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องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ

รับรองโดย การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 17
ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ภูมิหลัง
ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การเพื่อการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) ที่ประชุม
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รับทราบว่า

มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติได้รบั การคุกคาม
เพิ่มมากขึ้น โดยมิได้มีสาเหตุมาจากการเสื่อมโทรมลงตาม
ธรรมชาติเท่านัน้ แต่ยงั มีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสาเหตุหลังเป็นปรากฏการณ์
อันน่าสะพึงกลัวทีไ่ ด้สง่ ผลให้เกิดการท�ำลายและเสือ่ มโทรม
ต่อมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติอย่าง               
ต่อเนื่องรุนแรง

พิจารณาเห็นว่า

ความเสื่อมโทรม หรือการสูญสลายของชิ้นส่วนซึ่งเป็น           
องค์ประกอบของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทีเ่ ป็นอันตรายอย่างยิง่ ต่อมรดกของ
มวลมนุษยชาติ

พิจารณาเห็นว่า

บ่อยครัง้ ที่ การด�ำเนินงานคุม้ ครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติในระดับชาติ ไม่สามารถกระท�ำ
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สืบเนื่องจากมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรในขอบเขตที่กว้างขวางและหลากหลายเกิน  
การจัดหาได้ในระดับชาติ หรือการขาดแคลนทรัพยากร            
ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และวิทยาการของดินแดนอันเป็น                                                                         
ที่ตั้งของมรดกนั้น

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อ้างถึง

ธรรมนูญแห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ มีขอ้ บัญญัตใิ ห้องค์การฯ มีภารกิจหน้าที่
ในการบ�ำรุงรักษา เพิม่ พูน และเผยแพร่ความรูใ้ นการอนุรกั ษ์
และคุ้มครองป้องกันมรดกของโลก โดยการเสนอแนะให้
ประชาคมนานาชาติรว่ มมือจัดท�ำอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ได้ ตามความจ�ำเป็น

พิจารณาเห็นว่า

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีอยู่ ล้วนมีข้อเสนอแนะและ
ข้อมติถึงความส�ำคัญของการปกปักรักษาเอกลักษณ์และ
คุณค่าที่ไม่อาจทดแทนได้ของทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เพื่อให้เป็นมรดกของ           
มวลมนุษยชาติทั้งปวง

พิจารณาเห็นว่า

ไม่วา่ ส่วนใดของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
ถือได้ว่ามีความโดดเด่นที่น่าสนใจและมีความจ�ำเป็น               
เท่าเทียมกัน ที่จะได้รับการสงวนรักษาในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของ                                                                     
มวลมนุษยชาติ

พิจารณาเห็นว่า

ด้วยจ�ำนวน ขนาด และความรุนแรงของภัยอันตราย               
รูปแบบใหม่ที่ก�ำลังคุกคามอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภาระ
หน้าที่ของประชาคมระหว่างประเทศในการร่วมมือกัน
ให้การคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติท่ีมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ด้วยการระดม
ความช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์อย่างเต็มก�ำลัง แม้ว่า                               
การด�ำเนินการนั้นจะมิได้กระท�ำโดยรัฐที่เกี่ยวข้องก็ตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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พิจารณาเห็นว่า

การบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้วข้างต้น มีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ต้องจัดท�ำและรับรองข้อบัญญัตฉิ บับใหม่ในรูปแบบ
ของอนุสัญญา  เพื่อให้มีการก่อตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินการคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล               
ที่มีลักษณะถาวรและมีการบริหารจัดการโดยกระบวนการ
ที่ทันสมัย

การตัดสินใจ

ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 16 ได้พิจารณาสาระส�ำคัญ
ตามประเด็นต่างๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ก่อ
ตั้งระบบการด�ำเนินการในรูปแบบของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ

มติ

รับรอง อนุสญั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ

หมวดที่ 1
นิยามของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
มาตรา 1
ตามวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญา “มรดกทางวัฒนธรรม” มีความหมาย
ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

• อนุสรณ์สถาน : ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานทางประติมากรรม

หรือจิตรกรรม ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถ�้ำ       
ที่อยู่อาศัย และร่องรอยที่ผสมผสานกันของสิ่งต่างๆ ข้างต้น ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่น
ในระดับสากลในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์

• กลุม่ อาคาร : กลุม่ ของอาคารทีแ่ ยกจากกันหรือเชือ่ มต่อกันโดยลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคล้องกลมกลืน หรือโดยสถานทีจ่ ากสภาพ
ภูมิทัศน์ ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือ
วิทยาศาสตร์

• แหล่ง : ผลงานที่เกิดจากมนุษย์ หรือการผสมผสานผลงานที่เกิดจาก

มนุษย์และธรรมชาติ และรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซึง่ มีคณ
ุ ค่าโดดเด่นในระดับสากล
ในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติวงศ์วิทยา หรือมานุษยวิทยา

มาตรา 2
ตามวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญา  “มรดกทางธรรมชาติ” มีความหมาย
ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

• สภาพธรรมชาติทปี่ ระกอบด้วยลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ

หรือกลุม่ ของสภาพธรรมชาติดงั กล่าว ซึง่ มีคณ
ุ ค่าโดดเด่นในระดับสากลในมิตทิ าง
สุนทรียศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
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• สภาพองค์ประกอบทางธรณีวิทยา  หรือธรณีสัณฐาน หรือบริเวณที่

พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้ง ว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์สัตว์และพืชที่ก�ำลัง
ได้รับการคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลในมิติทางวิทยาศาสตร์ หรือ
การอนุรักษ์

• สภาพธรรมชาติหรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่า

โดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และความงดงาม             
ตามธรรมชาติ

มาตรา 3
เป็นภารกิจของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ในการจ�ำแนกรายละเอียด และ
วิเคราะห์แยกแยะความแตกต่างของทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สิน ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 1 และ 2 ในขอบเขตดินแดนแห่งรัฐของตน

หมวดที่ 2
การคุม้ ครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาตรา 4
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาพึงรับเป็นภาระหน้าที่ในการด�ำเนินงานจ�ำแนก      
รายละเอียด คุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และน�ำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 ทีต่ ง้ั อยูใ่ นดินแดนของตนเพือ่
สืบทอดไปสูค่ นรุน่ ต่อไปในอนาคต รัฐภาคีจะด�ำเนินการโดยตลอดอย่างเหมาะสม                                                                                               
เท่าที่จะกระท�ำได้ด้วยทรัพยากรของรัฐเอง หรืออาจรับการสนับสนุนจาก          
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งทาง          
ด้านการเงิน สุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการในบางกรณีเป็นการเฉพาะก็ได้
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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มาตรา 5
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา 
่ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
ในขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยแห่งรัฐภาคีสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองป้องกัน            
การอนุรักษ์ และการน�ำเสนอด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง                                                                                     
รัฐภาคีจะพยายามด�ำเนินการต่างๆ เท่าที่พึงกระท�ำได้อย่างเหมาะสมที่สุด ดังนี้
(ก) ก�ำหนดนโยบายทั่ ว ไปโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ม รดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติมปี ระโยชน์ตอ่ วิถชี วี ติ ของประชาชน และเพือ่                         
บูรณาการการคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ                                                                           
ไว้ในรายละเอียดของการวางแผนการด�ำเนินงานของรัฐ
(ข) ภายในขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตย หากยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กร      
รับผิดชอบด�ำเนินงานเพื่อการนี้ จะต้องจัดให้มีอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน/องค์กร
หรือมากกว่าเพื่อด�ำเนินงานต่างๆ ในการคุ้มครองป้องกันการอนุรักษ์ และการ                        
น�ำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไป
(ค) พัฒนาการศึกษาวิจัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการ
เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของประเทศให้ม                     ี
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยอันตรายทีค่ กุ คามต่อมรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติ
(ง) ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านกฎหมาย กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การบริหารจัดการ และการเงินเท่าที่จ�ำเป็น                      
เพือ่ การจ�ำแนกรายละเอียด การคุม้ ครอง ป้องกัน การอนุรกั ษ์ การน�ำเสนอ และ                   
การท�ำนุบ�ำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
(จ) สนับสนุนให้มีการก่อตั้งหรือพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมในระดับชาติ
หรือระดับภูมิภาค เพื่อฝึกอบรมในด้านการคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ และ
การน�ำเสนอมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริม                     
การศึกษาวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว
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มาตรา 6
1. ด้วยความเคารพสูงสุดต่ออ�ำนาจอธิปไตยแห่งรัฐอันเป็นทีต่ งั้ ของมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 และด้วย
ความปราศจากอคติใดๆ ต่อกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สมบัตหิ รือทรัพย์สนิ ตามกฎหมาย
แห่งชาติ รัฐภาคีในอนุสัญญา พึงระลึกว่าการคุ้มครองป้องกันทรัพย์สมบัติหรือ
ทรัพย์สินอันเป็นองค์ประกอบของมรดกโลก เป็นภาระหน้าที่ของประชาคม
ระหว่างประเทศที่จะประสานความร่วมมือในการด�ำเนินการต่างๆ
2. ตามข้อบัญญัตแิ ห่งอนุสญั ญา รัฐภาคีจะต้องด�ำเนินการให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือในการจ�ำแนกรายละเอียด การคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ และ
การน�ำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติตามทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่
2 และ 4 ของมาตรา 11 หากรัฐอันเป็นที่ตั้งของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก
ทางธรรมชาตินั้น ร้องขอ
3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา  จะต้องละเว้นการด�ำเนินการใดๆ ทั้งโดย        
ทางตรงและโดยทางอ้อม อันอาจเป็นการท�ำลายมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก       
ทางธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา  1 และ 2 อันมีที่ตั้งอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจ
อธิปไตยของรัฐภาคีอื่น

