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ความตกลง
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ
ของเรือประมงในนานน้ําสากล
อารัมภบท
ภาคีของความตกลงฉบับนี้
รับทราบวา ทุกรัฐมีสิทธิในการใหคนชาติของตนทําการประมงในนานน้ําสากล โดยจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
เกี่ยวของภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
รับทราบตอไปวา ภายใตกฎหมายระหวางประเทศตามที่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
นั้น ทุกรัฐมีหนาที่ในการดําเนินมาตรการหรือใหความรวมมือกับรัฐอื่นในการดําเนินมาตรการกับคนชาติของตน
หากมีความจําเปนในการอนุรักษไวซึ่งทรัพยากรที่มีชีวิตในนานน้ําสากล
รับทราบถึงสิทธิและผลประโยชนของทุกรัฐในการพัฒนาภาคสวนการทําประมงใหสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศ และความจําเปนในการสงเสริมความรวมมือกับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ
เหลานั้นในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงฉบับนี้
ระลึกวา วาระที่ 21 ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ไดเรียกรองใหรัฐ
ดํ าเนิ น การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสอดคล อ งกับ กฎหมายระหวางประเทศ เพื่ อ ที่ จ ะขัดขวางการเปลี่ ย นธง
เรือประมงของคนชาติของตนซึ่งเปนวิธีการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ในการทําประมงในนานน้ําสากล
ระลึกตอไปวา ปฏิญญาแคนคูน ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมระหวางประเทศวาดวยการประมงที่มีความรับผิดชอบ
พรอมกับไดเรียกรองใหรัฐดําเนินการในเรื่องนี้ตามแนวทางขางตนดวย
คํานึงวา ภายใตวาระที่ 21 รัฐผูกพันตนไวตอการอนุรักษและการใชทรัพยากรทะเลที่มีชีวิตในนานน้ําสากลอยาง
ยั่งยืน
เรียกรองใหรัฐที่มิไดมีสวนรวมในองคกรหรือขอตกลงดานประมงไมวาจะในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับ
อนุภูมิภาค ใหเขารวมเปนสมาชิกหรือเขาสูการทําความเขาใจ (ตามความเหมาะสม) กับองคกรเหลานั้น หรือกับ
ภาคีขององคกรหรือขอตกลงเหลานั้น โดยมุงที่จะบรรลุถึงการปฏิบัติตามมาตรการดานการอนุรักษและบริหาร
จัดการระหวางประเทศ
ตระหนักถึงหนาที่ของทุกรัฐในการบริหารเขตอํานาจศาลและการควบคุมของตนเหนือเรือที่ชักธงของรัฐตน ซึ่ง
รวมถึงเรือประมงและเรือที่เกี่ยวของกับการขนถายสัตวน้ํา
สํานึกวา การปฏิบัติในการชักธงหรือเปลี่ยนธงเรือประมงเพื่อใชเปนวิธีการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรการ
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศสําหรับทรัพยากรทะเลที่มีชีวิต และการที่รัฐเจาของธงไม
สามารถปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนกับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐได เปนปจจัยสําคัญหนึ่งทีบ่ ั่น
ทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการเหลานั้นอยางรุนแรง
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ตระหนักวา วัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้สามารถบรรลุไดโดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐ
เจ าของธงที่ มี ต อ เรื อ ประมงที่ มี สิ ท ธิ ชั ก ธงของรั ฐ นั้ น และทํ าการประมงในน านน้ํ าสากล ซึ่งรวมถึ งการออก
ใบอนุญาตใหการดําเนินการดังกลาวโดยรัฐเจาของธง นอกจากนั้น ยังรวมถึงความรวมมือระหวางประเทศที่
เขมแข็งและสรางความโปรงใสเพิ่มขึ้นผานการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการประมงในนานน้ําสากล
บันทึกไววา ความตกลงฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งของประมวลจริยธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับการทําประมงอยาง
รับ ผิด ชอบ (International Code of Conduct for Responsible Fishing) ที่ ไดรับ การเรีย กร องในปฏิ ญ ญา
แคนคูน
ปรารถนาที่จะสรุปผลความตกลงระหวางประเทศภายในกรอบการทํางานขององคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติ(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา FAO) ภายใตขอ XIV ของธรรมนูญ FAO
จึงไดตกลงกัน ดังตอไปนี้
ขอ I
คํานิยาม
ตามวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ ใหกําหนดคํานิยามดังตอไปนี้
(a) “เรือประมง” หมายความวา เรือใดๆ ก็ตามที่ใชหรือมีเจตนาที่จะใชเพื่อวัตถุประสงคในการหาประโยชน
