CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES
The Contracting Parties,
Recognizing that wild animals in their innumerable forms are an irreplaceable part of the earth's
natural system which must be conserved for the good of mankind;
Aware that each generation of man holds the resources of the earth for future generations and
has an obligation to ensure that this legacy is conserved and, where utilized, is used wisely;
Conscious of the ever-growing value of wild animals from environmental, ecological, genetic,
scientific, aesthetic, recreational, cultural, educational, social and economic points of view;
Concerned particularly with those species of wild animals that migrate across or outside national
jurisdictional boundaries;
Recognizing that the States are and must be the protectors of the migratory species of wild
animals that live within or pass through their national jurisdictional boundaries;
Convinced that conservation and effective management of migratory species of wild animals
require the concerted action of all States within the national jurisdictional boundaries of which such
species spend any part of their life cycle;
Recalling Recommendation 32 of the Action Plan adopted by the United Nations Conference on
the Human Environment (Stockholm, 1972) and noted with satisfaction at the twenty-seventh Session of
the General Assembly of the United Nations,
Have agreed as follows:
Article 1
Interpretation
1. For the purpose of this Convention:

a) “Migratory species” means the entire population or any geographically separate part
of the population of any species or lower taxon of wild animals, a significant proportion of whose
members cyclically and predictably cross one or more national jurisdictional boundaries;
b) “Conservation status of a migratory species” means the sum of the influences
acting on the migratory species that may affect its long-term distribution and abundance;
c) “Conservation status” will be taken as “favourable” when:
(1) population dynamics data indicate that the migratory species is maintaining
itself on a long-term basis as a viable component of its ecosystems;
(2) the range of the migratory species is neither currently being reduced, nor is
likely to be reduced, on a long-term basis;
(3) there is, and will be in the foreseeable future sufficient habitat to maintain
the population of the migratory species on a long-term basis; and
(4) the distribution and abundance of the migratory species approach historic
coverage and levels to the extent that potentially suitable ecosystems exist and to the extent consistent
with wise wildlife management;
Í¹ØÊÑÒÇ
อนุสัญญาวlาดnวยขนิดพันธtที่มีการเคลื่อนยnายถิ่น
ภาคีทั้งปวง
ตระหนัก วlาสัตวtป‡าในหลายรูปแบบนับไมlถnวนเป•นสlวนหนึ่งที่ไมlอาจทดแทนไดnของระบบธรรมชาติของโลก ซึ่งตnอง
ไดnรับการอนุรักษtเพื่อประโยชนtของมนุษยชาติ
สำนึก วlาแตlละรุlนของมนุษยtครอบครองทรัพยากรของโลกเพื่อชนรุlนตlอไปในอนาคตและมีพันธะที่จะตnองใหn ความ
เชื่อมั่นวlามรดกนี้ไดnรับการอนุรักษt และเมื่อถูกใชnประโยชนt จะไดnรับการใชnอยlางชาญฉลาด

มีจิตสำนึก เกี่ยวกับคุณคlาที่เติบโตตลอดกาลของสัตวtป‡า จากมุมมองทางสิ่งแวดลnอม นิเวศวิทยา พันธุกรรม
วิทยาศาสตรt สุนทรียภาพ นันทนาการ วัฒนธรรม การใหnการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ
วิตกหlวงใย โดยเฉพาะเกี่ยวกับชนิดพันธุtสัตวtป‡าที่อพยพขnามหรือนอกขอบเขตอำนาจแหlงชาติ
ตระหนัก วlารัฐเป•นและตnองเป•นผูnคุnมครองชนิดพันธุtสัตวtป‡าที่อพยพยnายถิ่นซึ่งอาศัยอยูlภายในหรือผlานเขnาไป ใน
ขอบเขตอำนาจแหlงชาติ
ทำใหnมั่นใจ วlาการอนุรักษtและการจัดการชนิดพันธุtสัตวtป‡าที่อพยพยnายถิ่นอยlางมีประสิทธิภาพตnองการ การ
ปฏิบัติการโดยพรnอมเพรียงกันของรัฐทั้งปวง ภายในขอบเขตอำนาจแหlงชาติซึ่งชนิดพันธุtดังกลlาวไดnดำรงสlวนหนึ่ง สlวนใดของ
วงจรชีวิตอยูl
รำลึก ถึงขnอเสนอแนะที่ 32 ของแผนปฏิบัติการที่รับรองโดยการประชุมแหlงสหประชาชาติวlาดnวยสิ่งแวดลnอม ของ
มนุษยt (กรุงสตอกโฮลtม, 1972) และรับทราบดnวยความพอใจ ณ ที่ประชุมสมัยที่ยี่สิบเจ็ดของการประชุม คณะมนตรีทั่วไปของ
สหประชาชาติ
ไดnตกลง ดังนี้
มาตรา 1
การแปลความหมาย
1. เพื่อความมุlงหมายของอนุสัญญานี้
เอ) “ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น” หมายถึง ประชากรทั้งหมดหรือสlวนหนึ่งของประชากรแยกจาก
กันในทางภูมิศาสตรtของชนิดพันธุtสัตวtป‡าใดๆ หรือกลุlมอนุกรมวิธานที่ต่ำกวlานั้น สัดสlวนที่สำคัญของสมาชิกในกลุlมนั้น
ที่ขnามหนึ่งหรือมากกวlาหนึ่งขอบเขตอำนาจแหlงชาติอยlางเป•นรอบหมุนเวียนและอยlางคาดการณtไดn
บี) “สถานภาพการอนุรักษtของชนิดพันธุtหนึ่งที่อพยพยnายถิ่น” หมายถึง ผลรวมของอิทธิพลที่
กระทบตlอชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่อาจมีผลตlอการกระจายตัวและความสมบูรณtของชนิดพันธุtตlางถิ่นในระยะยาว
ซี) “สถานภาพการอนุรักษt” จะถูกถือวlา “เป•นที่พึงพอใจ” เมื่อ
(1) ขnอมูลพลวัตประชากรระบุวlาชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นกำลังบำรุงรักษาตัวเองในระยะยาว
ในฐานะที่เป•นองคtประกอบที่มีชีวิตของระบบนิเวศของตน
(2) แนวอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นไมlทิ้งกำลังลงในปŸจจุบันหรือมีแนวโนnมวlาจะลดลง

ในระยะยาว
(3) มีและจะมี ในอนาคตที่แลเห็นไดn แหลlงที่อยูlอาศัยที่พอเพียงที่จะธำรงประชากรของชนิด
พันธุtที่อพยพยnายถิ่นในระยะยาว และ
(4) การกระจายและความอุดมสมบูรณtของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นใกลnเคียงความครอบคลุม
และระดับในอดีตจนถึงขีดที่ระบบนิเวศที่เหมาะสมตามศักยภาพยังคงอยูlไดnและถึงขีดที่สอดคลnองกับการจัดการสัตวtป‡า
อยlางชาญฉลาด
d) “Conservation status” will be taken as “unfavourable” if any of the conditions set out
in sub-paragraph (c) of this paragraph is not met;
e) “Endangered” in relation to a particular migratory species means that the migratory
species is in danger of extinction throughout all or a significant portion of its range;
f) “Range” means all the areas of land or water that a migratory species inhabits, stays in
temporarily, crosses or overflies at any time on its normal migration route;
g) “Habitat” means any area in the range of a migratory species which contains suitable
living conditions for that species;
h) “Range State” in relation to a particular migratory species means any State (and where
appropriate any other Party referred to under subparagraph (k) of this paragraph) that exercises jurisdiction
over any part of the range of that migratory species, or a State, flag vessels of which are engaged outside
national jurisdictional limits in taking that migratory species;
i) “Taking” means taking, hunting, fishing capturing, harassing, deliberate killing, or
attempting to engage in any such conduct;
j) “AGREEMENT” means an international agreement relating to the conservation of one or
more migratory species as provided for in Articles 4 and 5 of this Convention; and

k) “Party” means a State or any regional economic integration organization constituted by
sovereign States which has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of
international Agreements in matters covered by this Convention for which this Convention is in force.
2. In matters within their competence, the regional economic integration organizations which are
Parties to this Convention shall in their own name exercise the rights and fulfil the responsibilities which
this
Convention attributes to their member States. In such cases the member States of these organizations
shall
not be entitled to exercise such rights individually.
3. Where this Convention provides for a decision to be taken by either a two-thirds majority or a
unanimous decision of "the Parties present and voting" this shall mean "the Parties present and casting an
affirmative or negative vote". Those abstaining from voting shall not be counted amongst "the Parties
present
and voting" in determining the majority.
Article 2
Fundamental Principles
1. The Parties acknowledge the importance of migratory species being conserved and of Range States
agreeing to take action to this end whenever possible and appropriate, paying special attention to
migratory
species the conservation status of which is unfavourable, and taking individually or in co-operation
appropriate
and necessary steps to conserve such species and their habitat.
2. The Parties acknowledge the need to take action to avoid any migratory species becoming
endangered.

