สรุปผลการประชุมสมัชชาสิง่ แวดลอมแหงสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
สมัยที่ ๑ (The first session of the United Nations Environment Assembly - UNEA 1)
ในระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ สํานักงานโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
การประชุมดังกลาวจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงานโครงการสิ่งแวดลอม
แหง สหประชาชาติ กรุ ง ไนโรบี สาธารณรั ฐ เคนยา โดยมีผู เข า ร ว มประชุ ม มากกว า ๑,๒๐๐ คน ประกอบดว ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม หัวหนาขององคกรระหวางประเทศ ผูแทนรัฐบาลจากประเทศตาง ๆ ผูแทนจาก
ภาคประชาสังคม และผูนําภาคธุรกิจ ซึ่งการประชุมแบงออกเปน ๒ ชวง กลาวคือ ๑) การประชุมคณะกรรมการองครวม
(Committee of the Whole) และ ๒) การประชุมหารือระดับสู ง (High-level Segment) ทั้ งนี้ สามารถสรุ ป
สาระสําคัญในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. การเปดประชุม
การเปดประชุมอยางเปนทางการในวันที่ ๒๓ มิถุนายนน ๒๕๕๗ โดย Mr. Hassan Abdel-Gadir
Hilal รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไมของประเทศซูดาน Ms. Sahle-Work Zewde ผูอํา นวยการ
สํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี Ms. Judy Wangalwa Wakhungu รัฐมนตรีวา การกระทรวงสิ่งแวดลอม น้ํา
และทรัพยากรธรรมชาติของสาธารณรัฐเคนยา และ Mr. Achim Steiner ผูอํานวยการบริหารโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) กลาวเปดการประชุมและกลาวตอนรั บ
ผูเขารวมประชุม
๒. การจัดประชุม
๒.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสมัชชาสิ่งแวดลอ ม สมัยที่ ๑ (The Bureau of the
Environment Assembly)
ที่ประชุ มเห็นชอบให Ms. Oyun Sanjaasuren (Mongolia) ทํ าหนาที่ ประธานสมัชชา
สิ่งแวดลอม สมัยที่ ๑ Ms. Judy Wangalwa Wakhungu (Kenya) Mr. Mahmoud Samy (Egypt) Mr. Sargon Lazar
Slewa (Iraq) Mr. Attila Korodi (Romania) Ms. Khatuna Gogaladze (Georgia) Ms. Idunn Eidheim (Norway)
Mr. Chris Vanden Bilcke (Belgium) และ Mr. Mariano Castro Sánchez Moreno (Peru) ทํา หนา ที่เปน
รองประธาน และ Mr. James Fletcher (Saint Lucia) ทําหนาที่เปนผูนําเสนอรายงานการประชุม (Rapporteur)
นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังเห็ นชอบให Mr. Fernando Lugris (Uruguay) ทํา หนา ที่เป น
ประธานการประชุมคณะกรรมการองคร วม (Committee of the Whole) Ms. Julia Pataki (Romania) ทํา หนา ที่

๒
เปนประธานคณะทํางานเกี่ยวกับขอบังคับการประชุมและนโยบายการมีสวนรวมของผูมีสว นไดสวนเสีย (Working
Party on Rules of Procedure and Stakeholder Engagement Policy) Mr. Alf Wills (South Africa) ทํา หนา ที่
เปนประธานกลุมยอยดานการจัดการสารเคมีและของเสีย (Contact Group on Chemicals and Waste Management)
Mr. Bart Ouvry (Belgium) ทําหนาที่เปนประธานกลุมยอยดา นงบประมาณและแผนงาน (Contact Group on
Budget and Programme of Work) และ Ms. Idunn Eidheim (Norway) ทําหนาที่เปนประธานคณะยกราง
(Drafting Group)
๒.๒ การรับรองระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุมใหการรับรองระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวย
(๑) Opening of the session.
(๒) Organizational of work:
(a) Election of officers;
(b) Adoption of the agenda;
(c) Organization of work.
(๓) Credentials of representatives.
(๔) Amendments to the rules of procedure.