ทางการพาณิ ชยจากทรัพยากรทะเลที่มีชีวิต ซึ่งรวมถึงเรือแมและเรืออื่นใดที่มีสวนรวมโดยตรงในการทําการ
ประมง
(b) “มาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ” หมายความวา มาตรการเพื่อการอนุรักษ
หรือบริหารจัดการพันธุสัตวน้ําที่เปนทรัพยากรทะเลที่มีชีวิตไมวาจะชนิดพันธุเดียวหรือหลายชนิดพันธุที่ไดรับ
การรั บ รองและบั งคั บ ตามกฎเกณฑ ที่ เกี่ ย วข องภายใต ก ฎหมายระหวางประเทศ ดั งที่ ป รากฏในอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวอาจไดรับการรับรองจากองคกรดาน
ประมงระดั บ โลก ระดั บ ภู มิภ าค หรือระดั บ อนุภูมิภ าค โดยอยูภ ายใตสิท ธิและพัน ธกรณี ของสมาชิกองคกร
เหลานั้นหรือไดรับการรับรองจากสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ
(c) “ความยาว” หมายความวา
(i) สําหรับเรือประมงที่สรางขึ้นหลังจากวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 ใหคํานวณจากรอยละ 96 ของ
ความยาวทั้งหมดที่เสนระดับน้ํา (waterline) ที่รอยละ 85 ของความสูงของเรือวัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ําสุด
ของเรือ(least moulded depth) โดยวัดจากสวนยอดของกระดูกงู (keel) หรือวัดความยาวจากดานหนาของ
หัวเรือถึงแกนของสวนยอดของหางเสือ (rudder stock) ที่เสนระดับน้ําหากมีความยาวมากกวา สําหรับเรือที่
ออกแบบใหมีความสูงกระดูกงู (rake of keel) เสนระดับน้ําที่ใชวัดความยาวใหวัดขนานไปกับเสนระดับน้ําที่
ออกแบบ
(ii) สําหรับเรือประมงที่สรางขึ้นกอนวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 ใหใชความยาวตามที่ขึ้นทะเบียนไว
กับทะเบียนของประเทศหรือระบบบันทึกเรือประมงดวยวิธีอื่น
(d) “ขอมูลเรือประมง” หมายความวา ขอมูลเรือประมงที่ถูกเก็บไวเปนรายละเอียดที่เกี่ยวของของเรือประมง
โดยอาจเปนระบบแยกสําหรับเรือประมงโดยเฉพาะ หรืออาจเปนสวนหนึ่งของทะเบียนเรือทั่วไปก็ได
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(e) “องคกรเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิ จระดับ ภูมิภาค” หมายความวา องคกรเพื่อรวมตั วทางเศรษฐกิจระดั บ
ภูมิภาคที่รัฐสมาชิกไดโอนยายอํานาจหนาที่ในประเด็นที่ครอบคลุมในความตกลงฉบับนี้ให ซึ่งรวมถึงอํานาจใน
การตัดสินใจที่ผูกพันรัฐสมาชิกในประเด็นนั้นๆ
(f) “เรือที่มีสิทธิชักธงของรัฐตน” และ “เรือที่มีสิทธิชักธงของรัฐหนึ่งรัฐใด” ใหรวมถึงเรือที่มีสิทธิชักธงของรัฐ
สมาชิกขององคกรเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหนึ่งๆ
ขอ II
การใชบังคับ
1. ภายใตวรรคตอไปในขอนี้ ใหความตกลงฉบับนี้ใชบังคับกับเรือประมงทุกลําที่ใชหรือมีเจตนาจะใชสําหรับ
การทําประมงในนานน้ําสากล
2. ภาคีใดภาคี หนึ่งอาจยกเวนเรือประมงที่ มีความยาวนอยกวา 24 เมตรที่ มีสิทธิชักธงของรัฐตนจากการ
บังคับ ความตกลงฉบั บนี้ เวน แตภ าคีนั้ นพิ จารณาแลว เห็น วาการยกเวนดั งกลาวจะบั่ น ทอนเจตนารมณ และ
วัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ การยกเวนนั้นตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(a) การยกเว น จะต อ งไม ให แ ก เรื อ ประมงที่ ทํ าประมงในภู มิ ภ าคประมงที่ อ างถึ งในวรรค 3 ข า งล า ง
นอกเหนือจากเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐชายฝงของภูมิภาคประมงนั้น และ
(b) การยกเวนจะตองไมใชกับพันธกรณีของภาคีภายใตวรรค 1 ของขอ III หรือวรรค 7 ของขอ VI ของ
ความตกลงฉบับนี้
3. โดยไมขัดกับบทบัญญัติวรรค 2 ขางตน ในภูมิภาคประมงที่รัฐชายฝงโดยรอบยังมิไดมีการประกาศเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ หรือเขตอํานาจศาลของประเทศครอบคลุมการทําประมงในลักษณะเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ ใหรัฐชายฝงดังกลาวในฐานะที่เปนภาคีของความตกลงฉบับนี้สามารถตกลงกันไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ผานองคกรประมงระดับภูมิภาคที่เหมาะสม ในการกําหนดความยาวขั้นต่ําของเรือประมง ซึ่งความตกลงฉบับนี้
จะไมใชบังคับกับเรือที่มีความยาวต่ํากวาระดับที่กําหนดดังกลาว กับเรือประมงที่ชักธงของรัฐชายฝงเหลานั้นที่ทํา
การประมงเฉพาะในภูมิภาคประมงนั้น
ขอ III
ความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง
1. (a) ใหแตละภาคีดําเนินมาตรการตามที่จําเปนเพื่อรับประกันวา เรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนมิได
รวมกระทํ าการใดๆ ที่ บั่ น ทอนความมีป ระสิ ทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริห ารจัดการระหว าง
ประเทศ
(b) ในกรณีที่ภาคีใดภาคีหนึ่งไดใหขอยกเวนไมใชบังคับบทบัญญัติอื่นของความตกลงฉบับนี้แกเรือประมง
ที่มีความยาวนอยกวา 24 เมตรที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนตามวรรค 2 ของขอ II ภาคีนั้นยังคงตองดําเนินมาตรการ
ที่มีประสิ ทธิผ ลต อเรือประมงที่ บั่ น ทอนความมีป ระสิทธิผลของมาตรการด านการอนุรักษ และบริห ารจัดการ
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ มาตรการเหลานี้จะตองรับประกันไดวา เรือประมงไดหยุดการกระทําที่บั่นทอนความมี
ประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ
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2. โดยเฉพาะเจาะจง หามมิใหภาคีใดอนุญาตใหเรือประมงใดๆ ที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนทําการประมงใน
นานน้ําสากล เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบของภาคีนั้น โดยเรือประมงที่ไดรับใบอนุญาต
ดังกลาวจะตองทําการประมงภายใตเงื่อนไขของใบอนุญาตนั้น
3. หามมิใหภาคีใดออกใบอนุญาตใหเรือประมงใดๆ ที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนในการทําการประมงในนานน้ํา
สากล เวนแตภาคีนั้นจะแนใจไดวา ตนสามารถปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบภายใตความตกลงฉบับนี้ตอ
เรือประมงกลาวอยางมีประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงความสัมพันธที่มีอยูระหวางภาคีกับเรือประมงดังกลาว
4. ในกรณีที่เรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตจากภาคีใดภาคีหนึ่งใหทําการประมงในนานน้ําสากล ไมมีสิทธิชักธง
ของภาคีนั้นแลว ใหถือวาใบอนุญาตใหทําการประมงในนานน้ําสากลดังกลาวถูกยกเลิกไปดวย
5. (a) หามมิใหภาคีใดออกใบอนุญาตใหเรือประมงที่เคยขึ้นทะเบียนในเขตอาณาของภาคีอื่นและไดบั่นทอน
ความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศใหทําการประมงในนานน้ํา
สากล เวนแตจะพอใจไดวา
(i) ระยะเวลาที่ ภ าคี อื่น ไดระงับ ใบอนุ ญ าตให ทําการประมงในน านน้ํ าสากลของเรือประมง
ดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว และ
(ii) ไมมีภาคีอื่นใดเพิกถอนใบอนุญาตของเรือประมงดังกลาวจากการทําการประมงในนานน้ํา
สากลในชวงระยะเวลา 3 ปกอนหนา
(b) ใหบทบัญญัติของอนุวรรค (a) ขางตนใชบังคับกับเรือประมงที่ไดเคยขึ้นทะเบียนในเขตอาณาของรัฐ
หนึ่งที่มิใชภาคีของความตกลงฉบับนี้ หากภาคีที่เกี่ยวของนั้นมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานการณที่ใบอนุญาตให
ทําการประมงถูกระงับหรือเพิกถอนไป
(c) บทบัญญัติของอนุวรรค (a) และ (b) มิใหใชบังคับกับกรณีที่กรรมสิทธิในเรือประมงถูกเปลี่ยนหรือถาย
โอนไปในเวลาตอมา โดยที่เจาของเรือรายใหมไดแสดงหลักฐานที่เพียงพอวา เจาของหรือผูควบคุมเรือรายเดิมไม
มี ผ ลประโยชน ในทางกฎหมาย สิ ท ธิป ระโยชน หรือผลประโยชนท างการเงิน หรือมีอํานาจควบคุมใดๆ ใน
เรือประมงนั้นอีกตอไป
(d) โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติของอนุวรรค (a) และ (b) ขางตน ภาคีใดภาคีหนึ่งอาจออกใบอนุญาตให
เรือประมงทีอ่ นุวรรคดังกลาวอาจบังคับได สามารถทําการประมงในนานน้ําสากลได เมื่อภาคีที่เกี่ยวของพิจารณา
แล ว เห็ น ว า หากออกใบอนุ ญ าตให เรื อ ดั งกล าวทํ าการประมงในน า นน้ํ า สากลแล ว จะไม เป น การบั่ น ทอน
เจตนารมณ และวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ จะตองหลังจากที่ไดพิจารณาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสถานการณที่ใบอนุญาตใหทําการประมงไดถูกเพิกถอนโดยภาคีหรือรัฐอื่น
6. แตละภาคีจะตองรับประกันวา เรือประมงทุกลําที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนไดเขาสูระบบการลงทะเบียนที่มี
การรักษาตามข อ IV โดยมีการบั น ทึ กขอมูล ในลักษณะที่ สามารถพรอมที่จ ะถูกบ งชี้โดยจะตองสอดคลองกับ
มาตรฐานที่ยอมรับไดทั่วไป อาทิ ตามรายละเอียดมาตรฐานของ FAO สําหรับ การบันทึกขอมูลและการบงชี้
เรือประมง
7. แตละภาคีจะตองรับประกันวา เรือประมงแตละลําที่มีสิทธิชักธงรัฐของตนจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ประมงแกตน ตามที่จําเปนที่จะทําใหภาคีนั้นสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงฉบับนี้ได ซึ่งรวมถึง
ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ทําการประมงของเรือประมงนั้น ปริมาณสัตวน้ําที่จับได และจุดตางๆ ที่เรือประมงนั้น
จอดพัก
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8. แตละภาคีจะตองใชมาตรการบังคับใชกฎหมายกับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงรัฐของตนที่ไดกระทําการอัน
เปนการฝาฝนบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง การกําหนดใหการฝาฝนบทบัญญัติของความตกลงเปน
ความผิดภายใตกฎหมายภายในประเทศตามความเหมาะสมบทลงโทษตอการฝาฝนดังกลาวนั้นจะตองมีความ
รุนแรงเพียงพอที่จะกอใหเกิดความมีประสิทธิผลตอการรับประกันใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของความตกลง
ฉบับนี้ รวมทั้งแทรกแซงประโยชนที่ผูฝาฝนจะไดรับจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย บทลงโทษสําหรับการกระทําที่
รายแรงดังกลาวจะตองรวมถึงการปฏิเสธ การระงับ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงในนานน้ําสากล
ขอ IV
ระบบขอมูลเรือประมง
ตามวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ แตละภาคีจะตองคงไวซึ่งระบบขอมูลสําหรับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงรัฐ
ของตนและไดรับใบอนุญาตใหทําประมงในนานน้ําสากล และจะตองดําเนินมาตรการตามที่จําเปนเพื่อรับประกัน
วา เรือประมงดังกลาวทุกลําไดเขาสูระบบขอมูลนั้นแลว
ขอ V
ความรวมมือระหวางประเทศ
1. ภาคีจะตองใหความรวมมือตามความเหมาะสมในการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ และโดยเฉพาะจะตอง
แลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งรวมถึงวัตถุที่เปนพยานหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมของเรือประมงเพื่อเปนการชวยเหลือใหรัฐ
เจาของธงสามารถบงชี้เรือประมงที่ชักธงของตนที่ถูกรายงานวามีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่บั่นทอนมาตรการ
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ เพื่อเปนการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตขอ III
2. เมื่อเรือประมงไดเขาเทียบทาของภาคีใดภาคีหนึ่งที่มิใชรัฐเจาของธงของตนโดยสมัครใจ และหากภาคีนั้น
มีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา เรือประมงนั้นไดถูกใชในกิจกรรมที่เปนการบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการ
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ ภาคีนั้นจะตองแจงรัฐเจาของธงโดยทันที ทั้งนี้ ระหวางภาคี
ดวยกันอาจดําเนินการทําขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการสืบสวนสอบสวนโดยรัฐเจาของทา หาก
เห็ น วามี ความจําเป น ที่จ ะตองแสดงวาเรือประมงนั้น ไดถูกใชโดยขัดกั บบทบัญ ญัติ ของความตกลงฉบับ นี้ จริง
หรือไม
3. เมื่อและหากมีความเหมาะสม ภาคีจะตองเขารวมในความตกลงหรือขอตกลงดานความรวมมือเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือระหวางกัน ไมวาจะในบริบทของความสัมพันธระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค หรือ
ระดับทวิภาคี เพื่อสงเสริมการบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้
ขอ VI
การแลกเปลี่ยนขอมูล
1. แตละภาคีจะตองมีความพรอมที่จะใหขอมูลแก FAO เกี่ยวกับเรือประมงแตละลําที่ไดลงทะเบียนไวใน
ระบบที่มีขอกําหนดใหเก็บรักษาไวตามขอ IV ดังตอไปนี้
(a) ชื่อเรือประมง หมายเลขทะเบียน ชื่อในอดีต (หากทราบ) และทาเรือที่ลงทะเบียนไว
(b) ธงของรัฐที่เคยชักในอดีต (หากมี)
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(c) สัญญาณการเรียกวิทยุระหวางประเทศ (หากมี)
(d) ชื่อและที่อยูของเจาของเรือ
(e) สถานที่และวันเวลาที่ตอเรือ
(f) ประเภทของเรือ
(g) ความยาว
2. เทาที่จะสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตละภาคีจะตองมีขอมูลเพิ่มเติมให FAO เกี่ยวกับเรือประมงแต
ละลําไดลงทะเบียนไวในระบบที่มีขอกําหนดใหเก็บรักษาไวตามขอ IV ดังตอไปนี้
(a) ชื่อและที่อยูของผูควบคุมเรือ (ผูจัดการเรือ)(หากมี)
(b) ประเภทของวิธีการทําประมง
(c) ความสูงของเรือวัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ําสุดของเรือ (moulded depth)
(d) คานเรือ (beam)
(e) ปริมาตรภายในเรือ (gross register tonnage)
(f) กําลังของเครื่องยนตหลัก
3.