มาตรา 7
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญา  การปกป้องคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติในระดับนานาชาติมีความหมายถึง         
การก่อตั้งระบบความร่วมมือระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือที่จะมอบให้
แก่รัฐภาคีในการด�ำเนินความพยายามอนุรักษ์และจ�ำแนกรายละเอียดมรดก                         
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
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หมวดที่ 3
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพือ่ การคุม้ ครองป้องกันมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
มาตรา 8
1. คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการคุ้มครองป้องกันมรดก                 
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล เรียกว่า                                                    
“คณะกรรมการมรดกโลก” ได้รับการก�ำหนดให้มีโดยองค์การเพื่อการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในวาระเริ่มต้นประกอบด้วย                                                                     
ผูแ้ ทนของรัฐภาคีแห่งอนุสญั ญาจ�ำนวน 15 ประเทศ จากการเลือกตัง้ ในการประชุม          
สมัยสามัญสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญา  ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างการประชุมใหญ่                                                                                              
สมัยสามัญขององค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
จ�ำนวนองค์ประกอบของคณะกรรมการมรดกโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 21 ประเทศ    
นับจากวันประชุมสมัยสามัญสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญา อนุสัญญามีผลบังคับใช้
กับรัฐภาคีแล้ว ไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ
2. การเลือกตัง้ กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จะต้องยึดถือหลักความ
เสมอภาค และความหลากหลายของภูมิภาค และวัฒนธรรม
3. ผูแ้ ทนขององค์กรระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสงั ขรณ์
ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม (ICCROM, Rome Centre) ผู้แทนของสภาสากล          
ว่าด้วยอนุสรณ์สถานและแหล่ง (ICOMOS) ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) หรือผู้แทนอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมได้ตามการร้องขอ
ของรัฐภาคีในการประชุมสมัยสามัญสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญา  ผู้แทนของ            
องค์กรระหว่างรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชนอืน่ ๆ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกัน                                                                                               
จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในฐานะที่ปรึกษา
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มาตรา 9
1. วาระของรัฐภาคีในคณะกรรมการมรดกโลก  มีวาระการด�ำรงต�ำเเหน่ง
นับตั้งเเต่วันเสร็จสิ้นการประชุมสมัยสามัญในครั้งที่ได้รับเลือกจนถึงวันเสร็จสิ้น
การประชุมสมัยสามัญในครั้งที่ 3 ถัดไป
2. กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระ      
เริ่มต้นจ�ำนวน 1 ใน 3 จะหมดวาระลงในการประชุมสมัยสามัญครั้งถัดไป                                                                                               
จากครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนกรรมการอีก 1 ใน 3 ต่อมาจะหมดวาระลงใน
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 นับจากครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง รายนามสมาชิก
ในคณะกรรมการมรดกโลกที่จะหมดวาระตามความที่ระบุข้างต้น ได้มาจาก                                                                                                 
การจับฉลาก โดยประธานการประชุมสมัยสามัญองค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการเลือกตั้งของวาระเริ่มต้น
3. รัฐภาคีในคณะกรรมการมรดกโลกต้องคัดเลือกผู้เเทนที่ความรู้          
ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอในด้านมรดกทางวัฒนธรรม
หรือทางธรรมชาติ

มาตรา 10
1. คณะกรรมการมรดกโลก จะต้องท�ำการรับรองข้อบังคับการประชุม
2. คณะกรรมการมรดกโลก อาจเชิญองค์กรของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
หรือบุคคล เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ค�ำปรึกษาได้ในบางกรณี
3. คณะกรรมการมรดกโลก อาจจัดตั้งองค์กรที่ปรึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติ
งานตามภารกิจได้ เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็น

มาตรา 11
1. หากเป็นไปได้ รัฐภาคีแห่งอนุสญั ญาจะต้องยืน่ บัญชีรายการทรัพย์สมบัติ
หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ                                                                                                  
ทีต่ ง้ั อยูใ่ นดินแดนของตน ซึง่ รัฐภาคีเห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การบรรจุไว้
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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ในบัญชีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ เสนอต่อคณะกรรมการ
มรดกโลก บัญชีรายการฯ ดังกล่าว ซึง่ ถึงแม้จะยังไม่มกี ารพิจารณาอย่างละเอียด
แต่กค็ วรแนบเอกสารแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับทีต่ งั้ และคุณค่าความส�ำคัญต่างๆ
ประกอบมาพร้อมกันด้วย
2. ตามข้อมูลหลักฐานในบัญชีรายการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก
ทางธรรมชาติที่รัฐภาคียื่นเสนอตามย่อหน้าที่ 1 ของมาตรานี้ คณะกรรมการ
มรดกโลกจะพิจารณาบรรจุไว้ใน“บัญชีรายชื่อมรดกโลก” ที่จะมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง“บัญชีรายชื่อมรดกโลก” จะต้องเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 แห่ง                                                                                            
อนุสญ
ั ญา ซึง่ ได้รบั การพิจารณาเห็นว่ามีคณ
ุ ค่าโดดเด่นในระดับสากลตามเกณฑ์
ที่ได้ก�ำหนดไว้ บัญชีรายชื่อที่เป็นปัจจุบันจะถูกเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน               
ทุกๆ 2 ปี เป็นอย่างน้อย
3. การพิจารณาบรรจุทรัพย์สมบัตหิ รือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม             
และมรดกทางธรรมชาติให้อยู่ใน “บัญชีรายชื่อมรดกโลก” จะต้องได้รับ                          
ความยินยอมจากรัฐภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ในกรณีทที่ รัพย์สมบัตหิ รือทรัพย์สนิ ทีจ่ ะพิจารณา                                                          
บรรจุไว้ใน “บัญชีรายชื่อมรดกโลก” มีที่ตั้งอยู่ในอาณาเขต หรืออ�ำนาจอธิปไตย
หรือเขตอ�ำนาจศาลมากกว่าหนึ่งรัฐ จะต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดการโต้แย้งจาก                                                                           
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
4. ตามกรณีแวดล้อมหรือเหตุจ�ำเป็น คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณา
จัดท�ำ“บัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย” ซึ่งหมายถึงบัญชีรายชื่อของ                                                                                            
มรดกโลกทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอนุรกั ษ์ครัง้ ใหญ่หรือให้ความช่วยเหลือ
ตามการร้องขอภายใต้อนุสญั ญา การด�ำเนินการอนุรกั ษ์มรดกโลกในภาวะอันตราย
แต่ละแหล่งจะต้องประมาณการค่าใช้จา่ ยในแต่ละกิจกรรมไว้ดว้ ย “บัญชีรายชือ่
มรดกโลกในภาวะอันตราย” อาจหมายรวมถึงมรดกโลกที่ได้รับอันตรายอย่าง
รุนแรงในองค์ประกอบบางส่วนหรือมีความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วรุนแรง                        
ทีอ่ าจเป็นเหตุให้เสือ่ มสลายหายไป หรือมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ
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หรือของเอกชน หรือขยายเมือง หรือโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว หรือการท�ำลาย                  
อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเจ้าของที่ดิน หรือ
การเปลีย่ นแปลงอย่างมากอันหาสาเหตุมไิ ด้ หรือการปล่อยปละละทิง้ ด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่ง หรือการจลาจล หรือการสงคราม หรือความหายนะและกลียุค ได้แก่                                         
อัคคีภัยที่ร้ายแรง แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด การเปลี่ยนแปลง                                                                                                      
ระดับนำ 
�้ นำ�้ ท่วม และกระแสคลืน่ ในกรณีฉกุ เฉินคณะกรรมการมรดกโลกอาจบรรจุ
มรดกโลกดังกล่าวไว้ใน “บัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย” และเผยแพร่                                                                                            
แก่สาธารณะในทันที เมื่อใดก็ได้
5. คณะกรรมการมรดกโลก จะต้องจัดท�ำหลักเกณฑ์และรายละเอียด       
ที่เกี่ยวข้องของการบรรจุมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติไว้ใน         
“บัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก” และ “บัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย”
ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรานี้
6. ก่อนการปฏิเสธค�ำร้องขอการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง
ของสองบัญชีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรานี้ คณะกรรมการ
มรดกโลกจะกระท�ำการหารือกับรัฐภาคี อันเป็นที่ตั้งของมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติที่มีปัญหาดังกล่าวก่อน
7. คณะกรรมการมรดกโลกภายใต้การตกลงกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง           
จะให้ความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการจัดท�ำบัญชี
รายชื่อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรานี้