(๕) Policy issues:
(a) State of the environment;
(b) Emerging policy issues;
(c) International environmental governance;
(d) Coordination and cooperation within the United Nations system on
environmental matters;
(e) Coordination and cooperation with major groups;
(f) Environment and development.
(๖) Follow-up to and implementation of the outcomes of United Nations
summits, in particular the United Nations Conference on Sustainable Development, and major
intergovernmental meetings of relevance to the United Nations Environment Assembly.
(๗) Budget and programme of work for the biennium 2016–2017 and the
Environment Fund and other budgetary matters.
(๘) High-level segment.

๓
(๙) Provisional agenda, date and venue of future sessions of the United
Nations Environment Assembly.
(๑๐) Other matters.
(๑๑) Adoption of the report.
(๑๒) Closure of the session.
๒.๓ กําหนดการประชุม
ที่ป ระชุ มกํา หนดการประชุ มคณะกรรมการองค ร วม (Committee of the Whole)
ในระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยแบงเปน ๒ ชวง ๆ ละ ๓ ชั่วโมง คือ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
และระหว า งเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทั้ ง นี้ ในช ว งเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ของทุ ก วั น เป น การประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมระดับภูมิภาค และในชวงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
เปนการประชุมกลุมยอย และการนําเสนอ side event สําหรับการประชุมหารือระดับสูง (High-level Segment) ใน
ประเด็น “Sustainable Development Goals and the post-2015 Development Agenda, including
sustainable consumption and production” และ “Illegal trade in wildlife” กํา หนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖-๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมคูขนาน เรื่อง Global Symposium on Environmental Rule of Law
และ Symposium on Financing a Green Economy ในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓. การประชุมคณะกรรมการองครวม (Committee of the Whole)
๓.๑ การมีสว นรวมของผูม ีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder engagement)
ประธาน Working Party on Rules of Procedure and Stakeholder Engagement
Policy รายงานตอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ รวมทั้งการแกไขรางนโยบายเกีย่ วกับ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตามความเห็นของคณะทํางานฯ และไดมีการจัดสงรางนโยบายฯ ดังกลาวใหแ ก
สํานักเลขาธิการ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒ ตอไป
๓.๒ ความเชือ่ มโยงวิทยาศาสตรกับนโยบาย (Science-policy interface)
ที่ประชุมไดพิจารณาขอมติเกี่ยวกับความเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับนโยบาย ซึ่งประกอบดวย
๔ ประเด็น กล า วคื อ ๑) ความเชื่ อมโยงวิ ท ยาศาสตร กั บ นโยบาย (science-policy interface) ๒) การเพิ่มขี ด
ความสามารถในมิติดานสิ่งแวดลอมของการพัฒนาที่ยั่งยืน (strengthening the environmental dimension of
sustainable development) ๓) การประเมินผล (assessments) และ ๔) UNEP Live ซึ่งที่ประชุมไดใหการรับ รอง
ขอมติในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับนโยบาย (science-policy interface)
เพื่อส งเสริมความเขมแข็ งเกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับ นโยบาย ที่ป ระชุ ม
เรียกรองใหผูอํานวยการบริหาร (Executive Director) ของ UNEP หาชองทางในการเผยแพรขอมูลผลการวิจัยทาง

๔
วิทยาศาสตรที่เปนผลงานของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง
รวมทั้งขยายความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศและโครงการวิจัยตาง ๆ และสงเสริมความรวมมือกับ สํานักเลขาธิการ
ของขอ ตกลงพหุภาคีดา นสิ่งแวดลอมและหนวยงานสหประชาชาติที่ เกี่ยวของ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเรียกรองให
ผูอํานวยการบริหารนําเสนอรายงานการวิเคราะหชองวางเกี่ยวกับขอมูลดานสิ่งแวดลอม และการประเมินผล รวมทั้ง
คําแนะนําในการดําเนินนโยบายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงวิท ยาศาสตรกับนโยบาย ในการ
ประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒
๒) การเพิ่มขีดความสามารถในมิติดานสิ่งแวดลอมของการพัฒนาที่ยั่งยืน (strengthening
the environmental dimension of sustainable development)
ที่ประชุมเรียกรองใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP ใหการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในมิติ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals) และเรียกรองให
ผูอํานวยการบริหารทํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวของ ในการจัดทํารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับโลก (Global Sustainable Development Report)
๓) การประเมินผล (assessments)
ที่ประชุมเรียกรองใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP รับผิดชอบในการจัดทํา รายงาน
สถานการณสิ่งแวดลอมของโลก ฉบับที่ ๖ (The sixth Global Environment Outlook: GEO-6) และเสริมสรา งให
นโยบายที่เกี่ยวของกับรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใหมีการประเมินความกา วหนา ของ
การดําเนินการตามนโยบาย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของโลก
๔) UNEP Live
ที่ประชุมเรียกรองใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP จัดทําแผนระยะยาวในการพัฒนา
และใช UNEP Live และสงเสริมใหรัฐบาลและทุกภาคสว นที่เกี่ยวของมีสว นรว มในการพัฒนา UNEP Live รวมทั้ง
เรียกรองใหผูอํานวยการบริหารดําเนินการเสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีใหกับประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาวิธีการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๓ แนวทางการจัดการคุณภาพน้ําระหวา งประเทศสํา หรับระบบนิเวศน (International
Water Quality Guideline for Ecosystems)
สํานักเลขาธิการฯ ไดนําเสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานความกาวหนา ในการจัดทํา ราง
แนวทางการจัดการคุณภาพน้ําระหวางประเทศสําหรับระบบนิเวศน ทั้งนี้ คาดวาจะดําเนินการยกรางแลวเสร็จในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะจัดใหมีการพิจารณาและรับฟงขอคิดเห็นตอรางแนวทางฯ ดังกลาว ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
กอนนําเสนอรางแนวทางฯ ดังกลาวในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒ ตอไป

๕
๓.๔ การจัดการสารเคมีและของเสีย (Chemical and waste management)
ที่ประชุมไดพิจารณาขอมติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสีย ซึ่งประกอบดวย ๑) การยกระดับ
การจั ดการสารเคมีแ ละกากของเสีย อยา งปลอดภัย ใหเข มแข็งในระยะยาว (Continued strengthening of the
sound management of chemicals and waste in the long term) ๒) แนวทางดานการเงินแบบบูรณาการในการ
สนับสนุนการจัดการสารเคมีและกากของเสียอยางปลอดภัย (Integrated approach to financing sound management
of chemicals and waste) ๓) การพัฒ นาที่ ยั่งยื น (Sustainable development) ๔) สารปรอท (Mercury)
๕) ยุทธศาสตรการดํา เนิน งานระหวางประเทศวา ดวยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International
Chemicals Management) ๖) สารตะกั่ว และสารแคดเมี่ยม (Lead and cadmium) ๗) ของเสีย (Waste) และ
๘) ศูนยร ะดับ ภูมิภาคเพื่อการบูร ณาการและประสานการดําเนินงานดานการจัดการสารเคมีแ ละกากของเสียอยาง
ปลอดภัย (Regional centers: mainstreaming and coordinated delivery) ซึ่งที่ประชุมไดใหการรับ รองขอมติ
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) การยกระดับการจัดการสารเคมีและกากของเสียอยา งปลอดภัยใหเขมแข็งในระยะยาว
(Continued strengthening of the sound management of chemicals and waste in the long term)
- ตระหนัก ว า การจั ด การสารเคมี แ ละกากของเสี ยอยา งปลอดภั ยยัง มี ค วามสํ า คั ญ
ภายหลังจากป ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และเห็นความสําคัญของการนําพันธกรณีระหวางประเทศดานสารเคมีและ
กากของเสียไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
- รองขอใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP นําเอกสารผลลัพธ เรื่อง “การยกระดับการ
จัดการสารเคมีและกากของเสียอยางปลอดภัยใหเขมแข็งในระยะยาว (Strengthening the sound management of