3. In particular, the Parties:
a) should promote, co-operate in and support research relating to migratory species;
b) shall endeavour to provide immediate protection for migratory species included in
Appendix I; and
c) shall endeavour to conclude Agreements covering the conservation and management of
migratory species included in Appendix II.
ดี) “สถานภาพการอนุรักษt” จะถูกถือวlา “ไมlเป•นที่พึงพอใจ” หากไมlเป•นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ตั้งไวn
ในอนุวรรค (ซี) ของวรรคนี้
อี) “ใกลnสูญพันธุ”t เกี่ยวขnองกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ หมายความวlาชนิดพันธุtที่
อพยพยnายถิ่นอยูlในอันตรายของการสูญพันธุtตลอดแนวอพยพหรือบางสlวนที่สำคัญของแนวอพยพของชนิดพันธุtนั้น
เอฟ) “แนวบริเวณอพยพ” หมายถึง พื้นที่บกและน้ำทั้งปวงที่ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นอาศัยอยูl พักพิง
ชั่วคราว ขnามหรือบินขnามในเวลาใดๆ ตามเสnนทางอพยพปกติของชนิดพันธุtนั้น
จี) “แหลlงที่อยูlอาศัย” หมายถึง พื้นที่ใดในแนวบริเวณของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นซึ่งใกลnสูญพันธุt ซึ่ง
ประกอบดnวยสภาพอยูlอาศัยที่เหมาะสมสำหรับชนิดพันธุtนั้น
เอช) “รัฐที่อยูlในแนวบริเวณอพยพ” โดยเกี่ยวขnองกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นซึ่งใกลnสูญพันธุtหนึ่ง
โดยเฉพาะ หมายถึงรัฐใด (และ ณ ที่ซึ่งเหมาะสม ภาคีอื่นใดที่อnางถึงภายใตnอนุวรรค (เค) ของวรรคนี้) ที่ใชnอำนาจขอบเขต
แหlงรัฐเหนือสlวนใดของแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นนั้น หรือรัฐเจnาของเรือสัญชาติของรัฐหนึ่งที่กระทำ
การนอกขอบเขตอำนาจแหlงชาติในการเก็บเกี่ยวชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
ไอ) “การเก็บเกี่ยว” หมายถึง การเก็บ การลlา การจับสัตวtน้ำ การจับ การรังควาน การฆlาโดยจงใจ
หรือการพยายามที่จะผูกมัดในการกระทำใดๆ ดังกลlาว
เจ) “ความตกลง” หมายถึง ความตกลงระหวlางประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษtหนึ่งหรือมากกวlาหนึ่ง
ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นดังกำหนดสำหรับมาตรา 4 และมาตรา 5 ของอนุสัญญานี้ และ

เค) “ภาคี” หมายถึง รัฐหนึ่งหรือองคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ซึ่งตั้งขึ้นโดยหลายรัฐที่
มีอำนาจอธิปไตย ซึ่งมีอำนาจในเชิงเจรจาตlอรอง จัดทำและประยุกตtใชnความตกลงระหวlางประเทศในประเด็นที่ครอบคลุม
โดยอนุสัญญานี้ ซึ่งอนุสัญญาไดnมีผลบังคับใชnสำหรับการนี้
2. ในเรื่องภายในอำนาจของตน องคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป•นภาคีตlออนุสัญญา ภายในนาม
ของตน จักใชnสิทธิและความรับผิดชอบซึ่งอนุสัญญานี้ไดnใหnแกlรัฐสมาชิก ในกรณีดังกลlาว รัฐสมาชิกขององคtการนี้จักไมl
สามารถใชnสิทธิดังกลlาวตามลำพังไดn
3. ณ ที่ซึ่งอนุสัญญานี้กำหนดใหnมีการตัดสินใจโดยสองในสามเสียงสlวนใหญlหรือการตัดสินใจอยlางเป•นเอกฉันทt
ของ “ภาคีที่ปรากฏและออกเสียง” เชlนนี้ จักหมายถึง “ภาคีที่ปรากฏและลงคะแนนเสียงเห็นพnองหรือคัดคnาน” ภาคีที่ไมl
ออกเสียงจักไมlนับเป•น “ภาคีที่ปรากฏและออกเสียง” ในการพิจารณาตัดสินเสียงสlวนใหญl
มาตรา 2
หลักการพื้นฐาน
1. ภาคีรับทราบความสำคัญของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่กำลังไดnรับการอนุรักษtและของรัฐในแนวทางอพยพที่
ตกลงกันดำเนินปฏิบัติการในดnานนี้เมื่อใดก็ตามที่เป•นไปไดnและเหมาะสม โดยใหnความสนใจเป•นพิเศษแกlชนิดพันธุtที่อพยพ
ยnายถิ่นที่สถานสภาพการอนุรักษtไมlเป•นที่พึงพอใจ และโดยลำพังหรือโดยความรlวมมือ จัดการที่เหมาะสมและจำเป•นเพื่อ
อนุรักษtชนิดพันธุtนั้นและแหลlงที่อยูlอาศัย
2. ภาคีรับทราบความตnองการที่จำตnองดำเนินปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงไมlใหnชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นใดอยูlใน
สถานภาพใกลnสูญพันธุt
3. โดยเฉพาะ ภาคี
เอ) ควรสlงเสริม รlวมมือ และสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
บี) จักพยายามจัดหาการคุnมครองโดยทันทีสำหรับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่อยูlในบัญชีแนบทnาย 1
และ ซี) จักพยายามจัดทำความตกลงครอบคลุมการอนุรักษtและการจัดการชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่อยูlใน
บัญชีแนบทnาย 2

Article 3
Endangered Migratory Species: Appendix I
1. Appendix I shall list migratory species which are endangered.
2. A migratory species may be listed in Appendix I provided that reliable evidence, including the
best scientific evidence available, indicates that the species is endangered.
3. A migratory species may be removed from Appendix I when the Conference of the Parties
determines that:
a) reliable evidence, including the best scientific evidence available, indicates that the
species is no longer endangered, and
b) the species is not likely to become endangered again because of loss of protection
due to its removal from Appendix I.
4. Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shall endeavour:
a) to conserve and, where feasible and appropriate, restore those habitats of the species
which are of importance in removing the species from danger of extinction;
b) to prevent, remove, compensate for or minimize, as appropriate, the adverse effects
of activities or obstacles that seriously impede or prevent the migration of the species; and
c) to the extent feasible and appropriate, to prevent, reduce or control factors that are
endangering or are likely to further endanger the species, including strictly controlling the introduction of,
or controlling or eliminating, already introduced exotic species.
5. Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shall prohibit the taking
of animals belonging to such species. Exceptions may be made to this prohibition only if:
a) the taking is for scientific purposes;

b) the taking is for the purpose of enhancing the propagation or survival of the affected
species;
c) the taking is to accommodate the needs of traditional subsistence users of such
species; or
d) extraordinary circumstances so require; provided that such exceptions are precise as to
content and limited in space and time. Such taking should not operate to the disadvantage of the
species.
6. The Conferences of the Parties may recommend to the Parties that are Range States of a
migratory species listed in Appendix I that they take further measures considered appropriate to benefit
the species.
7. The Parties shall as soon as possible inform the Secretariat of any exceptions made pursuant to
paragraph 5 of this Article.
Article 4
Migratory Species to be the Subject of AGREEMENTS: Appendix II
1. Appendix II shall list migratory species which have an unfavourable conservation status and
which require international agreements for their conservation and management, as well as those which
have a conservation status which would significantly benefit from the international cooperation that
could
be achieved by an international agreement.
มาตรา 3
ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นซึ่งใกลnสูญพันธุt : บัญชีแนบทnาย 1
1. บัญชีแนบทnาย 1 จักขึ้นทะเบียนชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
2. ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นหนึ่งอาจไดnรับการขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 1 โดยหลักฐานที่เชื่อถือไดn

รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรtที่ดีที่สุดที่หามาไดn ระบุวlาชนิดพันธุtนั้นๆ ใกลnสูญพันธุt
3. ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นหนึ่งอาจถูกถอนจากบัญชีแนบทnาย 1 เมื่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาวlา
เอ) หลักฐานที่เชื่อถือไดn รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรtที่ดีที่สุดที่หามาไดn ระบุวlาชนิดพันธุtนั้นไมl
ใกลnสูญพันธุtอีกตlอไปแลnว และ
บี) ชนิดพันธุtนั้นไมlมีแนวโนnมวlาจะกลับกลายมาใกลnสูญพันธุtอีกเพราะวlาขาดการคุnมครองอันสืบ
เนื่องมาจากการถูกถอดออกจากบัญชีแนบทnาย 1
4. ภาคีที่เป•นรัฐในแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 1 จักพยายาม
เอ) เพื่ออนุรักษtและ ณ ที่เป•นไปไดnและเหมาะสม ฟ§¨นฟูที่อยูlอาศัยของชนิดพันธุtเหลlานั้นซึ่งมี
ความสำคัญในการชlวยใหnชนิดพันธุtพnนอันตรายจากการสูญพันธุt
บี) เพื่อป©องกัน กำจัด และชดเชยสำหรับ หรือลดลงใหnนnอยที่สุด เทlาที่เหมาะสม ผลเสียหายของ
กิจกรรมหรืออุปสรรคที่กีดขวาง หนlวงเหนี่ยวอยlางรnายแรงหรือป©องกันการอพยพของชนิดพันธุtนั้น และ
ซี) เทlาที่เป•นไปไดnและเหมาะสม เพื่อป©องกัน ลด หรือควบคุมปŸจจัยที่กำลังหรือมีแนวโนnมที่จะทำ
อันตรายตlอชนิดพันธุtนั้นใหnสูญพันธุt รวมถึงการควบคุมอยlางเขnมงวดซึ่งการนำเขnาหรือการควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุt
ตlางถิ่นที่นำเขnามาแลnว
5. ภาคีที่เป•นรัฐในแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtทอี่ พยพยnายถิ่นดังขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 1 จักหnาม
การเก็บเกี่ยวสัตวtในชนิดพันธุtดังกลlาว การยกเวnนอาจกระทำตlอขnอหnามนี้ไดn เฉพาะถnา
เอ) การเก็บเกี่ยวทำเพื่อจุดมุlงหมายทางวิทยาศาสตรt
บี) การเก็บเกี่ยวทำเพื่อจุดมุlงหมายของการสlงเสริมการขยายพันธุtหรือการอยูรl อดของชนิดพันธุtที่
ไดnรับผลกระทบ
ซี) การเก็บเกี่ยวทำเพื่อเอื้ออำนวยตlอความตnองการของผูnใชnประโยชนtชนิดพันธุtดังกลlาวเพื่อ
การ ดำรงชีวิตตามธรรมเนียมประเพณี หรือ
ดี) เป•นความตnองการในสถานการณtพิเศษ กำหนดวlาการยกเวnนดังกลlาวถูกตnองตามสาระและจำกัด

ในพื้นที่และเวลา การเก็บเกี่ยวดังกลlาวไมlควรกระทำใหnเป•นโทษตlอชนิดพันธุtนั้น
6. สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ อาจเสนอแนะตlอภาคีที่เป•นรัฐในแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่
ขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 1 วlาใหnดำเนินมาตรการที่พิจารณาแลnวเหมาะสมเป•นผลดีตlอชนิดพันธุtนั้น
7. ภาคีจัก เร็วที่สุดเทlาที่เป•นไปไดn แจnงสำนักเลขาธิการเกี่ยวกับการยกเวnนใดๆ ที่กระทำตามวรรค 5 ของ
มาตรานี้
มาตรา 4
ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่จะอยูlภายใตnความตกลง : บัญชีแนบทnาย 2
1. บัญชีแนบทnาย 2 จักขึ้นทะเบียนชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นซึ่งมีสถานภาพการอนุรักษtไมlเป•นที่พึงพอใจและ
ซึ่งตnองการความตกลงระหวlางประเทศเพื่อการอนุรักษtและการจัดการชนิดพันธุtนั้น เชlนเดียวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnาย
ถิ่นที่มีสถานภาพการอนุรักษtซึ่งอาจเป•นผลดีอยlางสำคัญจากความรlวมมือระหวlางประเทศ ซึ่งสามารถบรรลุผลสำเร็จ
โดยความตกลงระหวlางประเทศหนึ่ง
2. If the circumstances so warrant, a migratory species may be listed both in Appendix I and
Appendix II.
3. Parties that are Range States of migratory species listed in Appendix II shall endeavour to
conclude AGREEMENTS where these should benefit the species and should give priority to those species
in an unfavourable conservation status.
4. Parties are encouraged to take action with a view to concluding agreements for any population
or any geographically separate part of the population of any species or lower taxon of wild animals,
members of which periodically cross one or more national jurisdiction boundaries.
5. The Secretariat shall be provided with a copy of each AGREEMENT concluded pursuant to the
provisions of this Article.
Article 5

Guidelines for AGREEMENTS
1. The object of each AGREEMENT shall be to restore the migratory species concerned to a
favourable conservation status or to maintain it in such a status. Each Agreement should deal with those
aspects of the conservation and management of the migratory species concerned which serve to achieve
that object.
2. Each AGREEMENT should cover the whole of the range of the migratory species concerned and
should be open to accession by all Range States of that species, whether or not they are Parties to this
Convention.
3. An AGREEMENT should, wherever possible, deal with more than one migratory species.
4. Each AGREEMENT should:
a) identify the migratory species covered;
b) describe the range and migration route of the migratory species;
c) provide for each Party to designate its national authority concerned with the
implementation of the AGREEMENT.
d) establish, if necessary, appropriate machinery to assist in carrying out the aims of the
AGREEMENT, to monitor its effectiveness, and to prepare reports for the Conference of the Parties;
e) provide for procedures for the settlement of disputes between Parties to the
AGREEMENT; and
f) at a minimum, prohibit, in relation to a migratory species of the Order Cetacea, any
taking that is not permitted for that migratory species under any other multilateral agreement and provide
for accession to the AGREEMENT by States that are not Range States of that migratory species.
5. Where appropriate and feasible, each AGREEMENT should provide for but not be limited to:

a) periodic review of the conservation status of the migratory species concerned and
the identification of the factors which may be harmful to that status;
b) co-ordinated conservation and management plans;
c) research into the ecology and population dynamics of the migratory species
concerned, with special regard to migration;
2. หากสถานการณtจำเป•นอยlางยิ่ง ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นหนึ่งอาจขึ้นทะเบียนทั้งในบัญชีแนบทnาย 1 และ
บัญชีแนบทnาย 2
3. ภาคีที่เป•นรัฐที่อยูlในแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 2 จัก
พยายามที่จะทำความตกลงซึ่งความตกลงนี้จักเป•นผลดีตlอชนิดพันธุt และควรใหnลำดับความสำคัญตlอชนิดพันธุtที่อยูlใน
สถานภาพการอนุรักษtที่ไมlเป•นที่พึงพอใจ
4. ภาคีไดnรับการสนับสนุนใหnดำเนินปฏิบัติการดnวยความมุlงหวังที่จะทำความตกลงสำหรับประชากรใดๆ หรือ
สlวนของประชากรที่แยกกันทางภูมิศาสตรtของชนิดพันธุtใดก็ตามหรือกลุlมอนุกรมวิธานที่ต่ำกวlานั้นของสัตวtป‡า ซึ่ง
สมาชิกของประชากรดังกลlาวขnามหนึ่งหรือมากกวlาหนึ่งขอบเขตอำนาจแหlงชาติเป•นระยะ
5. สำนักเลขาธิการจักไดnรับสำเนาหนึ่งฉบับของแตlละความตกลงที่ลงมติแลnวตามบทบัญญัติของมาตรานี้
มาตรา 5
แนวทางสำหรับความตกลง
1. วัตถุประสงคtของแตlละความตกลงจักเพื่อฟ§¨นฟูชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นใหnอยูlในสถานภาพการอนุรักษtที่
เป•นที่พึงพอใจหรือเพื่อธำรงรักษาชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นในสถานภาพดังกลlาว แตlละความตกลงควรกระทำเกี่ยวกับ
แงlมุมของการอนุรักษtและการจัดการชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่เกี่ยวขnองซึ่งสนองตlอการบรรลุตามวัตถุประสงคt
2. แตlละความตกลงควรครอบคลุมตลอดแนวบริเวณอพยพเสnนทางของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิน่ ที่เกี่ยวขnอง
และควรเปªดใหnมีการภาคยานุวัติโดยรัฐที่อยูlในแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtนั้น ไมlวlาเป•นภาคีอนุสัญญานี้หรือไมl
3. หากเป•นไปไดn ควรกระทำความตกลงเกี่ยวขnองกับมากกวlาหนึ่งชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น

