อนุสัญญาว่าด้ วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ความเป็ นมา
อนุสัญญาคุม้ ครองมรดกโลกถือกาเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่ วมมือในหมู่ประเทศ
ภาคี ในการกาหนดมาตรการที่เหมาะสม ทั้งด้านนโยบาย การบริ หารเทคนิคและการเงิน เพื่อสงวนรักษา คุม้ ครองและ
ส่ งเสริ ม มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่มีความสาคัญต่อมวลมนุษยชาติให้คงอยูต่ ่อไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2519
องค์การ ยูเนสโก ก็ได้จดั ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ ดูแลแหล่งวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความสาคัญระดับ
โลก โดยมีชื่อว่า "คณะกรรมการมรดกโลก" ( The World Heritage Committee) พร้อมทั้งจัดตั้ง " กองทุนมรดกโลก " ขึ้น
เพื่อเป็ น แหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลก
แล้ว
คณะกรรมการดังกล่าว จะมีหน้าที่พิจารณามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่เสนอมาจากประเทศภาคี ให้เข้า
ร่ วมอยูใ่ นการคุม้ ครองภายใต้อนุสัญญาฯ โดยแบ่งการขึ้นบัญชีหรื อขึ้นทะเบียน เป็ น 2 ประเภท คือบัญชีมรดกโลก และ
บัญชีมรดกโลก ที่อยูใ่ น ภาวะอันตราย นอกจากนั้นคณะกรรมการมรดกโลก ยังมีหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ แก่
ประเทศภาคี ในการพิทกั ษ์รักษาแหล่งมรดกโลก ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศนั้นๆ ด้วยคณะกรรมการดังกล่าว จะมีหน้าที่พิจารณา
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่เสนอมาจากประเทศภาคี ให้เข้าร่ วมอยูใ่ นการคุม้ ครองภายใต้อนุสัญญาฯ โดยแบ่ง
การขึ้นบัญชี หรื อขึ้นทะเบียน เป็ น 2 ประเภท คือบัญชีมรดกโลก และบัญชีมรดกโลก ที่อยูใ่ น ภาวะอันตราย นอกจากนั้น
คณะกรรมการมรดกโลก ยังมีหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ แก่ประเทศภาคี ในการพิทกั ษ์รักษาแหล่งมรดกโลก ที่ต้ งั
อยูใ่ นประเทศนั้นๆ ด้วย
คณะกรรมการมรดกโลกประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หารของคณะกรรมการมรดกโลก (Bureau of the World
Heritage Committee) ซึ่งมีการประชุมทุกๆ ปี ที่สานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส โดยจะทา
หน้าที่กลัน่ กรองงานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่ งจะมีการประชุมทุกๆ กลางปี ตามประเทศภาคีต่างๆ ที่มี
ความพร้อมสามารถรับเป็ นเจ้าภาพได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการดังกล่าวมี 21 ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 172 ประเทศและมีแหล่งมรดกทั้งหมด
จานวน 730 แหล่ง ( เมื่อมิถุนายน 2545 ) เป็ นแหล่งวัฒนธรรม 563 แหล่ง แหล่งธรรมชาติ 144 แหล่ง และแหล่งผสม ทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลก 23 แหล่ง
มรดกโลกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือมรดกทางวัฒนธรรม(Cultural Heritage)และมรดกทางธรรมชาติ (Natural
Heritage) ซึ่ งในอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลกได้ให้คานิยามไว้วา่

มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ซึงเป็ นโบราณสถานไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม หรื อแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ้ า หรื อกลุ่มสถานที่ก่อสร้างยกหรื อเชื่อมต่อกันอันมีความเป็ น
เอกลักษณ์ หรื อแหล่งสถานที่สาคัญอันอาจเป็ นผลงานฝี มือมนุษย์หรื อเป็ นผลงานร่ วมกันระหว่างธรรมชาติกบั มนุษย์
รวมทั้งพื้นที่ที่เป็ นแหล่งโบราณคดี ซึ่ งสถานที่เหล่านี้มีคุณค่าความล้ าเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลป มนุษย์วทิ ยา หรื อ
วิทยาศาสตร์
มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่มีลกั ษณะทางกายภาพและชีวภาพอันมีคุณค่าเด่นชัดในด้าน
ความล้ าเลิศ หรื อวิทยาศาสตร์ หรื อ สถานที่ซ่ ึ งมีสภาพทางธรณี วทิ ยาและภูมิประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็ นถิ่นที่