chemicals and wastes in the long term)” บรรจุในวาระการประชุมระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อาทิ (๑) The Highlevel Political Forum on sustainable development; the Open Working Group on Sustainable
Development Goals (๒) The sixth session of the Intergovernmental Negotiating Committee of the
Minamata Convention on Mercury (๓) The Open-ended Working Group of the Strategic Approach to
International Chemicals Management and the fourth meeting of the International Conference on
Chemicals Management (๔) The Conferences of the Parties to the Basel, Rotterdam and Stockholm
Conventions (๕) The Inter-Organization Coordinating Committee of the Inter-organization Programme
for the Sound Management of Chemicals
๒) แนวทางดานการเงินแบบบูรณาการในการสนับสนุนการจัดการสารเคมีและกากของเสียอยาง
ปลอดภัย (Integrated approach to financing sound management of chemicals and waste)

๖
- ใหการรับรองขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ของโครงการพิเศษ เพื่อสนับสนุนการ
เสริมสรา งความเขมแข็งของสถาบั นองคกรในระดับประเทศในการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาบาเซล อนุสั ญญารอตเตอรดัมฯ
อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ อนุสัญญามินามาตะฯ และยุทธศาสตร SAICM
- รองขอใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP ทําหนาที่ดูแลกองทุนของโครงการพิเศษ และ
ทําหนาที่เลขานุการในการสนับสนุนดานการบริหารจัดการของโครงการพิเศษ รวมทั้งนําเสนอ TOR ของโครงการพิเศษ
ดังกลาวในการประชุมรัฐภาคีของ ๓ อนุสัญญาฯ การประชุม Intergovernmental Negotiating Committee of the
Minamata Convention on Mercury และการประชุม Open-ended Working Group of the Strategic
Approach to International Chemicals Management ตอไป
- รองขอใหคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) พิจารณาทบทวนประสิท ธิภาพ
ของแนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการโครงการพิเศษตามที่กําหนดไวใน TOR และรายงานผลการพิจารณาตอที่
ประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมในป ๒๐๑๘
- สงเสริมใหรัฐบาลประเทศตา ง ๆ ที่สามารถบริจ าคทุนได ภาคเอกชน ครอบคลุมถึง
ภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ องคกรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และผูมีสว นไดสวนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมบริจาคทุน เพื่อให
โครงการพิเศษสามารถเริ่มดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)
- ตระหนักวา การจั ดการสารเคมีแ ละกากของเสียอยางปลอดภัยเปนสิ่งที่จํ าเปนและ
มีค วามเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
development agenda)
๔) สารปรอท (Mercury)
- แสดงความยิ นดีที่อนุสัญญามินามาตะวา ดวยการจัดการสารปรอท ไดรั บการรับรอง
ในการประชุม Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ประเทศญี่ปุน
- รองขอใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP สนับสนุนความรวมมือระหวางสํานักเลขาธิการ
เฉพาะกาลอนุสัญญามินามาตะ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัม และอนุสัญญาสตอกโฮลม และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประเทศตาง ๆ ในการเขารวมในอนุสัญญามินามาตะ
๕) ยุทธศาสตรการดําเนินงานระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach
to International Chemicals Management: SAICM)
- ตระหนั กถึงความจํา เปนในการเสริ มสร างความเขมแข็ งของ SAICM อยางตอเนื่อง
รวมทั้งความตองการการมีสวนรวมอยางเขมแข็งและตอเนื่องจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ

๗
- เชิญชวน Open-ended Working Group ของ SAICM พิจ ารณาแนวทางในการ
พัฒนาความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และความสามารถตอบสนองตอประเด็นทาทายและ
ประเด็นอุบัติใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- รองขอผูอํานวยการบริหารของ UNEP ใหการสนับสนุน SAICM อยางตอเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาแนวทางและขอแนะนํา เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ SAICM ในป ๒๐๒๐
- เรี ยกร องให รั ฐบาล องค ก รระหว า งรั ฐ บาล (Intergovernmental organization)