4. แตlละความตกลงควร
เอ) จำแนกระบุชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่ครอบคลุม
บี) บรรยายแนวบริเวณและเสnนทางอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
ซี) เตรียมการสำหรับแตlละภาคีใหnมอบหมายหนlวยงานที่มีอำนาจระดับชาติเกี่ยวขnองกับการอนุวัติ
ความตกลง
ดี) หากจำเป•น จัดตั้งกลไกที่เหมาะสมเพื่อชlวยในการดำเนินงานใหnบรรลุจุดมุlงหมายของความตกลง
เพื่อติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของกลไกและเพื่อจัดเตรียมรายงานสำหรับสมัชชาภาคี
อี) เตรียมการสำหรับระเบียบวิธีการสำหรับการยุติขnอพิพาทระหวlางภาคีแหlงความตกลง และ
เอฟ) โดยนnอยที่สุด เกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นใดของลำดับวาฬและโลมา (Order Cetacea)
หnามการเก็บเกี่ยวใดๆ ที่มิไดnรับอนุญาตสำหรับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นนั้นภายใตnความตกลงพหุภาคีอื่นใด และ
เตรียมการสำหรับการภาคยานุวัติความตกลงโดยรัฐที่มิไดnเป•นรัฐที่อยูlในเสnนทางอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
5. หากที่เหมาะสมและเป•นไปไดn แตlละความตกลงควรเตรียมการสำหรับ แตlไมlจำกัดตlอ
เอ) การทบทวนเป•นระยะถึงสถานภาพการอนุรักษtของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่เป•นที่วิตกหlวงใย
และการจำแนกระบุปŸจจัยหรืออาจเป•นภัยตlอสถานการณt
บี) แผนการอนุรักษtและจัดการที่ประสานงานแลnว
ซี) งานวิจัยถึงระบบนิเวศและพลวัตประชากรของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่เป•นที่วิตกหlวงใย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการอพยพยnายถิ่น
d) the exchange of information on the migratory species concerned, special regard being
paid to the exchange of the results of research and of relevant statistics;
e) conservation and, where required and feasible, restoration of the habitats of
importance in maintaining a favourable conservation status, and protection of such habitats from
disturbances, including strict control of the introduction of, or control of already introduced, exotic
species

detrimental to the migratory species;
f) maintenance of a network of suitable habitats appropriately disposed in relation to the
migration routes;
g) where it appears desirable, the provision of new habitats favourable to the migratory
species or reintroduction of the migratory species into favourable habitats;
h) elimination of, to the maximum extent possible, or compensation for activities and
obstacles which hinder or impede migration;
i) prevention, reduction or control of the release into the habitat of the migratory species
of substances harmful to that migratory species;
j) measures based on sound ecological principles to control and manage the taking of the
migratory species;
k) procedures for co-ordinating action to suppress illegal taking;
l) exchange of information on substantial threats to the migratory species;
m) emergency procedures whereby conservation action would be considerably and
rapidly strengthened when the conservation status of the migratory species is seriously affected; and
n) making the general public aware of the contents and aims of the AGREEMENT.
Article 6
Range States
1. A list of the Range States of migratory species listed in Appendices I and II shall be kept up to
date by the Secretariat using information it has received from the Parties.
2. The Parties shall keep the Secretariat informed in regard to which of the migratory species
listed in Appendices I and II they consider themselves to be Range States, including provision of

information on their flag vessels engaged outside national jurisdictional limits in taking the migratory
species concerned and, where possible, future plans in respect of such taking.
3. The Parties which are Range States for migratory species listed in Appendix I or Appendix II
should inform the Conference of the Parties through the Secretariat, at least six months prior to each
ordinary meeting of the Conference, on measures that they are taking to implement the provisions of this
Convention for these species.
Article 7
The Conference of the Parties
1. The Conference of the Parties shall be the decision-making organ of this Convention.
2. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years
after the entry into force of this Convention.
ดี) การแลกเปลี่ยนขnอมูลขlาวสารเกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่เป•นที่วิตกหlวงใย โดยใหn
ความสำคัญเป•นพิเศษตlอการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวขnอง
อี) การอนุรักษt และที่ซึ่งตnองการและเป•นไปไดn การฟ§¨นฟูแหลlงที่อยูlอาศัยที่สำคัญในการธำรงรักษา
สถานภาพการอนุรักษtที่เป•นที่พึงพอใจ และการคุnมครองแหลlงที่อยูlอาศัยดังกลlาวจากการรบกวน รวมถึงการควบคุม
การนำเขnาอยlางเขnมงวด หรือการควบคุมชนิดพันธุtตlางถิ่นที่นำเขnามาแลnวมีผลเสียหายตlอชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
เอฟ) ธำรงรักษาเครือขlายของแหลlงที่อยูlอาศัยที่เหมาะสม ซึ่งโดยเกี่ยวขnองกับเสnนทางอพยพ
จี) หากปรากฏวlาเป•นที่ตnองการ บทบัญญัติของแหลlงที่อยูlอาศัยใหมlที่พึงพอใจตlอชนิดพันธุtที่อพยพ
ยnายถิ่นหรือการชักนำเขnาสูlแหลlงที่อยูlอาศัยที่พึงพอใจ
เอช) การกำจัด ใหnมากที่สุดเทlาที่เป•นไปไดn หรือการชดเชยสำหรับกิจกรรมและอุปสรรคซึ่งซlอนเรnน
หรือกีดขวางหนlวงเหนี่ยวการอพยพ
ไอ) การป©องกัน การลดลงหรือการควบคุมการปลlอยสารที่เป•นอันตรายตlอชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น

เขnาสูlแหลlงที่อยูlอาศัยของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นนั้น
เจ) มาตรการบนพื้นฐานของหลักการทีเ่ ป•นมิตรตlอระบบนิเวศเพื่อควบคุมและจัดการการเก็บเกี่ยว
ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
เค) ระเบียบวิธีการสำหรับปฏิบัติการประสานงานเพื่อระงับการเก็บเกี่ยวโดยผิดกฎหมาย
แอล) การแลกเปลี่ยนขnอมูลขlาวสารเกี่ยวกับการคุกคามชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
เอ็ม) ระเบียบวิธีการในกรณีฉุกเฉินซึ่งปฏิบัติการอนุรักษtจะไดnรับการสlงเสริมใหnแข็งแกรlงอยlาง
พิจารณาแลnวและอยlางรวดเร็ว เมื่อสถานภาพการอนุรักษtของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นไดnรับผลกระทบ และ
เอ็น) จัดทำการสlงเสริมความตระหนักของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับบริบทและจุดมุlงหมายของ
ความตกลง
มาตรา 6
รัฐในแนวบริเวณอพยพ
1. ทะเบียนของรัฐในแนวบริเวณอพยพของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 1
และ 2 ไดnรับการปรับปรุงใหnทันสมัยโดยสำนักเลขาธิการโดยใชnขnอมูลขlาวสารที่ไดnรับจากภาคี
2. ภาคีจักดำเนินการแจnงสำนักเลขาธิการเกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นใดที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย
1 และ 2 ซึ่งภาคีพิจารณาเป•นรัฐในแนวบริเวณอพยพ รวมถึงบทบัญญัติของขnอมูลขlาวสารเกี่ยวกับเรือสัญชาติของภาคี
นั้นที่ปฏิบัติการนอกเขตอำนาจแหlงชาติในการเก็บเกี่ยวชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่เป•นที่วิตกหlวงใย และหากเป•นไปไดn
แผนในอนาคตเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดังกลlาว
3. ภาคีซึ่งเป•นรัฐในแนวบริเวณอพยพสำหรับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นฐานขึ้นทะเบียนในบัญชีแนบทnาย 1
หรือบัญชีแนบทnาย 2 ควรแจnงสมัชชาภาคีอนุสัญญาและสำนักเลขาธิการอยlางนnอยหกเดือนกlอนการประชุมสมัชชา
ภาคีสมัยสามัญแตlละสมัย เกี่ยวกับมาตรการที่ตนกำลังดำเนินการอนุวัติบทบัญญัติของอนุสัญญานี้สำหรับชนิดพันธุt
เหลlานี้
มาตรา 7