แตละภาคีจะตองแจงให FAO ทราบโดยทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ระบุในวรรค 1 และ 2 ของขอนี้

4. ให FAO แจงเวียนขอมูลที่ไดรับตามวรรค 1 วรรค 2 และวรรค3 ของขอนี้ใหทุกภาคีทราบเปนระยะๆ
และแจงใหภ าคีใดภาคี หนึ่ งโดยเฉพาะหากไดรับการรองขอ และหากได รับ การรองขอ FAO จะตองให ขอมู ล
ดังกลาวโดยเฉพาะแกองคกรดานประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคใดๆ ทั้งนี้ ใหอยูภายใต
ขอจํากัดที่กําหนดไวโดยภาคีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใหขอมูล
5.

แตละภาคีจะตองแจงขอมูลดังตอไปนี้แกFAO โดยทันที
(a) การเพิ่มเติมขอมูลในทะเบียน
(b) การลบขอมูลออกจากทะเบียนดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(i) การยกเลิกโดยสมัครใจหรือการไมขอตออายุใบอนุญาตทําประมงของเจาของหรือผูควบคุมเรือ
(ii) การเพิกถอนใบอนุญาตทําประมงที่ออกใหเรือประมงภายใตวรรค 8 ของขอ III
(iii) ขอเท็จจริงที่เรือประมงที่เกี่ยวของมิไดมีสิทธิชักธงของรัฐตนแลว
(iv) การทําลายเรือใหเปนซาก ปลดระวางหรือหายสาบสูญของเรือประมงที่เกี่ยวของ หรือ
(v) เหตุผลอื่นใด

6.

เมื่อใหขอมูลกับ FAO ภายใตวรรค 5(b) ขางตน ภาคีที่เกี่ยวของจะตองบงชี้วาเหตุผลเปนไปตามอนุวรรคใด

7.

แตละภาคีจะตองแจงขอมูลให FAO ทราบเกี่ยวกับ
(a) ขอยกเวนใดๆ ที่ใหภายใตวรรค 2 ของขอ II จํานวนและประเภทของเรือประมงที่เกี่ยวของและพื้นที่
ทางภูมิศาสตรที่เรือประมงดังกลาวทําการประมง และ
(b) ความตกลงใดๆ ที่ทําขึ้นภายใตวรรค 3 ของขอ II
8. (a) แตละภาคีจะตองรายงานตอ FAO โดยทันทีถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ ของเรือประมงที่ชักธง
ของรัฐตนที่บั่นทอนความมีป ระสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษ และบริหารจัดการระหวางประเทศ ซึ่ง
รวมถึงรูป พรรณของเรือประมงที่เกี่ ยวข อง และมาตรการที่ บังคั บ โดยภาคีต อกิจกรรมเหล านั้ น โดยรายงาน
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เกี่ยวกับมาตรการที่บังคับโดยภาคีหนึ่งอาจอยูภายใตขอจํากัดที่อาจกําหนดโดยกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับ
การรักษาความลับ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับที่เกี่ยวกับมาตรการที่ยังมิไดถือเปนที่สุด
(b) หากภาคีมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา เรือประมงลําหนึ่งๆ ที่มิไดมีสิทธิในการชักธงรัฐของตนไดมีสวน
เกี่ ยวข องในกิ จกรรมที่ บั่ น ทอนความมี ป ระสิ ทธิ ผลของมาตรการดานการอนุ รักษและบริห ารจัดการระหวาง
ประเทศ จะตองแจงใหรัฐเจาของธงรับทราบ และหากเหมาะสม อาจแจงให FAO ทราบดวย โดยภาคีนั้นจะตอง
ใหขอมูลที่เปนพยานหลักฐานตางๆ แกรัฐเจาของธงอยางเต็มที่ และอาจใหขอมูลโดยสรุปกับ FAOทั้งนี้ หามมิให
FAO แจงเวียนขอมูลดังกลาวจนกวารัฐเจาของธงจะไดมีโอกาสใหความเห็นตอคํากลาวอางและพยานหลักฐานที่
ยื่นเขามา หรือเพื่อคัดคาน ตามแตกรณี
9. ตามวรรค 5(d) ของข อ III แต ล ะภาคี จ ะต องแจ งข อมู ล ต อ FAO เกี่ ย วกั บ กรณี ใดๆ ที่ ภ าคี นั้ น ไดอ อก
