่ ยวกับความเชื่อมโยงระหวา งการเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศ UNFCCC และ
อนุสัญญาบาเซล: การสงเสริมการความรวมมือระหวางกันในการจัดการของเสีย การคุมครองภูมิอากาศ
และความมั่นคงทางพลังงาน “โอกาสของภาคีอนุสัญญาบาเซล” ฯลฯ ซึ่งการประชุมในลักษณะดังกลาว
ทํา ให ไ ด รั บ ทราบขอ มู ล ข าวสารและแนวทางการดํ า เนิ นงานและการบริ ห ารจั ด การที่ ส ามารถนํ า มา
ประยุกตใชในการจัดการของเสียสําหรับประเทศไทยตอไป
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นางสุณี ปยะพันธุพงศ
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
นางสาวมกรา ทัพพุน
ผูบันทึกรายงานการประชุม