สมัชชาภาคี
1. สมัชชาภาคีจักเป•นหนlวยตัดสินใจของอนุสัญญานี้
2. สำนักเลขาธิการจักเชิญประชุมสมัชชาภาคีไมlชnากวlาสองป-หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใชn
3. Thereafter the Secretariat shall convene ordinary meetings of the Conference of the Parties at
intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary
meetings
at any time on the written request of at least one-third of the Parties.
4. The Conference of the Parties shall establish and keep under review the financial regulations of
this Convention. The Conference of the Parties shall, at each of its ordinary meetings, adopt the budget
for
the next financial period. Each Party shall contribute to this budget according to a scale to be agreed
upon by
the Conference. Financial regulations, including the provisions on the budget and the scale of
contributions as
well as their modifications, shall be adopted by unanimous vote of the Parties present and voting.
5. At each of its meetings the Conference of the Parties shall review the implementation of this
Convention and may in particular:
a) review and assess the conservation status of migratory species;
b) review the progress made towards the conservation of migratory species, especially those
listed in Appendices I and II;
c) make such provision and provide such guidance as may be necessary to enable the
Scientific Council and the Secretariat to carry out their duties;
d) receive and consider any reports presented by the Scientific Council, the Secretariat, any
Party or any standing body established pursuant to an AGREEMENT;

e) make recommendations to the Parties for improving the conservation status of migratory
species and review the progress being made under AGREEMENTS;
f) in those cases where an AGREEMENT has not been concluded, make recommendations for
the convening of meetings of the Parties that are Range States of a migratory species or group of
migratory
species to discuss measures to improve the conservation status of the species;
g) make recommendations to the Parties for improving the effectiveness of this Convention;
and h) decide on any additional measure that should be taken to implement the objectives of
this Convention.
6. Each meeting of the Conference of the Parties should determine the time and venue of the next
meeting.
7. Any meeting of the Conference of the Parties shall determine and adopt rules of procedure for
that meeting. Decisions at a meeting of the Conference of the Parties shall require a two-thirds majority of
the
Parties present and voting, except where otherwise provided for by this Convention.
8. The United Nations, its Specialized Agencies, the International Atomic Energy Agency, as well as
any State not a party to this Convention and, for each Agreement, the body designated by the parties to
that
Agreement, may be represented by observers at meetings of the Conference of the Parties.
9. Any agency or body technically qualified in protection, conservation and management of migratory
species, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be represented at
meetings of the Conference of the Parties by observers, shall be admitted unless at least one-third of the
Parties present object:

a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national
governmental agencies and bodies; and
b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this
purpose by the State in which they are located.
Once admitted, these observers shall have the right to participate but not to vote.
3. ภายหลังจากนั้น สำนักเลขาธิการจักเชิญประชุมสมัยสามัญของสมัชชาภาคีเป•นระยะเวnนไมlเกินสามปเวnนเสียแตlวlาสมัชชาภาคีตัดสินใจเป•นอยlางอื่น และเชิญประชุมสมัยวิสามัญเมื่อใดก็ตามที่มีคำขอเป•นลายลักษณtอักษร
ของอยlางนnอยหนึ่งในสามของภาคี
4. สมัชชาภาคีจักจัดตั้งและควบคุมการทบทวนกฎระเบียบทางการเงินของอนุสัญญา ในแตlละการประชุม
สมัยสามัญ สมัชชาภาคีจักรับรองงบประมาณสำหรับชlวงระยะการเงินถัดไป แตlละภาคีจักบริจาคใหnแกlงบประมาณนี้
ตามสเกลที่ไดnรับการตกลงโดยสมัชชาภาคี กฎระเบียบทางการเงินรวมถึงขnอกำหนดเกี่ยวกับงบประมาณและสเกล
ของการบริจาคตลอดจนการปรับเปลี่ยน จักไดnรับการรับรองโดยฉันทามติของภาคีที่ปรากฏและออกเสียง
5. ในการประชุมแตlละสมัยของสมัชชาภาคี จักทบทวนการอนุวัติอนุสัญญานี้และอาจ โดยเฉพาะ
เอ) ทบทวนและประเมินสถานภาพการอนุรักษtของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
บี) ทบทวนความกnาวหนnาที่ดำเนินไปสูlการอนุรักษtชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น โดยเฉพาะที่ขึ้น
ทะเบียนอยูlในบัญชีแนบทnาย 1 และ 2
ซี) จัดทำขnอกำหนดดังกลlาวและจัดหาคำแนะนำดังกลlาวที่อาจจะจำเป•นสำหรับสภาวิทยาศาสตรt
และสำนักเลขาธิการเพื่อใหnสามารถดำเนินหนnาที่รับผิดชอบไดn
ดี) รับและพิจารณารายงานใดที่เสนอโดยสภาวิทยาศาสตรt สำนักเลขาธิการ ภาคีใดหรือกรรมการ
ชุดใดที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลง
อี) จัดทำขnอเสนอแนะใหnแกlภาคีสำหรับการปรับปรุงสถานภาพการอนุรักษtของชนิดพันธุtที่ อพยพ
ยnายถิ่น และทบทวนความกnาวหนnาที่ดำเนินไปภายใตnความตกลง

เอฟ) ในกรณีที่ไมlไดnมีการจัดทำความตกลง จัดทำขnอเสนอแนะสำหรับการจัดประชุมภาคีที่เป•นรัฐใน
เสnนทางของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น หรือฝูงของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น เพื่อหารือมาตรการที่จะปรับปรุงสถานภาพ
การอนุรักษtของชนิดพันธุtนั้น
จี) จัดทำขnอเสนอแนะตlอภาคีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิผลของอนุสัญญานี้ และ
เอช) ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมใดที่ควรใชnอนุวัติวัตถุประสงคtของอนุสัญญานี้
6. การประชุมแตlละสมัยของสมัชชาภาคีควรพิจารณาตกลงเวลาและสถานที่ของการประชุมสมัยตlอไป
7. การประชุมใดของสมัชชาภาคีจักตกลงและรับรองกฎของระเบียบการสำหรับการประชุมนั้น การตัดสินใจ
ณ การประชุมหนึ่งของสมัชชาภาคีจักตnองการสองในสามเสียงสlวนใหญlของภาคีที่ปรากฏและออกเสียง ยกเวnนในกรณี
ที่อนุสัญญานี้กำหนดเป•นอยlางอื่น
8. สหประชาชาติ องคtการชำนัญพิเศษ องคtการพลังงานปรมาณูระหวlางประเทศ ตลอดจนรัฐใดที่ไมlไดnเป•น
ภาคีของอนุสัญญา และสำหรับแตlละความตกลง หนlวยงานที่ไดnรับมอบหมายจากภาคีทั้งปวงใหnดูแลความตกลงนั้น
อาจเสนอผูnแทนเป•นผูnสังเกตการณtในการประชุมของสมัชชาภาคี
9. องคtการหรือหนlวยงานที่เหมาะสมทางวิชาการในการคุnมครอง อนุรักษtและจัดการชนิดพันธุtที่อพยพยnาย
ถิ่นในประเภทตlอไปนี้ ซึ่งไดnแจnงสำนักเลขาธิการถึงความปรารถนาจะเสนอผูnแทนในที่ประชุมสมัชชาภาคีโดยเป•น
ผูnสังเกตการณt จักไดnรับการยอมรับหากอยlางนnอยหนึ่งในสามของภาคีที่ปรากฏไมlคัดคnาน
เอ) องคtกรหรือหนlวยงานระหวlางประเทศทั้งรัฐบาลและมิใชlรัฐบาล และองคtกรและหนlวยงาน
รัฐบาลแหlงชาติ และ
บี) องคtกรหรือหนlวยงานแหlงชาติที่มิใชlรัฐบาล ซึ่งไดnรับการเห็นชอบสำหรับจุดมุlงหมายนี้โดยรัฐที่
องคtกรหรือหนlวยงานตั้งอยูl
เมื่อไดnรับการยอมรับแลnว ผูnสังเกตการณtเหลlานีจ้ ักมีสิทธิที่จะเขnารlวมแตlไมlมีสิทธิออกเสียง
Article 8
The Scientific Council