องคกรพัฒนาเอกชน (non-governmental organizations) ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน และการพัฒนาของ SAICM รวมทั้งใหการสนับสนุนดา นการเงินและการสนับสนุนที่
ไมใชเปนตัวเงินในการดําเนินงานตาม SAICM
๖) สารตะกั่วและสารแคดเมี่ยม (Lead and cadmium)
- ตระหนักถึงความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นจากการ
แพรกระจายของสารตะกั่วและสารแคดเมี่ยมสูงสิ่งแวดลอม
- รองขอให หนวยงาน UNEP ร ว มกับ WHO ดํา เนินการเสริ มสร า งศั กยภาพเกี่ ยวกั บ
สารตะกั่วในสีอยางตอเนื่อง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค
- เห็นชอบใหมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีการในการลดการปลดปลอยสารตะกั่วและ
สารแคดเมี่ยม และขอมูลเกี่ยวกับความเปนไปไดในการทดแทนสารตะกั่วและสารแคดเมี่ยมดว ยสารที่มี ความเป น
อันตรายนอย
๗) ของเสีย (Waste)
- รองขอผูอํานวยการบริหารของ UNEP พิจารณาเชื่อมโยงระหวางนโยบายดานสารเคมี
และของเสียใน Global Waste Management Outlook ที่อยูในระหวางการพัฒนา
๘) ศูนยระดับภูมิภาคเพื่อการบูรณาการและประสานการดําเนินงานดา นการจัดการสารเคมี
และของเสียอยางปลอดภัย (Regional centers: mainstreaming and coordinated delivery)
- เชิญชวนภาคีอนุสัญญาบาเซลและอนุสัญญาสตอกโฮลม และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
รวมทั้งภาคีอนุสัญญามินามาตะ และผูมีสวนเกี่ยวของกับ SAICM พิจารณาวิธีการสรางเครือขายที่มีประสิท ธิภาพของ
ศูนยระดับภูมิภ าค เพื่อสนับ สนุนใหการจัดสงความชวยเหลือทางดา นเทคนิค ของภูมิภาคภายใตอนุสัญญาเหลานี้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- รองขอผูอํานวยการบริหารของ UNEP และเชิญชวนภาคีอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญา
รอตเตอรดัม และอนุสัญญาสตอกโฮลม กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility) และสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณาโอกาสในการสรางความรวมมือกับศูนยระดับภูมิภาคในการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียอยางปลอดภัย

๘
ทั้งนี้ ที่ ประชุ มไดร องขอให ผูอํา นวยการบริหารนําเสนอรายงานความกา วหนา ของการ
ดําเนินการตามขอมติในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒ ตอไป
๓.๕ ความสัมพันธระหวางโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติกับขอ ตกลงพหุภาคีดา น
สิ่งแวดลอม (Relationship between the United Nations Environment Programme and multilateral
environmental agreements)
ที่ ประชุ มได ให การรั บรองข อมติ เกี่ยวกั บความสั ม พันธ ร ะหว า งโครงการสิ่ งแวดล อ มแห ง
สหประชาชาติกับขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- แสดงความยินดีกับผูอํานวยการบริหารของ UNEP ที่มีการจัดตั้งทีมงาน เพื่อใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับ การบริห ารจั ดการและการจัดแผนงานความร ว มมือที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพระหว า งโครงการสิ่ งแวดล อ มแห ง
สหประชาชาติกับขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
- ร องขอให ผู อํา นวยการบริ ห ารของ UNEP นํา เสนอรายงานฉบั บ สุ ดท า ยตอที่ป ระชุ ม
Open-ended Committee of Permanent Representatives ในการประชุมสมัยหนา เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระ
การประชุมสมัช ชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒ รวมทั้งใหรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอที่ประชุมรัฐภาคี และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่จะจัดขึ้นในชวงเวลากอนการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒
๓.๖ เศษพลาสติกและพลาสติกขนาดเล็กที่พบในทะเล (Marine plastic debris and
microplastics)
ที่ประชุ มไดใหการรับรองข อมติเกี่ยวกับเศษพลาสติกและพลาสติ กขนาดเล็กที่พบในทะเล
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ตระหนักดีวาพลาสติก รวมถึงพลาสติกขนาดเล็ก (microplastics) ในสภาพแวดลอมทาง
ทะเลเปนปญหาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีการใชเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการบริหารจัดการและการกําจัดของเสีย
พลาสติกไมเพียงพอ ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อรับมือกับความทาทายที่เกิดจากเศษพลาสติกและ