อยูอ่ าศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่ งถูกคุกคามหรื อเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชหรื อสัตว์ที่หายาก เป็ นต้น
หมวดที่ 1 นิยามของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
มาตราที่ 1
ตามวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญา "มรดกทางวัฒนธรรม" มีความหมายครอบคลุมถึงสิ่ งต่างๆ ดังนี้
- อนุสรณ์สถาน : ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานทางประติมากรรมหรื อจิตรกรรม ส่ วนประกอบ หรื อโครงสร้างของ
โบราณคดีธรรมชาติ จารึ ก ถ้ าที่อยูอ่ าศัย และร่ องรอยที่ผสมผสานกันของสิ่ งต่างๆ ข้างต้น ซึ่ งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับ
สากล ในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะหรื อ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มอาคาร : กลุ่มของอาคารที่แยกจากกันหรื อเชื่อมต่อกันโดยลักษณะทางสถาปั ตยกรรม หรื อโดยความสอดคล้อง
กลมกลืน หรื อโดยสถานที่จากสภาพภูมิทศั น์ ซึ่ งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรื อ
วิทยาศาสตร์
- แหล่ง : ผลงานที่เกิดจากมนุ ษย์ หรื อผลงานที่เกิดจากมนุ ษย์และธรรมชาติ และบริ เวณอันรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซึ่งมี
คุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางประวัติศาสตร์ สุ นทรี ยศาสตร์ชาติวงศ์วทิ ยา หรื อมานุษยวิทยา
มาตราที่ 2
ตามวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญา "มรดกทางธรรมชาติ" มีความหมายครอบคลุมถึงสิ่ งต่างๆ ดังนี้
- สภาพธรรมชาติที่ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ หรื อกลุ่มของสภาพธรรมชาติ ดังกล่าว ซึ่ งมีคุณค่า
โดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางสุ นทรี ยศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
- สภาพองค์ประกอบทางธรณี วทิ ยา หรื อธรณี สันฐาน หรื อบริ เวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้ง ว่าเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสาย
พันธุ์สัตว์และพืชที่กาลังได้รับการคุกคาม ซึ่ งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางวิทยาศาสตร์ หรื อการอนุ รักษ์

- สภาพธรรมชาติหรื อบริ เวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางวิทยาศาสตร์ การ
อนุรักษ์ และความงดงามตามธรรมชาติ
มาตราที่ 3
เป็ นภารกิจของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ในการจาแนกรายละเอียด และวิเคราะห์แยกแยะ ความแตกต่างของทรัพย์สมบัติ หรื อ
ทรัพย์สินในขอบเขตดินแดนแห่งรัฐของตน ตามทีระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2
หมวดที่ 2 การคุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
มาตรา 4
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา พึงรับเป็ นภาระหน้าที่ในการดาเนินงานจาแนกรายละเอียด คุม้ ครองป้ องกัน อนุรักษ์ และนาเสนอ
มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 ที่ต้ งั อยูใ่ นดินแดนของตน เพื่อสื บทอดไปสู่
คนรุ่ นต่อไปในอนาคต รัฐภาคีจะดาเนิ นการโดยตลอดอย่างเหมาะสมเท่าที่จะกระทาได้ ด้วยทรัพยากรของรัฐเอง หรื ออาจ
รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ หรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านการเงินสุ นทรี ยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคนิควิธ ีใี นบางกรณี เป็ นการเฉพาะก็ได้
มาตรา 5
เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ได้วา่ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติในขอบเขตอานาจอธิ ปไตยแห่งรัฐ จะได้รับ
การคุม้ ครองป้ องกัน การอนุรักษ์ และการนาเสนอด้วยมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะพยายาม
ดาเนินการต่างๆเท่าที่พึงกระทาได้อย่างเหมาะสมที่สุด ดังนี้
(ก) กาหนดนโยบายทัว่ ไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติมีประโยชน์ต่อวิถีชีวติ
ของประชาชนและเพื่อบูรณาการการคุม้ ครองป้ องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติไว้ในรายละเอียดของ