1. At its first meeting, the Conference of the Parties shall establish a Scientific Council to provide
advice on scientific matters.
2. Any Party may appoint a qualified expert as a member of the Scientific Council. In addition, the
Scientific Council shall include as members qualified experts selected and appointed by the Conference
of the Parties; the number of these experts, the criteria for their selection and the terms of their
appointments shall be as determined by the Conference of the Parties.
3. The Scientific Council shall meet at the request of the Secretariat as required by the
Conference of the Parties.
4. Subject to the approval of the Conference of the Parties, the Scientific Council shall establish
its own rules of procedure.
5. The Conference of the Parties shall determine the functions of the Scientific Council, which
may include:
a) providing scientific advice to the Conference of the Parties, to the Secretariat, and, if
approved by the Conference of the Parties, to any body set up under this Convention or an AGREEMENT
or to any Party;
b) recommending research and the co-ordination of research on migratory species,
evaluating the results of such research in order to ascertain the conservation status of migratory species
and reporting to the Conference of the Parties on such status and measures for its improvement;
c) making recommendations to the Conference of the Parties as to the migratory species
to be included in Appendices I and II, together with an indication of the range of such migratory species;
d) making recommendations to the Conference of the Parties as to specific conservation
and management measures to be included in AGREEMENTS on migratory species; and

e) recommending to the Conference of the Parties solutions to problems relating to the
scientific aspects of the implementation of this Convention, in particular with regard to the habitats of
migratory species.
Article 9
The Secretariat
1. For the purposes of this Convention a Secretariat shall be established.
2. Upon entry into force of this Convention, the Secretariat is provided by the Executive Director
of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers
appropriate, he may be assisted by suitable intergovernmental or non-governmental, international or
national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild
animals.
3. If the United Nations Environment Programme is no longer able to provide the Secretariat, the
Conference of the Parties shall make alternative arrangements for the Secretariat.
มาตรา 8
สภาวิทยาศาสตรt
1. ในการประชุมสมัยแรก สมัชชาภาคีจักจัดตั้งสภาวิทยาศาสตรtเพื่อใหnคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทาง
วิทยาศาสตรt
2. ภาคีใดอาจแตlงตั้งผูnเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป•นสมาชิกของสภาวิทยาศาสตรt นอกจากนั้นสภา
วิทยาศาสตรtจักรวมถึงสมาชิกที่เป•นผูnเชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่คัดเลือกแลnวและที่แตlงตั้งโดยสมัชชาภาคี จำนวน
ผูnเชี่ยวชาญ เกณฑtสำหรับการคัดเลือกและเงื่อนไขของการแตlงตั้งจักเป•นไปตามที่สมัชชาภาคีไดnพิจารณาตัดสินใจ
3. สภาวิทยาศาสตรtจักประชุมตามคำเชิญของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาดังเป•นที่ตnองการโดยสมัชชาภาคี
4. ภายใตnความเห็นชอบของสมัชชาภาคี สภาวิทยาศาสตรtจักจัดตั้งกฎของระเบียบของตนเอง

5. สมัชชาภาคีจักพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทหนnาที่ของสภาวิทยาศาสตรt ซึ่งอาจรวมถึง
เอ) จัดหาคำแนะนำทางวิทยาศาสตรtใหnแกlสมัชชาภาคี ใหnแกlสำนักเลขาธิการอนุสัญญา และ
หากไดnรับการเห็นชอบจากสมัชชาภาคี ใหnแกlหนlวยงานใดที่จัดตั้งขึ้นภายใตnอนุสัญญานี้ หรือความตกลงหนึ่ง หรือ
ใหnแกlภาคีใด
บี) เสนอแนะการวิจัยและการประสานงานการวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น ประเมินผล
ของการวิจัยดังกลlาวเพื่อใหnความมั่นใจในสถานภาพการอนุรักษtของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นและการรายงานตlอ
สมัชชาภาคีเกีย่ วกับสถานภาพดังกลlาวและมาตรการสำหรับปรับปรุงแกnไข
ซี) จัดทำขnอเสนอแนะตlอสมัชชาภาคีเกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นที่รวมอยูlในบัญชีแนบทnาย
1 และ 2 ดnวยกันกับการระบุเสnนทางของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นดังกลlาว
ดี) จัดทำขnอเสนอแนะตlอที่ประชุมภาคีเกี่ยวกับมาตรการโดยเฉพาะในการอนุรักษtและ
การจัดการที่จะกำหนดไวnในความตกลงเกี่ยวกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
อี) เสนอแนะตlอที่ประชุมภาคีเกี่ยวกับวิธีการแกnปŸญหาเกี่ยวกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับ
นี้ในดnานวิทยาศาสตรt โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแหลlงที่อยูlอาศัยของชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น
มาตรา 9
สำนักเลขาธิการ
1. โดยนัยนี้ สำนักเลขาธิการจึงไดnรับการจัดตั้งขึ้น
2. จนกวlาอนุสัญญาจะมีผลบังคับใชn ผูnอำนวยการบริหารโครงการสิ่งแวดลnอมแหlงสหประชาชาติจะเป•นผูn
ดำเนินงานสำนักเลขาธิการ จนเมื่อผูnอำนวยการบริหารฯ พิจารณาวlาเหมาะสม เขาอาจไดnรับความชlวยเหลือใน
การดำเนินงานดังกลlาวจากองคtกรระหวlางรัฐบาล องคtกรพัฒนาเอกชน องคtกรระหวlางประเทศ หรือหนlวยงานใน
ระดับประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการคุnมครอง อนุรักษtและจัดการดูแลชนิดพันธุtสัตวtป‡า
3. หากโครงการสิ่งแวดลnอมแหlงสหประชาชาติไมlสามารถดำเนินงานสำนักเลขาธิการไดn สมัชชาภาคี
อนุสัญญาอาจจัดทำขnอตกลงที่เป•นทางเลือกอื่นสำหรับสำนักเลขาธิการ

4. The functions of the Secretariat shall be:
a) to arrange for and service meetings:
(i) of the Conference of the Parties, and
(ii) of the Scientific Council;
b) to maintain liaison with and promote liaison between the Parties, the standing bodies
set up under AGREEMENTS and other international organizations concerned with migratory species;
c) to obtain from any appropriate source reports and other information which will further
the objectives and implementation of this Convention and to arrange for the appropriate dissemination of
such information;
d) to invite the attention of the Conference of the Parties to any matter pertaining to the
objectives of this Convention;
e) to prepare for the Conference of the Parties reports on the work of the Secretariat and
on the implementation of this Convention;
f) to maintain and publish a list of Range States of all migratory species included in
Appendices I and II;
g) to promote, under the direction of the Conference of the Parties, the conclusion of
AGREEMENTS,
h) to maintain and make available to the Parties a list of AGREEMENTS and, if so required
by the Conference of the Parties, to provide any information on such AGREEMENTS;
i) to maintain and publish a list of the recommendations made by the Conference of the
Parties pursuant to sub-paragraphs (e), (f) and (g) of paragraph 5 of Article VII or of decisions made
pursuant to sub-paragraph (h) of that paragraph;

j) to provide for the general public information concerning this Convention and its
objectives; and
k) to perform any other function entrusted to it under this Convention or by the
Conference of the Parties.
Article 10
Amendment of the Convention
1. This Convention may be amended at any ordinary or extraordinary meeting of the Conference
of the Parties.
2. Proposals for amendment may be made by any Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the
Secretary at least one hundred and fifty days before the meeting at which it is to be considered and shall
promptly be communicated by the Secretary to all Parties. Any comments on the text by the Parties
shall
be communicated to the Secretariat not less than sixty days before the meeting begins. The Secretariat
shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all
comments submitted by that day.
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.
4. บทบาทหนnาที่ของสำนักเลขาธิการจักตnอง
เอ) เพื่อจัดและใหnบริการสำหรับการประชุม
(1) ของสมัชชาภาคีอนุสัญญา และ
(2) ของสภาที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรt
บี) เพื่อธำรงรักษาและสlงเสริมการประสานงานระหวlางภาคี หนlวยงานภายใตnความตกลงที่
เกี่ยวขnอง และองคtกรระหวlางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวขnองกับชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่น