พลาสติกขนาดเล็กที่พบในทะเล การลดมลพิษโดยการปรับปรุงวิธีการจัดการของเสีย และการกํา จัดเศษขยะพลาสติก
ที่มีอยู
- สงเสริมใหรัฐบาล องคกรระหวางรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ใหความรวมมือกับ Global Partnership on Marine Litter และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยการ
ออนไลนผาน marine litter network
- รองขอให ผูอํ านวยการบริห ารของ UNEP ดําเนินการศึก ษาเกี่ยวกับเศษพลาสติกและ
พลาสติกขนาดเล็กที่พบในทะเล รวมทั้งสนับสนุนประเทศตาง ๆ ในการพัฒนาแผนการดําเนินงานในการลดขยะทีพ่ บใน
ทะเล ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

๙
- สนับสนุนใหรัฐบาล และภาคเอกชน สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการ
จัดการพลาสติกและพลาสติกขนาดเล็กอยางเหมาะสม
- สงเสริมใหรัฐบาลดําเนินการในการจัดการปญหาเกี่ยวกับเศษพลาสติกและพลาสติกขนาด
เล็กที่พบในทะเล โดยการออกกฎหมาย การบังคับใชตามขอตกลงระหวางประเทศ การจัดหาสถานที่สําหรับรองรับ
ของเสียจากเรืออยา งเพี ยงพอ การพัฒ นาวิธีการในการจั ดการของเสี ยและสนับสนุนกิจ กรรมการทํา ความสะอาด
ชายหาด รวมทั้งการใหขอมูล การศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกชุมชน
- เชิ ญ ชวนให รั ฐ บาล องค ก รระหว า งรั ฐ บาล ประชาคมวิ ท ยาศาสตร (Scientific
community) องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ใหการสนับสนุนขอมูลแกผูอํานวยการบริหาร เพื่อใช
ประกอบในการศึกษาเกี่ยวกับเศษพลาสติกและพลาสติกขนาดเล็กที่พบในทะเล
- รองขอใหผูอํานวยการบริหารรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับพลาสติกขนาดเล็ก ในการประชุม
สมัชชาสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๒
๓.๗ ระบบติดตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล อมโลก/การติด ตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา (Global
Environmental Monitoring System/Water (GEMS/Water))
ที่ประชุมไดใหการรับรองขอมติเกี่ยวกับระบบติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมโลก/การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ตระหนักวาคุณภาพน้ํา ที่ดี และปริมาณน้ํา ที่เพียงพอเปนกุญแจสําคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความเปนอยูของมนุษย รวมทั้งเปนสิ่งจําเปนในการปกปองความหลากหลายทางชีว ภาพและความสมบูร ณ
ของระบบนิเวศนของโลก
- เชิญชวนประเทศสมาชิก หนว ยงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวของ สมัชชาวิท ยาศาสตร
นานาชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข องใหค วามรวมมือกับ GEMS/Water Global Coordination Unit, the
GEMS/Water Capacity Development Centre and GEMS/Water Database (GEMStat) ในการพัฒนาระบบ
ขอมูลและระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทั่วโลก รวมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
- รองขอใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP ดําเนินการ
๑) ทํางานรวมกับประเทศสมาชิกในการเพิ่มเติมองคประกอบที่สําคัญของ GEMS/Water
อาทิ ศูนยระดับภูมิภาค โครงการพัฒนาขีดความสามารถ การสนับสนุนเทคโนโลยี เปนตน
๒) หารือรวมกับประเทศสมาชิก หนวยงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวของ และสถาบันและ
องคกรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข อ ง ในประเด็นการแลกเปลี่ ยนข อมู ลคุ ณภาพน้ํา โดยมีวั ตถุป ระสงค เพื่อจั ด ทํา ฐานขอ มูล ใน
GEMStat และสนับสนุน UNEP Live รวมทั้งรายงานในนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) ยกราง GEMS/Water programme ฉบับ ปรับปรุงแกไข เพื่อนําเสนอในการประชุม
สมัชชาสิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒

๑๐
- ส ง เสริ ม ให ป ระเทศสมาชิ ก ให ก ารสนั บ สนุ น GEMS/Water เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ การปรับปรุงระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทสี่ ามารถรองรับเครือขาย
การติดตามตรวจสอบทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
๓.๘ การเสริ มสรา งบทบาทของโครงการสิ่ ง แวดล อ มแหง สหประชาชาติ ในการส ง เสริ ม
คุณภาพอากาศ (Strengthening the role of the United Nations Environment Programme in promoting
air quality)