มาตรา 12
โดยความจริงแท้แล้ว ทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติท่ียังมิได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ                         
ทั้งสองบัญชีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 มิได้ถูกตีความว่า                                                                                                  
ไม่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลแต่ประการใด ทั้งนี้เนื่องจากบัญชีรายชื่อ            
ทั้งสองบัญชีเป็นผลสัมฤทธิ์มาจากวัตถุประสงค์เฉพาะด้านเท่านั้น
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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มาตรา 13
1. คณะกรรมการมรดกโลก จะรับและศึกษาค�ำร้องขอความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศส�ำหรับทรัพย์สมบัติและทรัพย์สินที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของรัฐภาคีตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
รวมทัง้ ศึกษาความเป็นไปได้ในการบรรจุไว้ในบัญชีรายชือ่ ตามทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้า
ที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 วัตถุประสงค์ของค�ำร้องขอดังกล่าว ควรเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ การน�ำเสนอ หรือการท�ำนุบ�ำรุงรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติเท่านั้น
2. ค�ำร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใต้ย่อหน้าที่ 1                 
ของมาตรานี้ ควรมีรายละเอียดการจ�ำแนกแยกแยะในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 1 และ 2 ที่ชัดเจนเพียงพอ และเมื่อผลการสอบสวนเบื้องต้นปรากฏแล้ว              
การสอบสวนในล�ำดับถัดไปจะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย
3. คณะกรรมการมรดกโลก มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจว่า  สมควร
ด�ำเนินการอย่างไร และเมื่อไหร่ เกี่ยวกับการร้องขอต่างๆ ตามความเหมาะสม
บนพืน้ ฐานแห่งข้อมูล และสาระส�ำคัญของการร้องขอนัน้ ๆ ทัง้ นี้ โดยการประสาน
การจัดกิจกรรมร่วมกับรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการมรดกโลกมีอ�ำนาจในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ                                                                                              
การด�ำเนินงานต่างๆ การจัดล�ำดับดังกล่าวพึงตระหนักถึงล�ำดับความส�ำคัญของ                                                                                                      
การคุม้ ครองป้องกันทีท่ รัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือ
มรดกทางธรรมชาตินนั้ ต้องการ ความจ�ำเป็นในการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ                                                                                                                      
ยังควรค�ำนึงถึงระดับความเป็นตัวแทนของสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ หรืออัจฉริยภาพ
การสร้างสรรค์ของมนุษย์ หรือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และความเร่งด่วน
ของงานที่จะต้องด�ำเนินการรวมทั้งทรัพยากรที่พอจะจัดหาได้ในรัฐภาคีอันเป็น                                
ทีต่ งั้ ของทรัพย์สมบัตหิ รือทรัพย์สนิ ตลอดจนขีดความสามารถในการปกปักรักษา
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ทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินโดยวิธีการของรัฐภาคีนั้นเอง
5. คณะกรรมการมรดกโลก รับที่จะจัดท�ำ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และ
จัดพิมพ์เผยแพร่บัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ที่ได้
รับเงินสนับสนุนจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการมรดกโลก มีอ�ำนาจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรจาก
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15 แห่งอนุสัญญา รวมทั้งมีหน้าที่ในการแสวงหา
วิธีการและด�ำเนินการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนทรัพยากร                  
ให้แก่กองทุน
7. คณะกรรมการมรดกโลก รับที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กร
ของรัฐ องค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เช่นเดียวกัน เพือ่ สนับสนุนอนุสญ
ั ญาในการปฏิบตั งิ านตามแผนงานและโครงการ
คณะกรรมการอาจขอรับความร่วมมือจากองค์กรเหล่านี้ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ               
ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะศูนย์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและ
บูรณะปฏิสังขรณ์ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม (ICCROM) หรือสภาสากลว่าด้วย
อนุสรณ์สถานและแหล่ง (ICOMOS) หรือองค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ (IUCN)
8. การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการมรดกโลก จะต้องได้รับ                 
การสนับสนุนจากสมาชิกเสียงข้างมากทีเ่ ข้าร่วมการประชุมเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า                                                                                                  
2 ใน 3 ขององค์ประชุม