ซี) เพื่อรวบรวมรายงานและขnอมูลขlาวสารที่เกี่ยวขnอง ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงคtและการอนุวัติ
อนุสัญญาจากแหลlงที่เหมาะสม และเผยแพรlขnอมูลขlาวสารดังกลlาวตlอไป
ดี) เชิญชวนสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ใหnความสนใจกับประเด็นตlางๆ ที่เกี่ยวขnองกับวัตถุประสงคt
ของอนุสัญญา
อี) เพื่อเตรียมรายงานเกี่ยวกับการบริหารตามภาระหนnาที่ของตนในอนุสัญญาฉบับนี้ และเสนอ
รายงานนั้นตlอสมัชชาภาคีอนุสัญญา
เอฟ) เพื่อธำรงรักษาและจัดพิมพtทะเบียนรายชื่อของรัฐในแนวบริเวณอพยพที่เกี่ยวขnองกับ
ชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นในบัญชีแนบทnาย I และ II
จี) เพื่อสlงเสริมการทำสัญญากับความตกลงตlางๆ ที่เกี่ยวขnองภายใตnแนวทางของสมัชชาภาคี
อนุสัญญา
เอช) เพื่อธำรงรักษาและเผยแพรlทะเบียนรายชื่อของความตกลงตlางๆ ที่เกี่ยวขnอง ใหnแกlภาคี
และใหnขnอมูลขlาวสารเกี่ยวกับความตกลงดังกลlาว หากสมัชชาภาคีอนุสัญญารnองขอ
ไอ) เพื่อธำรงรักษาและจัดพิมพtรายการขnอเสนอแนะของสมัชชาภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวขnองกับ
อนุวรรค (อี) (เอฟ) และ (จี) ในวรรค 5 ของมาตรา 7 หรือขnอมติอื่นๆ ที่เกี่ยวขnองกับอนุวรรค (เอช) ในวรรค
ดังกลlาว
เจ) เพื่อเผยแพรlขnอมูลขlาวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาและวัตถุประสงคtของอนุสัญญาใหnแกl
สาธารณชนทั่วไป และ
เค) เพื่อปฏิบัติหนnาที่อื่นๆ ซึ่งอาจไดnรับมอบหมายจากสมัชชาภาคีอนุสัญญา
มาตรา 10
การแกnไขอนุสัญญา
1. อนุสัญญานี้อาจไดnรับการแกnไขในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยสามัญหรือวิสามัญสมัยใดก็ไดn
2. ขnอเสนอสำหรับการแกnไขอาจกระทำโดยภาคีก็ไดn

3. เนื้อหาของขnอแกnไขที่เสนอและเหตุผลสำหรับการนั้น จักตnองถูกสื่อสารไปยังสำนักเลขาธิการอยlางนnอย
150 วันกlอนการประชุมซึ่งจะพิจารณาขnอแกnไข และจักตnองถูกสื่อสารในทันทีโดยสำนักเลขาธิการไปยังภาคีทั้งปวง
ความเห็นใดๆ ตlอเนื้อหาโดยภาคีจักตnองถูกสื่อสารไปยังสำนักเลขาธิการไมlนnอยกวlา 60 วันกlอนการประชุมเริ่มตnน
สำนักเลขาธิการจัก โดยทันทีหลังจากวันสุดทnายของการสlงมอบความเห็น ติดตlอสื่อสารไปยังภาคีเกี่ยวกับ
ความเห็นที่สlงมอบ ภายในวันนั้น
4. ขnอแกnไขจักไดnรับการรับรองโดยสองในสามเสียงสlวนใหญlของภาคีที่ปรากฏและออกเสียง
5. An amendment adopted shall enter into force for all Parties which have accepted it on the first
day of the third month following the date on which two-thirds of the Parties have deposited an
instrument of acceptance with the Depositary. For each Party which deposits an instrument of acceptance
after the date on which two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance, the
amendment shall enter into force for that Party on the first day of the third month following the deposit
of its instrument of acceptance.
Article 11
Amendment of the Appendices
1. Appendices I and II may be amended at any ordinary or extraordinary meeting of the
Conference of the Parties.
2. Proposals for amendment may be made by any Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it, based on the best scientific
evidence available, shall be communicated to the Secretariat at least one hundred and fifty days before
the meeting and shall promptly be communicated by the Secretariat to all Parties. Any comments on the
text by the Parties shall be communicated to the Secretariat not less than sixty days before the meeting
begins. The Secretariat shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to

the Parties all comments submitted by that day.
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.
5. An amendment to the Appendices shall enter into force for all Parties ninety days after the
meeting of the Conference of the Parties at which it was adopted, except for those Parties which make a
reservation in accordance with paragraph 6 of this Article.
6. During the period of ninety days provided for in paragraph 5 of this Article, any Party may by
notification in writing to the Depositary make a reservation with respect to the amendment. A reservation
to an amendment may be withdrawn by written notification to the Depositary and thereupon the
amendment shall enter into force for that Party ninety days after the reservation is withdrawn.
Article XII
Effect on International Conventions and Other Legislation
1. Nothing in this Convention shall prejudice the codification and development of the law of the
sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C
(XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of
any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.
2. The provisions of this Convention shall in no way affect the rights or obligations of any Party
deriving from any existing treaty, convention or Agreement.
3. The provisions of this Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt stricter
domestic measures concerning the conservation of migratory species listed in Appendices I and II or to
adopt domestic measures concerning the conservation of species not listed in Appendices I and II.
5. ขnอแกnไขหนึ่งที่ไดnรับการรับรองจักมีผลบังคับใชnสำหรับทุกภาคีซึ่งไดnยอมรับขnอแกnไขนั้นในวันแรกของ
เดือนที่สามหลังจากวันที่สองในสามของภาคีไดnสlงมอบสารการยอมรับไวnที่ผูnรับมอบ สำหรับแตlละภาคีที่สlงมอบ

สารของการยอมรับหลังจากวันที่สองในสามของภาคีไดnสlงมอบสารการยอมรับ การแกnไขจักมีผลบังคับใชnสำหรับ
ภาคีนั้นในวันแรกของเดือนที่สามหลังจากการสlงมอบสารการยอมรับ
มาตรา 11
การแกnไขบัญชีแนบทnาย
1. บัญชีแนบทnาย 1 และ 2 อาจไดnรับการแกnไขในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยสามัญหรือวิสามัญสมัยใด
ก็ไดn
2. ขnอเสนอสำหรับการแกnไขอาจกระทำโดยภาคีใดก็ไดn
3. เนื้อหาของขnอแกnไขที่เสนอและเหตุผลสำหรับการนั้น ซึ่งอยูlบนบรรทัดฐานของหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรtที่ดีที่สุดที่มีอยูl จักตnองถูกสื่อสารไปยังสำนักเลขาธิการอยlางนnอย 150 วันกlอนการประชุม และจักถูก
สื่อสารโดยทันทีโดยสำนักเลขาธิการตlอภาคีทั้งปวง ความเห็นใดตlอเนื้อหาโดยภาคีจักถูกสื่อสารไปยังสำนัก
เลขาธิการไมlนnอยกวlา 60 วันกlอนการประชุมเริ่มตnน สำนักเลขาธิการจักในทันทีทันใดภายหลังวันสุดทnายสำหรับ
การสlงมอบความเห็น ติดตlอสื่อสารไปยังภาคีเกี่ยวกับความเห็นทั้งปวงที่สlงมอบ ภายในวันนั้น
4. ขnอแกnไขจักไดnรับการรับรองโดยเสียงสlวนใหญlจำนวนสองในสามของภาคีที่ปรากฏและออกเสียง
5. ขnอแกnไขหนึ่งตlอภาคผนวกจักมีผลบังคับใชnสำหรับภาคีทั้งปวง 90 วันหลังจากการประชุมสมัชชาภาคี
ที่ขnอแกnไขไดnรับการรับรอง ยกเวnนสำหรับภาคีซึ่งไดnทำขnอสงวนโดยสอดคลnองกับวรรค 6 ของมาตรานี้
6. ระหวlางระยะเวลา 90 วันที่ใหnสำหรับในวรรค 5 ของมาตรานี้ ภาคีใดอาจโดยการแจnงเป•นลายลักษณt
อักษรตlอผูnรับมอบ ตั้งขnอสงวนเกี่ยวกับขnอแกnไข ขnอสงวนตlอขnอแกnไขหนึ่งอาจถูกถอนโดยการแจnงเป•นลายลักษณt
อักษรตlอผูnรับมอบ และทันทีทันใดหลังจากนั้น จักมีผลบังคับใชnสำหรับภาคีนั้น 90 วันหลังจากขnอสงวนถูกถอน
มาตรา 12
ผลที่มีตlออนุสัญญาระหวlางประเทศและกฎหมายอื่น
1. ไมlมีขnอความใดในอนุสัญญาฉบับนี้จะกระทบกระเทือนตlอการประมวลและการพัฒนากฎหมายทะเล
โดยการประชุมของสหประชาชาติวlาดnวยกฎหมายทะเล ซึ่งไดnประชุมตามขnอมติ 2750 ค (25) ของสมัชชาใหญl