ที่ประชุมไดใหการรับรองขอมติเกี่ยวกับการเสริมสรางบทบาทของโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติในการสงเสริมคุณภาพอากาศ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- สงเสริมใหรัฐบาลดําเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษย
และสิ่งแวดลอม ลดผลกระทบเชิงลบ และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ส งเสริ มให รั ฐบาลจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติก าร และกํา หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ โดย
พิจ ารณาจาก World Health Organization Air Quality Guidelines และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานการปลดปลอยมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด
- ส งเสริ มใหรั ฐบาล องค ก รระหว า งรั ฐ บาล องค กรระดั บภู มิภ าค และองค กรระหว า ง
ประเทศจัดทําขอมูลคุณภาพอากาศที่ประชาชนสามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย
- รองขอใหผูอํานวยการบริหารของ UNEP ดําเนินการ
๑) ดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางขีดความสามารถเกี่ยวกับ คุณภาพอากาศ อาทิ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการใหความชวยเหลือในการพัฒนานโยบาย
๒) เสริมสรา งความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมจาก
มลพิษทางอากาศ และประโยชนที่ไดรับจากคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น
๓) หาโอกาสในการประสานความรวมมือเกี่ ยวกับ มลพิษทางอากาศกับ องค กรภายใต
สหประชาชาติ
๔) สงเสริมการดําเนินงานของ UNEP ในการสนับ สนุนโครงการระหวา งรัฐบาลเกี่ยวกับ
ประเมินคุณภาพอากาศ
๕) ประเมินความสามารถในการแกไขปญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ทั้งในระดับ โลก
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค ภายในป ๒๐๑๖
๖) นํา เสนอรายงานความก าวหนาของการดําเนินการตามขอมติในการประชุมสมัชชา
สิ่งแวดลอม สมัยที่ ๒ ตอไป

๑๑
๔. การประชุมหารือระดับสูง (High-level Segment)
ที่ประชุมจัดใหมีการประชุมหารือระดับสูง (High-level Segment) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใน 2 ประเด็น อาทิ ๑) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนาภายหลังป ๒๐๑๕ ซึ่งรวมถึงประเด็นดา นการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals and the post-2015 Development Agenda,
including sustainable consumption and production) และ ๒) การคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย (Illegal trade in
wildlife) ในระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔.๑ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนาภายหลังป ๒๐๑๕ ซึ่งรวมถึงประเด็นดา น
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประเทศสมาชิกไดมีการหารือกันอยางกวางขวาง โดยมีประเด็นที่สํา คัญ อาทิ วิธีการ
ในการผสานการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดลอม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสูการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน บทบาทหนาที่ของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติเกี่ยวกับการจัดทําวาระการพัฒนาภายหลังป ๒๐๑๕
รวมทั้งประเด็นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการดํา เนินการ
ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒ การคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย มีการหารือกันในประเด็นตาง ๆ กลาวคือ ชองวางที่สําคัญทีส่ ดุ
เกี่ยวกับความรูและการดําเนินการในประเด็นการคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของการบังคับใช
กฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การประสานงานของสหประชาชาติในการตอบสนองตอประเด็นการคา
สัตวปา ที่ผิดกฎหมาย แรงผลั กดันจากสมัช ชาสิ่งแวดลอมในการดําเนินการตอไป และบทบาทหนาที่ ของโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติเกี่ยวกับการประสานงาน การเสริมสรางความตระหนัก และการสงเสริมการทํา งาน
รวมกันระหวางอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปา และพืชปา ที่ใกลจะสูญพันธุ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) กับขอตกลงพหุภาคีดา น
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ เกี่ยวกับการตอบสนองตอประเด็นการคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย
๔.๓ ที่ประชุมไดใหการรับรองเอกสารผลลัพธการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชา
สิ่งแวดลอม สมัยที่ ๑ (Ministerial outcome document of the first session of the United Nations Environment
Assembly of the United Nations Environment Programme) ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ยืนยันขอตกลงในการปฏิบัติตามผลลัพธจากการประชุม Rio+20 และหลักการของปฏิญญาริโอ
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
- เรียกรองใหประชาคมระหวางประเทศยืนยันขอตกลง ที่จะ
๑) ดําเนินการรวมกันในมิติดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable development agenda)
๒) ทําใหวาระการพัฒนาภายหลังป ๒๐๑๕ ที่มีการบูรณาการทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมของการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลสําเร็จ

๑๒
๓) สนับสนุนความพยายามในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเรงใหเกิดการ
ดํา เนิ นงาน โดยใชกรอบ ๑๐ ปของโปรแกรมเกี่ยวกับการผลิ ตและการบริ โภคที่ยั่ง ยืน (10-Year framework of
programmes on sustainable consumption and production patterns) เปนเครื่องมือในการดําเนินการ
๔) ดําเนินการในการปองกัน ตอตาน และกํา จัดการคาสัตวปา และผลิตภัณฑจากสัตวปา ที่
ผิดกฎหมาย
๕) ดําเนินการอยางเรงดวนในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามวัตถุประสงค หลักการ และบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change)
๖) ดําเนินการอยางตอเนื่องที่จะใหมีการรับรอง “พิธีสาร หรือ ตราสารกฎหมาย หรือขอตกลง
ที่มีผลทางกฎหมาย” ที่จะมีผลบังคับ ใชกับทุกประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดว ยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภายในป ๒๐๑๕
๗) สงเสริมใหเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกันระหวางขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม
และขอตกลงดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
๘) สนับสนุนความพยายามที่จะหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติ และการตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทราย ความแหงแลง และการเสื่อมโทรมของที่ดิน
๙) ส งเสริ มและสนั บ สนุน การพั ฒ นาความร ว มมื อในการรั บ มือ กั บ ประเด็ น ท า ทายด า น
สิ่งแวดลอมที่ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็กกําลังเผชิญอยู ทั้งนี้จ ะไดมีการอภิปรายประเด็นดังกลา วใน
การประชุม Third International Conference on Small Island Developing States ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน
๒๕๕๗ ณ ประเทศซามัว
- ย้ํา ถึ งความสํ า คั ญ ของข อมติ แ ละข อ ตั ด สิ น ใจที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากการประชุ ม สมั ช ชา
สิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๑ และเชิญชวนประชาคมระหวางประเทศปฏิบัติตามขอมติและขอตัดสินใจดังกลาว
- เรียกรองใหการหารือระดับสูงทางการเมืองวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level political
forum on sustainable development) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social
Council) และสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (General Assembly) ใหการพิจารณาเอกสารผลลัพธ และพิจ ารณา
บรรจุขอมติและขอตัดสินใจของเอกสารผลลัพธดังกลาวในงานของสหประชาชาติและประเทศสมาชิก
๕. กําหนดการประชุม UNEA สมัยที่ ๒
ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดการประชุม UNEA สมัยที่ ๒ ในระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ สํานักงานโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และเรียกรองให Committee of
Permanent Representatives หารือรวมกับคณะกรรมการบริห าร (Bureau of UNEA) เพื่อจัดเตรียมวาระสําหรับ
การประชุม UNEA สมัยที่ ๒

๑๓
๖. การรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดรับรองรางรายงานการประชุมตามที่แจงเวียนในการประชุม ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการฯ
จะไดจัดทํารายงานการประชุมตอไป
๗. การปดการประชุม
ประธานประกาศปดการประชุมในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๓.๐๐ น.