มาตรา 14
1. การปฏิบตั ภิ ารกิจของคณะกรรมการมรดกโลกจะได้รบั ความช่วยเหลือ                                                                      
จากส�ำนักงานเลขานุการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การ                                                   
เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
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2. ผูอ้ �ำนวยการใหญ่องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ จะใช้ประโยชน์จากความเชีย่ วชาญและศักยภาพด้านวิชาการ
ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากศูนย์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะ
ปฏิสงั ขรณ์ทรัพย์สมบัตทิ างวัฒนธรรม (ICCROM) สภาสากลว่าด้วยอนุสรณ์สถาน
และแหล่ง (ICOMOS) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(IUCN) อย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถกระท�ำได้ ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ตลอดจนรับ
ผิดชอบในการด�ำเนินการต่างๆ ตามมติหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หมวดที่ 4
กองทุนเพื่อการคุ้มครองป้องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ
มาตรา 15
1. กองทุนเพื่อการคุ้มครองป้องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล เรียกว่า “กองทุนมรดกโลก”
2. กองทุนมีลักษณะเป็นกองทุนเงินฝากที่มีความสอดคล้องกับกฎข้อ
บังคับด้านการเงินขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ
3. แหล่งที่มาของกองทุน ประกอบด้วย :
(ก) ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินบริจาคจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
(ข) เงินบริจาค หรือทรัพย์สิน หรือมรดกตามพินัยกรรม ที่ได้รับจาก
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(1) รัฐประเทศอื่นๆ
(2) องค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ องค์การอืน่ ๆ ภายใต้ระบบของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่                      
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างรัฐบาลอื่นๆ
(3) สมาคมภาครัฐ หรือสมาคมเอกชน หรือบุคคลทั่วไป
(ค) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุน
(ง) เงินที่ได้จากการรวบรวมและได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหา            
ผลประโยชน์ให้กับกองทุน
(จ) ทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้มาโดยขอบเขตของกฎข้อบังคับแห่งกองทุน
ที่ก�ำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการมรดกโลก
4. การใช้จ่ายเงินกองทุนและรูปแบบความช่วยเหลืออื่นๆ ที่สามารถ
จัดหาได้ จะกระท�ำได้โดยวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการมรดกโลกได้ก�ำหนดไว้
เท่านัน้ คณะกรรมการมรดกโลกจะรับและใช้เงินกองทุนในแผนงานหรือโครงการ
ที่ได้จัดเตรียมรายละเอียดการด�ำเนินงานที่ชัดเจนเพียงพอส�ำหรับการพิจารณา
ตัดสินใจเท่านัน้ ทัง้ นี้ การอุดหนุนเงินให้กบั กองทุน ผูบ้ ริจาคไม่อาจก�ำหนดเงือ่ นไข                                                                                          
ทางการเมืองใดๆ ได้

มาตรา 16
1. โดยปราศจากความผูกพันใดๆ กับวงเงินบริจาคโดยสมัครใจที                 ่
รัฐภาคีได้มอบให้กับกองทุน รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับที่จะช�ำระค่าบ�ำรุงแก่
กองทุนมรดกโลกเป็นประจ�ำทุกๆ 2 ปี จ�ำนวนเงินค่าบ�ำรุงของแต่ละรัฐภาคีจะ
มีรูปแบบการค�ำนวณที่เหมือนกัน โดยการพิจารณาตัดสินในการประชุมสมัชชา
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซึ่งจะมีขึ้นระหว่างการประชุมสมัยสามัญขององค์การเพื่อ                                                                                                
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ การตัดสินของสมัชชารัฐภาคี                                                                                            
แห่งอนุสัญญาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเสียงข้างมากที่เข้าร่วม                   
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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การประชุม ทัง้ นี้ โดยรัฐภาคีมติ อ้ งด�ำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการถึงจ�ำนวน
เงินที่จะบริจาคตามความที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ หากไม่มีกรณีเป็น
อย่างอื่น ค่าบ�ำรุงประจ�ำปีของรัฐภาคีจะเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 1 ของเงิน
อุดหนุนประจ�ำปีที่รัฐภาคีมอบให้กับองค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
2. โดยหลักปฏิบตั ทิ วั่ ไป รัฐภาคีทกุ รัฐทีไ่ ด้ด�ำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ
ที่ระบุไว้ในมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ของอนุสัญญา จะต้องประกาศอย่างเป็น
ทางการถึงจ�ำนวนเงินที่จะบริจาคให้กองทุนมรดกโลกในทันทีที่ยื่นหลักฐานการ
ให้สัตยาบัน หรือการรับรอง หรือการภาคียานุวัติ แต่หลักปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
จะไม่มีผลผูกพันต่อข้อบัญญัติในย่อหน้าที่ 1 ของมาตรานี้
3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา  ที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการตามที่ระบุ
ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ สามารถถอนค�ำประกาศได้ โดยแจ้งเพื่อทราบต่อ                    
ผูอ้ �ำนวยการใหญ่องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ                                                                                                
อย่างไรก็ตามการถอนค�ำประกาศจะยังไม่มีผลต่อการช�ำระค่าบ�ำรุงประจ�ำของ    
รัฐภาคีนั้น จนกว่าจะถึงวันประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาครั้งถัดไป
4. เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกสามารถวางแผนการด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    รฐั ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาควรแจ้งอย่างเป็นทางการถึงจ�ำนวน
เงินค่าบ�ำรุงหรือเงินบริจาคที่จะมอบให้แก่กองทุนมรดกโลกตามความที่ระบุไว้
ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ และช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าว เป็นประจ�ำทุกๆ 2 ปี
เป็นอย่างช้า  นอกจากนั้น จ�ำนวนเงินที่ช�ำระต้องไม่น้อยกว่าวงเงินตามเงื่อนไข
ของข้อบัญญัติในย่อหน้าที่ 1 ของมาตรานี้
5. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารัฐใดค้างช�ำระค่าบ�ำรุงหรือเงินบริจาคประจ�ำ
ปีภายในปีปฏิทินนั้น จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน             
คณะกรรมการมรดกโลก อย่างไรก็ตามความดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้กับ
การเลือกตั้งในครั้งแรก
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วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งของรัฐภาคีที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
มรดกโลก จะสิน้ สุดลงในช่วงเวลาของการเลือกตัง้ ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 8 ย่อหน้า
ที่ 1 ของอนุสัญญา