ใบอนุญาตไปแมวาจะเปนกรณี ตามบทบัญญั ติของวรรค 5(a) หรือ 5(b) ของขอ III โดยขอมูลดังกลาวจะตอง
รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของที่จะสามารถบงชี้ถึงการแสดงตัวของเรือประมงและเจาของหรือผูควบคุมเรือ รวมทั้ง
ขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของภาคีนั้นตามความเหมาะสม
10. FAO จะตองแจงเวียนขอมูลที่ไดมาภายใตวรรค 5 วรรค 6 วรรค 7 วรรค 8 และวรรค 9 ของขอนี้ใหทุก
ภาคีทราบ และใหแจงตอภาคีใดๆ โดยเฉพาะหากไดรับคํารองขอ นอกจากนี้ หากไดรับการรองขอ FAO จะตอง
ใหขอมูลดังกลาวโดยเฉพาะแกองคกรดานประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคใดๆทั้งนี้ ให
อยูภายใตขอจํากัดที่กําหนดไวโดยภาคีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใหขอมูล
11. ภาคีจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลผาน FAO
และองคกรดานประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคที่เหมาะสมอื่นๆ
ขอ VII
ความรวมมือกับประเทศกําลังพัฒนา
ภาคี จะตองให ความรวมมื อในระดั บ โลก ระดับ ภูมิภ าค ระดับ อนุภูมิภ าค หรือระดั บ ทวิภ าคี และตามความ
เหมาะสม โดยการสนั บ สนุ น ของ FAO และองคกรระหวางประเทศหรือระดับ ภูมิภ าคอื่น ๆ ในการให ความ
ชวยเหลือแกภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงความชวยเหลือทางเทคนิค เพื่อชวยเหลือใหภาคีเหลานั้น
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงฉบับนี้
ขอ VIII
รัฐที่มิใชภาคี
1. ภาคี จะต องสงเสริมกระตุ นใหรัฐใดๆ ที่มิใชภ าคีของความตกลงฉบับ นี้ยอมรับ ความตกลง และจะตอง
สงเสริมกระตุนใหรัฐที่มิใชภาคีออกกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่สอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้
2. ภาคีจะตองใหความรวมมือในรูปแบบที่เปนไปตามความตกลงฉบับนี้และตามกฎหมายระหวางประเทศ
เพื่ อที่จะยุติมิใหเรือประมงที่ มีสิทธิชักธงของรัฐที่มิไดเปนภาคีไดมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมที่ บั่นทอนความมี
ประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ
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3. ภาคี จ ะต อ งแลกเปลี่ ย นข อมู ล ระหว างกั น ไม ว าจะโดยทางตรงหรื อ ผ าน FAO เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของ
เรือประมงที่ชักธงของรัฐที่มิใชภาคีที่บั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ระหวางประเทศ
ขอ IX
การระงับขอพิพาท
1.
ภาคีใดๆ อาจขอหารือกับ ภาคีอื่น เกี่ย วกับ ขอพิพาทดานการตี ความหรือการบังคับ ใชบทบั ญญั ติของ
ความตกลงฉบับนี้ โดยมุงที่จะแกไขปญหาโดยใหเกิดความพอใจตอทุกฝายโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
2.
ในกรณีที่ขอพิพาทไมสามารถยุติไดโดยการหารือขางตนภายในชวงระยะที่สมเหตุผล ภาคีในกรณีพิพาท
นั้น จะต องหารือระหว างกั น โดยเร็วที่ สุดเท าที่เปน ไปได โดยมุงที่จ ะยุติขอพิพาทดังกลาวโดยการเจรจา การ
สอบถาม การไกลเกลี่ย การประนอม อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล หรือวิธีที่สันติอื่นๆ ที่ภาคียอมรับ
3.