แหlงสหประชาชาติ หรือตlอขnอเรียกรnองและทัศนะทางกฎหมายในปŸจจุบันหรือในอนาคตของรัฐใดเกี่ยวกับ
กฎหมายทะเลและลักษณะและขอบเขตของอำนาจรัฐชายฝŸµงและรัฐเจnาของธง
2. บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ไมlวlาโดยประการใด จะไมlกระทบกระเทือนตlอสิทธิหรือพันธกรณีของภาคี
ใด อันเนื่องจากสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือความตกลงซึ่งใชnบังคับอยูl หรือ
3. บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ไมlวlาประการใดนี้ จะไมlกระทบกระเทือนตlอสิทธิของภาคีที่จะรับเอา
มาตรการภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการอนุรักษtชนิดพันธุtที่อพยพยnายถิ่นซึ่งมิไดnขึ้นทะเบียนในบัญชี
แนบทnาย 1 และ 2
Article 13
Settlement of Disputes
1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation
or application of the provisions of this Convention shall be subject to negotiation between the Parties
involved in the dispute.
2. If the dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties
may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of
Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral
decision.
Article 14
Reservations
1. The provisions of this Convention shall not be subject to general reservations. Specific
reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Article 11.
2. Any State or regional economic integration organization may, on depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to the presence

on either Appendix I or Appendix II or both, of any migratory species and shall then not be regarded as
a Party in regard to the subject of that reservation until ninety days after the Depositary has
transmitted to the Parties notification that such reservation has been withdrawn.
Article 15
Signature
This Convention shall be open for signature at Bonn for all States and any regional economic
integration organization until the twenty-second day of June, 1980.
Article 16
Ratification, Acceptance, Approval
This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Federal Republic
of Germany, which shall be the Depositary.
Article 17
Accession
After the twenty-second day of June 1980 this Convention shall be open for accession by all
non-signatory States and any regional economic integration organization. Instruments of accession shall
be deposited with the Depositary.
มาตรา 13
การยุติขnอพิพาท
1. ขnอพิพาทใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวlางภาคีสองฝ‡ายหรือมากกวlานั้นเกี่ยวกับการตีความหรือการใชn
บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ จะตnองมีการเจรจากันระหวlางภาคีซึ่งเกี่ยวขnองในขnอพิพาทนั้น
2. ถnาไมlสามารถยุติขnอพิพาทไดnตามวรรค 1 ของมาตรานี้ คูlภาคีอาจเสนอขnอพิพาทใหnอนุญาโตตุลาการ

พิจารณาโดยความยินยอมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยlางยิ่งอนุญาโตตุลาการของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
ณ กรุงเฮก และคูlภาคีที่เสนอขnอพิพาทนั้นจะตnองผูกพันตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
มาตรา 14
การสงวนสิทธิ
1. บทบัญญัติแหlงอนุสัญญาฉบับนี้จะไมlอยูlภายใตnบังคับแหlงขnอสงวนทั่วไปใดๆ ขnอสงวนเฉพาะรายอาจ
ทำไดnตามบทบัญญัติของมาตรานี้และมาตรา 11
2. รัฐใดรัฐหนึ่งหรือองคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจทำขnอสงวนเฉพาะรายไวnในขณะมอบ
สัตยาบันสาร สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารของตนไดnในสlวนที่เกี่ยวกับการปรากฏของชนิดพันธุt
ที่อพยพยnายถิ่นที่ใกลnสูญพันธุใt ดๆ ซึ่งรวมอยูlในบัญชีแนบทnาย 1 หรือ 2 หรือทั้งคูl และจักไมlถือวlาเป•นภาคีหนึ่ง
ในสlวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยูlในขnอสงวนนั้นจนกวlาเกnาสิบวันหลังจากผูnรับมอบไดnแจnงไปยังภาคีวlาขnอสงวนนั้นถูกถอน
มาตรา 15
การลงนาม
อนุสัญญาฉบับนี้เปªดใหnมีการลงนาม ณ กรุงบอนนt สำหรับรัฐทั้งปวงและองคtการผสานทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคใดๆ จนถึงวันที่ยี่สิบสอง มิถุนายน ค.ศ. 1980
มาตรา 16
การใหnสัตยาบัน การยอม การใหnความเห็นชอบ
อนุสัญญาฉบับนี้ใหnอยูlภายใตnบังคับแหlงการใหnสัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหnความเห็นชอบ สัตยาบัน
สาร สารยอมรับ หรือสารเห็นชอบ จะตnองมอบไวnยังรัฐบาลสหพันธtสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจะเป•นผูnรับมอบ
มาตรา 17
การภาคยานุวัติ
หลังจากวันที่ยี่สิบสองของเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1980 อนุสัญญานี้จักเปªดใหnมีการภาคยานุวัติโดยรัฐทั้งปวง
ที่มิไดnลงนามและองคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ภาคยานุวัติสารจักตnองมอบไวnยังรัฐผูnรับมอบ

Article 18
Entry into Force
1. This Convention shall enter into force on the first day of the third month following the date
of deposit of the fifteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the
Depositary.
2. For each State or each regional economic integration organization which ratifies, accepts or
approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fifteenth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of
the third month following the deposit by such State or such organization of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession.
Article 19
Denunciation
Any Party may denounce this Convention by written notification to the Depositary at any time.
The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary has received the notification.
Article 20
Depositary
1. The original of this Convention, in the English, French, German, Russian and Spanish
languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary. The
Depositary shall transmit certified copies of each of these versions to all States and all regional
economic integration organizations that have signed the Convention or deposited instruments of
accession to it.
2. The Depositary shall, after consultation with the Governments concerned, prepare official

versions of the text of this Convention in the Arabic and Chinese languages.
3. The Depositary shall inform all signatory and acceding States and all signatory and acceding
regional economic integration organizations and the Secretariat of signatures, deposit of instruments of
ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of this Convention, amendments
thereto, specific reservations and notifications of denunciation.
4. As soon as this Convention enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted
by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in
accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this
Convention.
Done at Bonn on 23 June 1979.
มาตรา 18
การมีผลบังคับใชn
1. อนุสัญญาฉบับนี้จักมีผลบังคับใชnวันแรกของเดือนที่สาม ภายหลังวันมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ
สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบหnาไวnยังผูnรับมอบแลnว
2. สำหรับแตlละรัฐหรือแตlละองคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งไดnใหnสัตยาบัน ยอมรับ หรือ
ใหnความเห็นชอบอนุสัญญาฉบับนี้ หรือซึ่งภาคยานุวัติอนุสัญญาภายหลังการมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ
สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบหnา อนุสัญญาฉบับนี้จักมีผลบังคับใชnในวันแรกของเดือนที่สาม
หลังจากการมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารของรัฐดังกลlาว
มาตรา 19
การบอกเลิก
ภาคีใดอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้เมื่อใดก็ไดnโดยการแจnงเป•นลายลักษณtอักษรไปยังผูnรับมอบ การบอกเลิกนี้

จะมีผลสิบสองเดือนภายหลังที่ผูnรับมอบไดnรับแจnงแลnว
มาตรา 20
ผูnรับมอบ
1. ตnนฉบับของอนุสัญญานี้ซึ่งเป•นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย และสเปน ซึ่งแตlละภาษาใชn
เป•นหลักฐานไดnเทlากัน จะตnองมอบไวnยังผูnรับมอบ ซึ่งผูnรับมอบจักสlงสำเนาที่รับรองแลnวของแตlละฉบับภาษาเหลlานี้
ใหnรัฐและองคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทั้งปวงที่ไดnลงนามอนุสัญญาหรือไดnมอบภาคยานุวัติสาร
สำหรับอนุสัญญาไวnแลnว
2. หลังจากการปรึกษากับรัฐบาลที่เกี่ยวขnอง ผูnรับมอบจักเตรียมฉบับเป•นทางการของเนื้อหาของ
อนุสัญญานี้ในภาษาอาหรับและจีน
3. ผูnรับมอบจะตnองแจnงใหnรัฐและองคtการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทั้งปวงที่ลงนามและ
ภาคยานุวัติและสำนักเลขาธิการทราบเกี่ยวกับการลงนาม การมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวัติสาร การมีผลบังคับใชnของอนุสัญญาฉบับนี้ ขnอแกnไขอนุสัญญา ขnอสงวนเฉพาะราย และการแจnง
การบอกเลิก
4. ทันทีที่อนุสัญญาฉบับนี้เริ่มใชnบังคับ ผูnรับมอบจะสlงสำเนาที่รับรองของอนุสัญญาใหnสำนักเลขาธิการ
สหประชาชาติเพื่อการจดทะเบียนและพิมพtโฆษณาตามขnอ 102 แหlงกฎบัตรสหประชาชาติ
เพื่อเป•นพยานแกlการนี้ ผูnมีอำนาจเต็มที่ซึ่งลงนามไวnขnางทnายนี้โดยไดnรับมอบอำนาจโดยถูกตnองเพื่อการนี้ ไดn
ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้
ทำ ณ กรุงบอนนt เมื่อวันที่ยี่สิบสาม เดือนมิถุนายน คริสตtศักราชหนึ่งพันเกnารnอยเจ็ดสิบเกnา