มาตรา 17
รัฐภาคีแห่งอนุสญั ญาจะต้องพิจารณาหรือส่งเสริมการจัดตัง้ องค์กรของรัฐ
และมูลนิธเิ อกชน หรือองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคเพื่อการคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 ของอนุสัญญา

มาตรา 18
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนมรดกโลก          
ซึง่ ได้รบั การรณรงค์ให้จดั ตัง้ ขึน้ โดยองค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม                                                                                                 
แห่งสหประชาชาติ โดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การรวบรวมเงินกองทุน   
ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรา 15

หมวดที่ 5
เงื่อนไขและการบริหารจัดการความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
มาตรา 19
รัฐภาคีทขี่ อรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศส�ำหรับทรัพย์สมบัตหิ รือ
ทรัพย์สินที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางธรรมชาติ ที่มี
คุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ซึ่งตั้งอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ พร้อม
ไปกับค�ำร้องขอนั้น รัฐภาคีจะต้องจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารตามวิธีการที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 21 ตลอดจนขัน้ ตอนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลก
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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มาตรา 20
ตามนัยของข้อบัญญัติในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 13 ย่อหน้าย่อย (ค)
ของมาตรา  22 และมาตรา  23 ความช่วยเหลือระหว่างประเทศที่อนุสัญญา        
จัดเตรียมไว้จะจัดสรรให้แต่เฉพาะทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่คณะกรรมการมรดกโลก                      
ได้พิจารณาเห็นชอบ หรือจะเห็นชอบให้อยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกโลก ตามที่ระบุ
ไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 เท่านั้น

มาตรา 21
1. คณะกรรมการมรดกโลกจะต้องก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้การ
ร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศของรัฐภาคีมขี อบเขตและสาระส�ำคัญทีม่ ี
รายละเอียดชัดเจนเพียงพอประกอบการพิจารณา ระเบียบปฏิบตั นิ นั้ ควรก�ำหนด
วิธีการพิจารณาที่ละเอียดรอบคอบในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เหตุผลความจ�ำเป็น
ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับความเร่งด่วน และเหตุผลว่าเหตุใดทรัพยากรของ
รัฐภาคี (ที่ขอความช่วยเหลือ) จึงไม่เอื้ออ�ำนวยให้สามารถด�ำเนินการได้ด้วย          
งบประมาณของตนเอง นอกจากนั้นการร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้อง
ได้รบั การสนับสนุนโดยรายงานของผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทุกครัง้ เท่าทีเ่ ป็นไปได้
2. การร้องขอที่มีเหตุความจ�ำเป็นมาจากการเกิดหายนะรุนแรง หรือ      
ภัยพิบัติอันใหญ่หลวงทางธรรมชาติ รวมทั้งระดับความเร่งด่วนของการร้องขอ
คณะกรรมการมรดกโลกจะให้ความส�ำคัญในระดับต้นเพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้จะมีการส�ำรองงบประมาณฉุกเฉินไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
เหตุการณ์สุดวิสัยดังกล่าว
3. ก่อนการตัดสินมติ คณะกรรมการมรดกโลกจะต้องด�ำเนินการ              
ให้มีการศึกษาและการปรึกษาหารืออย่างละเอียดรอบคอบเท่าที่จ�ำเป็น
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มาตรา 22
การจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือจากกองทุนมรดกโลก จะด�ำเนิน
การได้ภายใต้กรอบกิจกรรม ดังนี้
(ก) การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิชาการด้านสุนทรียศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการคุ้มครอง ป้องกัน การอนุรักษ์ การน�ำเสนอ
และการทนุบ�ำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามที่ระบุ
ไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 แห่งอนุสัญญา
(ข) การจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือในสาขาต่างๆ และแรงงานที่มี
ทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถด�ำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
(ค) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช�ำนาญการเฉพาะด้าน
ในทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานในการจ�ำแนกรายละเอียด การคุ้มครองป้องกัน        
การอนุรกั ษ์ การน�ำเสนอ และการท�ำนุบ�ำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและมรดก
ทางธรรมชาติ
(ง) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่รัฐภาคีไม่สามารถผลิตได้
หรือไม่สามารถ จัดให้มีได้
(จ) การให้ยมื ด้วยอัตราดอกเบีย้ ตำ�่ หรือปลอดดอกเบีย้ ในกรณีทสี่ ามารถ
ใช้คืนได้ในระยะยาว
(ฉ) การช่วยเหลือในลักษณะให้เปล่าส�ำหรับกรณีพเิ ศษ และเหตุผลเฉพาะ
เกีย่ วกับเงินช่วยเหลือทีไ่ ม่สามารถช�ำระคืน