โดยความยินยอมของทุกภาคีในขอพิพาท ขอพิพาทใดๆ ในลักษณะนี้ที่ไมสามารถยุติไดจะตองสงใหมี
การวิ นิ จ ฉั ย โดยศาลยุ ติ ธ รรมระหว างประเทศ (International Court Justice) ศาลกฎหมายทะเลระหวา ง
ประเทศ(International tribunal for the Law of the Sea) ณ การมีผลใชบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 หรืออนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ หากไมสามารถตกลงกันไดวาจะสงใหศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ (International Court Justice) ศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ(International tribunal
for the Law of the Sea) หรืออนุญ าโตตุลาการพิจารณา ภาคีจะตองดํ าเนิน การหารือและใหความรวมมื อ
ระหวางกันตอไป โดยมุงที่จะยุติขอพิพาทใหเปนไปตามกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรทะเลที่มีชีวิต
ขอ X
การตอบรับเขาเปนภาคี
1.
ความตกลงฉบั บ นี้ จ ะต องเป ดให ส มาชิกหรือสมาชิกสมทบของ FAO ไดรับ การตอบรับ เขาเป น ภาคี
โดยรวมทั้งรัฐที่มิไดเปนสมาชิก FAO ที่เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติหรือเปนสมาชิกทบวงชํานาญพิเศษ
แหงสหประชาชาติใดๆ หรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
2.
ใหการตอบรับเขาเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้มีผลโดยการยื่นเอกสารการตอบรับเขาเปนภาคีกับ
ผูอํานวยการใหญของ FAO ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูอํานวยการใหญ”
3.
ผูอํานวยการใหญจะตองแจงทุกภาคี สมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO และเลขาธิการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับเอกสารการตอบรับเขาเปนภาคีทุกฉบับที่ไดรับ
4.
เมื่อองคกรที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคไดเขามาเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้ โดยใหเปนไป
ตามบทบัญญัติของขอ II.7 ของธรรมนูญ FAO องคกรที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจนั้นตามที่เหมาะสม จะตองแจง
การเปลี่ยนแปลงหรือชี้แจงใหชัดเจนเกี่ยวกับปฏิญญาดานอํานาจหนาที่(declaration of competence) ที่ยื่น
ภายใตขอ II.5 ของธรรมนูญ FAO ที่อาจมีความจําเปนในการตอบรับเขาเปนภาคีความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ใน
เวลาใดก็ตามภาคีใดๆ ของความตกลงฉบับนี้อาจรองขอใหองคกรที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เปน
ภาคีความตกลงฉบับนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับการแบงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามประเด็นเฉพาะของความตกลง
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ฉบับนี้ กลาวคือ ระหวางองคกรที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้นและรัฐสมาชิก โดยองคกรที่รวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้นจะตองใหขอมูลดังกลาวภายในระยะเวลาที่สมเหตุผล
ขอ XI
การมีผลใชบังคับ
1.

ใหความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับนับจากวันที่ผูอํานวยการใหญไดรับเอกสารตอบรับเขาเปนภาคีฉบับที่ 25

2.
ตามวัตถุประสงคของขอนี้ เอกสารที่ยื่นโดยองคกรที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะตองไมนับ
รวมเพิ่มเปนสมาชิกอีกรายจากเอกสารที่ยื่นโดยรัฐสมาชิกขององคกรนั้น
ขอ XII
ขอสงวนสิทธิ
การตอบรับเขาเปนภาคีความตกลงฉบับนี้อาจกระทําไดโดยมีขอสงวนสิทธิ ซึ่งจะตองมีผลบังคับก็ตอเมื่อไดรับ
การรับรองโดยฉันทามติจากทุกภาคีของความตกลงฉบับนี้ โดยผูอํานวยการใหญจะตองแจงทุกภาคีเกี่ยวกับขอ
สงวนสิทธิที่ยื่นเขามา โดยภาคีที่มิไดตอบกลับภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ไดรับแจง ใหถือวาภาคีนั้น
ได รบ รองข อสงวนสิท ธินั้ น หากมิ ได รับ การรับ รองตามกระบวนการดั งกล าว รัฐ หรือองคกรที่ รวมตั วกั น ทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะมิไดเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้
ขอ XIII
การแกไขเพิ่มเติม
1.

ขอเสนอใดๆ เพื่อแกไขเพิ่มเติมความตกลงฉบับนี้โดยภาคีใดภาคีหนึ่งใหแจงตอผูอํานวยการใหญ

2.