มาตรา 23
คณะกรรมการมรดกโลก อาจให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่
ศูนย์ระดับภูมิภาค หรือศูนย์ระดับโลก ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ช�ำนาญการเฉพาะด้านในทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานในการจ�ำแนก                   
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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รายละเอียด การคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ การน�ำเสนอ และการท�ำนุบ�ำรุง
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ

มาตรา 24
การช่วยเหลือระหว่างประเทศทีเ่ ป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องน�ำเสนอ
รายงานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการเป็นการ
ล่วงหน้า  การศึกษาฯ ดังกล่าวจะต้องน�ำเสนอแนวทางที่มีเทคนิควิธีที่น�ำสมัย
ที่สุดในการคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ การน�ำเสนอ และการท�ำนุบ�ำรุงรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและมีกลวิธีที่ค�ำนึงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากร         
ที่จัดหาได้ภายในรัฐภาคีนั้นๆ ด้วย

มาตรา 25
โดยหลักการทั่วไปงบประมาณการช่วยเหลือระหว่างประเทศที่มอบให้
แก่รฐั ภาคีทรี่ อ้ งขอมีทม่ี าหลังจากการจัดสรรทรัพยากรทีร่ ะบุไว้ตามแผนงานหรือ
โครงการ เว้นเสียแต่ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เอื้ออ�ำนวยได้กระท�ำได้เท่านั้นที่จ�ำเป็น
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากประชาคมระหว่างประเทศ

มาตรา 26
คณะกรรมการมรดกโลกและรั ฐ ภาคี ที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ าก                     
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ จะต้องจัดท�ำรายละเอียดข้อตกลงทีร่ ะบุเงือ่ นไข
การปฏิบัติไว้ในแผนงานหรือโครงการตามขอบเขตที่อนุสัญญาได้ก�ำหนดไว้           
รวมทั้งเป็นความรับผิดชอบของรัฐภาคีที่ได้รับผลประโยชน์ในการด�ำเนินการ
คุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และน�ำเสนอทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อตกลง
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หมวดที่ 6
แผนงานการศึกษา
มาตรา 27
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา  รับที่จะพยายามด�ำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ  
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเคารพ
และส�ำนึกในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 1 และ 2 ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
2. รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา รับทีจ่ ะด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการสื่อสาร
เผยแพร่อย่างกว้างขวางเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นอันตรายต่อมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามความ
ในอนุสัญญา

มาตรา 28
รัฐภาคีซึ่งรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา รับที่จะ
ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความส�ำคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติจนได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ นั้น

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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หมวดที่ 7
รายงาน
มาตรา 29
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องน�ำเสนอรายงาน ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมายและกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐภาคีได้ด�ำเนินการ เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญา  พร้อมทั้งราย
ละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเงื่อนไขเวลาและรูปแบบที่ก�ำหนด ต่อที่ประชุม
สมัยสามัญองค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
2. รายงานตามย่อหน้า 1 ของมาตรานี้ จะถูกน�ำเสนอเพือ่ คณะกรรมการ
มรดกโลกพิจารณาในล�ำดับแรก
3. คณะกรรมการมรดกโลก จะน�ำเสนอรายงานการด�ำเนินการในการ
ประชุมสมัยสามัญขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ

หมวดที่ 8
หมวดสุดท้าย
มาตรา 30
อนุสัญญาฉบับนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอาราบิก อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
และสเปน ทั้งห้าภาษามีความเป็นต้นฉบับเท่าเทียมกัน

มาตรา 31
1. อนุสญั ญา จะถูกน�ำเสนอเพือ่ ให้รฐั ภาคีสมาชิกขององค์การเพือ่ การศึกษา                                                                                       
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้สัตยาบัน หรือรับรอง หรือ     
ภาคียานุวัติตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์การฯ ตามล�ำดับ
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2. หลักฐานการให้สตั ยาบัน หรือรับรอง หรือภาคียานุวตั จิ ะถูกเก็บรักษาไว้ท  ี่
ผูอ้ �ำนวยการใหญ่องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

มาตรา 32
1. อนุสัญญาฉบับนี้ จะเปิดให้รัฐต่างๆ ซึ่งรวมทั้งรัฐที่มิได้เป็นรัฐภาคี
สมาชิกขององค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
พิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคี
2. การภาคียานุวัติของรัฐ จะมีผลอย่างเป็นทางการต่อเมื่อได้มีการ
ยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