ขอเสนอใดๆ เพื่อแกไขเพิ่มเติมความตกลงฉบับนี้ที่ผูอํานวยการใหญไดรับจากภาคีใดภาคีหนึ่งจะตอง
นําเสนอในการประชุม (Conference) สมัยสามัญหรือสมัยพิเศษ เพื่อใหการรับรอง และหากการแกไขเพิ่มเติม
ดั งกล าวเกี่ ย วข องกั บ การเปลี่ ย นแปลงด านเทคนิ คที่สําคัญ หรือกําหนดพั น ธกรณี ของภาคีเพิ่ มเติม ข อเสนอ
ดังกลาวจะตองพิจารณาโดยคณะกรรมการผูใหคําแนะนําที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญซึ่งเรียกประชุมโดย FAO
กอนการประชุม (Conference)
3.
ใหผูอํานวยการใหญแจงขอเสนอเพื่อแกไขเพิ่มเติมความตกลงฉบับนี้ถึงภาคีความตกลงโดยไมชากวา
กําหนดเวลาที่วาระการประชุมของสมัยประชุมที่จะพิจารณาในเรื่องขอเสนอนั้นจะไดเวียนใหภาคีทราบ
4.
ขอเสนอเพื่อแกไขเพิ่มเติมความตกลงฉบับนี้ใดๆ จะตองไดรับการรับรองจากการประชุม (Conference)
และใหมีผลใชบังคับนับจากวันที่สามสิบหลังจากไดรับการรับรองจากสองในสามของจํานวนภาคีทั้งหมด ทั้งนี้
การแกไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับพันธกรณีใหมของภาคี ใหมีผลใชบังคับกับแตละภาคีก็ตอเมื่อไดรับการตอบรับ
จากภาคีนั้นนับจากวันที่สามสิบของการตอบรับนั้น ทั้งนี้ ใหการแกไขเพิ่มเติมถือวาเกี่ยวของกับพันธกรณีใหม
ของภาคี เวนแตที่ประชุม (Conference) ในการพิจารณารับรองการแกไขเพิ่มเติมมีมติเปนอยางอื่นโดยฉันทามติ
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5.
เอกสารตอบรับการแกไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับพันธกรณีใหมจะตองยื่นเพื่อเก็บรักษาไวกับผูอํานวยการใหญ
ซึ่งจะเปนผูแจงทุกภาคีเกี่ยวกับการไดรับเอกสารนั้นและการมีผลใชบังคับของการแกใขเพิ่มเติมนั้น
6.
ตามวัตถุประสงคของขอนี้ เอกสารที่ยื่นเก็บรักษาโดยองคกรที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
จะตองไมนับรวมเพิ่มเปนสมาชิกอีกรายจากเอกสารที่ยื่นโดยรัฐสมาชิกขององคกรนั้น
ขอ XIV
การเพิกถอนความเปนภาคี
ภาคีใดๆ อาจเพิกถอนความเปนภาคีจากความตกลงฉบับนี้ในเวลาใดก็ตามหลังจากระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่
ความตกลงมีผลใชบังคับกับภาคีนั้น โดยจะตองแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรของการเพิกถอนความเปน
ภาคีนั้นตอผูอํานวยการใหญ ซึ่งจะเปนผูที่จะแจงใหทุกภาคีและสมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO ทราบโดย
ทันที การเพิกถอนความเปนภาคีจะมีผลบังคับ ณ วัน สุดทายของปปฏิ ทินหลังจากการแจงความจํานงนั้นให
ผูอํานวยการใหญทราบ
ขอ XV
หนาที่ของผูเก็บรักษา
ใหผูอํานวยการใหญเปนผูเก็บรักษาความตกลงฉบับนี้ และผูเก็บรักษาจะตองทําหนาที่ดังตอไปนี้
(a) สงสําเนาของความตกลงฉบั บนี้ที่ได รับ การรับรองให สมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO และใหรัฐที่มิใช
สมาชิก FAO ที่อาจเขาเปนภาคีความตกลงฉบับนี้
(b) จัดการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนความตกลงฉบับนี้กับสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ณ เวลาที่ความตกลงมี
ผลใชบังคับ โดยเปนไปตามขอ 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ
(c) แจงสมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO และรัฐที่มิใชสมาชิกFAO ที่อาจเขาเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้
เกี่ยวกับ
(i) เอกสารการตอบรับเขาเปนสมาชิกที่ยื่นใหเก็บรักษาตามขอ X
(ii) วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับตามขอ XI
(iii) ขอเสนอและวันที่มีผลบังคับของการแกไขเพิ่มเติมความตกลงฉบับนี้ตามขอ XIII
(iv) การเพิกถอนการเปนภาคีจากความตกลงฉบับนี้ตามขอ XIV
ขอ XVI
ตนฉบับตัวบท
ใหตัวบทฉบับภาษาอารบิก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ของความตกลงฉบับนี้เปน
ตนฉบับตัวบทโดยเทาเทียมกัน