มาตรา 33
อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อครบระยะเวลา  3 เดือนนับจากวันที่ได้
รับหลักฐานการให้สัตยาบัน หรือการรับรอง หรือการภาคียานุวัติ จากประเทศ
ต่างๆ ครบ 20 รัฐ ในกรณีของรัฐที่ยื่นหลักฐานการให้สัตยาบัน การรับรอง หรือ
การภาคียานุวตั ใิ นช่วงระยะเวลาก่อนการมีผลบังคับใช้ของอนุสญ
ั ญาตามนัยของ
ความในส่วนแรก อนุสญ
ั ญาจะมีผลบังคับใช้กบั ประเทศอืน่ ๆ เมือ่ ครบระยะเวลา                                                                                                
3 เดือนนับจากการยื่นหลักฐานการให้สัตยาบัน หรือการรับรอง หรือ                          
การภาคียานุวัติของรัฐนั้นๆ

มาตรา 34
ข้อบัญญัติต่อไปนี้ จะใช้ส�ำหรับรัฐภาคีในอนุสัญญาที่มีการปกครองใน
ระบบสหพันธรัฐ หรือประเทศที่มิได้ปกครองโดยระบบรัฐธรรมนูญรวม
(ก) ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติของอนุสัญญา  ซึ่งส่งผลให้ม                ี
การด�ำเนินการต่างๆ เกิดขึน้ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจตามกฎหมายของรัฐบาลแห่งรัฐ                                                                                          
(สหพันธ์) หรือรัฐบาลกลาง พันธะผูกพันที่มีต่อรัฐบาลแห่งรัฐ (สหพันธ์) หรือ
รัฐบาลกลาง มีลักษณะเช่นเดียวกับรัฐภาคีที่มิได้มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

25

(ข) ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติของอนุสัญญา  ซึ่งส่งผลให้ม              ี
การด�ำเนินการต่างๆ เกิดขึน้ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจตามกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญ
ของรัฐ (สหพันธ์) หรือรัฐธรรมนูญของจังหวัด  หรือรัฐธรรมนูญของมณฑล หรือ
รัฐธรรมนูญของเขตการปกครอง ซึง่ มิได้มพี นั ธะผูกพันโดยระบบรัฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐ ในการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ
นั้นๆ ต้องแจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีอ�ำนาจบริหารกฎหมายของรัฐ (สหพันธ์) หรือจังหวัด หรือมณฑล หรือเขต
การปกครองเหล่านั้น เพื่อทราบด้วย

มาตรา 35
1. รัฐภาคีแห่งอนุสญั ญามีสทิ ธิในการบอกเลิกการเป็นสมาชิกในอนุสญั ญา
2. การบอกเลิกต้องกระท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรยืน่ ต่อผูอ้ �ำนวยการใหญ่
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
3. การบอกเลิกจะมีผลเมือ่ ครบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันทีม่ หี นังสือ
แจ้งตอบรับการบอกเลิกของรัฐภาคี ทั้งนี้จะไม่มีผลต่อพันธะผูกพันทางการเงิน
ของรัฐภาคีที่บอกเลิก จนกว่าจะถึงวันที่หนังสือบอกเลิกมีผลบังคับใช้

มาตรา 36
ผูอ้ �ำนวยการใหญ่องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ จะมีหนังสือเวียนแจ้งแก่รฐั ภาคีสมาชิกขององค์การเพือ่ การศึกษา                                                                                      
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และรัฐทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกขององค์การ
เพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติตามทีร่ ะบุไว้ ในมาตรา 
32 รวมทัง้ องค์การสหประชาชาติ เกีย่ วกับหลักฐานของรัฐภาคีในการให้สตั ยาบัน หรือ
การรับรอง หรือการภาคียานุวตั ติ ามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 31 และ 32 และหลักฐานใน
การบอกเลิกการเป็นสมาชิกในอนุสญั ญาของรัฐภาคีตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 35
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มาตรา 37
1. การแก้ไขอนุสัญญา  จะกระท�ำได้ก็แต่โดยที่ประชุมสมัยสามัญของ
องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ การแก้ไข
นี้จะมีผลเฉพาะรัฐซึ่งเข้าร่วมกับอนุสัญญาที่แก้ไขนี้
2. หากทีป่ ระชุมสมัยสามัญองค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม                                                                                                 
แห่งสหประชาชาติ เห็นชอบอนุสัญญาฉบับแก้ไขจะโดยทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ตาม เว้นแต่จะได้มีการด�ำเนินการเพื่อให้อนุสัญญาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
ไว้ในอีกทางหนึ่งแล้ว อนุสัญญานี้จะสิ้นสุดลงเพื่อเปิดให้อนุสัญญาฉบับใหม่มี                      
การด�ำเนินการตามกระบวนการการให้สตั ยาบัน หรือการรับรอง หรือภาคียานุวตั                                                                                              ิ
และมีผลบังคับใช้ต่อไป

มาตรา 38
โดยอนุโลมตามมาตรา  102 ของกฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ
อนุสญั ญาฉบับนี้ จะได้รบั การจดทะเบียนไว้ทสี่ �ำนักเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ       
โดยการร้องขอของผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์               
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
อนุสัญญากระท�ำที่กรุงปารีส ในวันที่ยี่สิบสามของเดือนพฤศจิกายน
คริ ส ตศั ก ราชหนึ่ ง พั น เก้ า ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ สอง ด้ ว ยต้ น ฉบั บ ดั้ ง เดิ ม แท้ จ ริ ง
จ�ำนวน 2 ชุด ที่ลงนามโดยประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 17 ของ                                      
องค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และ                                                                                              
ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ โดยจะได้รับการเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุขององค์การเพื่อ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ส่วนส�ำเนาฉบับจริงที่
มีการรับรองอย่างเป็นทางการจะถูกส่งไปยังรัฐภาคีทงั้ หมดตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 
31 และ 32 และองค์การสหประชาชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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