การวางแผนการดาเนินงานของรัฐ
(ข) ภายในขอบเขตอานาจอธิ ปไตยหากยังไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรรับผิดชอบดาเนินงานเพื่อการนี้จะต้องจัดให้มีอย่าง
น้อยหนึ่งหน่วยงาน/องค์กรหรื อมากกว่าเพื่อดาเนินงานต่างๆในการคุม้ ครองป้ องกันการอนุ รักษ์และการนาเสนอมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่และกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม เพื่อรับผิดชอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ลุล่วงไป

(ค) พัฒนาการศึกษาวิจยั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิควิธีเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานรวมทั้งส่ งเสริ ม
ศักยภาพของประเทศให้มีความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาภัยอันตรายที่คุกคามต่อมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทาง
ธรรมชาติ
(ง) กาหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านกฎหมาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิควิธี การบริ หารจัดการ และ
การเงินเท่าที่จาเป็ นเพื่อการจาแนกรายละเอียด การคุม้ ครอง ป้ องกัน การอนุรักษ์ การนาเสนอ และการทนุบารุ งรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม และมรดกทาง ธรรมชาติ
(จ) สนับสนุนให้มีการก่อตั้งหรื อพัฒนาศูนย์การฝึ กอบรมในระดับชาติ หรื อระดับเขตภูมิภาค เพื่อการคุม้ ครองป้ องกัน
การอนุรักษ์ และการนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ รวมทั้งส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั เพื่อการ
ปฏิบตั ิงานตามภารกิจดังกล่าว
มาตรา 6
1. ด้วยความเคารพสู งสุ ดต่ออานาจอธิ ปไตยแห่งรัฐ อันเป็ นที่ต้ งั ของมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 และด้วยความปราศจากอคติใดๆ ต่อกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สมบัติ หรื อทรัพย์สินตามกฎหมาย
แห่งชาติ รัฐภาคีในอนุสัญญา พึงระลึกว่าการคุม้ ครองป้ องกันทรัพย์สมบัติ หรื อทรัพย์สินอันเป็ นองค์ประกอบของมรดก
โลก เป็ นภาระหน้าที่ของประชาคมระหว่างประเทศ ที่จะประสานความร่ วมมือในการดาเนินการต่างๆ
2. ตามข้อบัญญัติแห่งอนุสัญญา รัฐภาคีจะต้องดาเนินการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการจาแนกรายละเอียด การ
คุม้ ครองป้ องกัน การอนุ รักษ์ และการนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2
และ 4 ของมาตรา 11 หากรัฐ อันเป็ นที่ต้ งั ของ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติน้ นั ร้องขอ
3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะต้องละเว้นการดาเนิ นการใดๆ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม อันอาจเป็ นการทาลายมรดก
ทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 อันมีที่ต้ งั อยูใ่ นขอบเขตอานาจอธิ ปไตยของรัฐภาคี
อื่น
มาตรา 7
เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์แห่งอนุสัญญา การปกป้ องคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติในระดับ
นานาชาติ มีความหมายถึงการก่อตั้งระบบความร่ วมมือระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือที่จะมอบให้แก่รัฐภาคี
ในการดาเนินความพยายามอนุรักษ์ และจาแนกรายละเอียดมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ

หมวดที่ 3
คณะกรรมการระหว่ างรั ฐบาลเพือ่ การคุ้มครองป้องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ ทางธรรมชาติ
มาตรา 8
1. คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการคุม้ ครองป้ องกันมรดกทางวัฒนธรรม และทาง ธรรมชาติ ซึ่ งมีคุณค่าโดดเด่นใน
ระดับสากล เรี ยกว่า "คณะกรรมการมรดกโลก" ได้รับการกาหนดให้มี โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ ในวาระเริ่ มต้น ประกอบด้วย ผูแ้ ทนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจานวน 15 รัฐ จากการเลือกตั้ง
ในการประชุมสมัยสามัญสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญา ซึ่ งจัดให้มีข้ ึนระหว่างการประชุมใหญ่สมัยสามัญของ องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จานวนองค์ประกอบของคณะกรรมการมรดกโลกจะเพิ่มขึ้นเป็ น
21 รัฐนับจากวันประชุมสมัยสามัญสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญาครั้งที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้กบั รัฐภาคีแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 40
รัฐ
2. การเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จะต้องยึดถือหลักความเสมอภาคแห่งทวีป (ภูมิภาค) และธรรมเนียม
ปฏิบตั ิที่เป็ นสากล
3. ผูแ้ ทนขององค์กรระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม (ICCROM),
ผูแ้ ทนของสภาสากลว่าด้วยอนุสรณ์สถานและแหล่ง (ICOMOS), ผูแ้ ทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ(IUCN)หรื อผูแ้ ทนอื่นๆที่อาจเพิม่ เติมได้ตามการร้องขอของรัฐภาคีในการประชุมสมัยสามัญ
สมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญา ผูแ้ ทนขององค์กรระหว่างรัฐบาล หรื อองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกัน
จะได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ในฐานะที่ปรึ กษา
มาตรา 9
1. กรรมการ (ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนของรัฐภาคี) ในคณะกรรมการมรดกโลก มีวาระการดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วนั เสร็ จสิ้ นการ
ประชุมใหญ่สมัยสามัญในครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง จนถึงวันเสร็ จสิ้ นการประชุมใหญ่สมัยสามัญในครั้งที่ 3 ถัดไป
2. กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก ที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระเริ่ มต้นจานวน 1 ใน 3 จะหมดวาระลงในการประชุม
ใหญ่สมัยสามัญครั้งถัดไป จากครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง ส่ วนกรรมการอีก 1 ใน 3 ต่อมา จะหมดวาระลงในการประชุ มใหญ่
สมัยสามัญครั้งที่ 2 นับจากครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง รายนามของกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกที่จะต้องหมดวาระ
ตามความที่ระบุ ข้างต้น ได้มาจากการจับฉลากโดยประธานการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการเลือกตั้งของวาระเริ่ มต้น

3. รัฐภาคีในคณะกรรมการมรดกโลก ควรคัดเลือกผูแ้ ทน (เพื่อทาหน้าที่กรรมการมรดกโลก) ที่มีความรู้ ความสามารถ
หรื อความเชี่ยวชาญมากเพียงพอด้านมรดกทางวัฒนธรรม หรื อมรดกทางธรรมชาติ
มาตรา 10
1. คณะกรรมการมรดกโลก จะต้องทาการรับรองข้อบังคับการประชุม
2. คณะกรรมการมรดกโลก อาจเชิญองค์กรของรัฐ หรื อองค์กรเอกชน หรื อบุคคล เข้าร่ วมการประชุม เพื่อให้คาปรึ กษาได้
ในบางกรณี
3. คณะกรรมการมรดกโลก อาจจัดตั้งองค์กรที่ปรึ กษาเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามภารกิจได้ เมื่อเห็นว่าจาเป็ น
มาตรา 11
1. หากเป็ นไปได้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะต้องยืน่ บัญชีรายการทรัพย์สมบัติหรื อทรัพย์สินซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ที่ต้ งั อยูใ่ นดินแดนของตน ซึ่ งรัฐภาคีเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุไว้ใน
บัญชีรายชื่อ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก บัญชีรายการฯ ดังกล่าว ซึ่งถึงแม้
จะยังไม่มีการพิจารณาอย่างละเอียด แต่ก็ควรแนบเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ต้ งั และคุณค่าความสาคัญต่างๆ
ประกอบมาพร้อมกันด้วย
2. ตามข้อมูลหลักฐานในบัญชีรายการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่รัฐภาคียนื่ เสนอตามย่อหน้าที่ 1 ของ
มาตรานี้ คณะกรรมการมรดกโลก จะพิจารณาบรรจุไว้ใน"บัญชีรายชื่อมรดกโลก" ที่จะมีการปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั และ
เผยแพร่ อย่างต่อเนื่ อง"บัญชีรายชื่อ มรดกโลก" จะต้องเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 1 และ 2 แห่งอนุสัญญา ที่ได้รับการพิจารณาเห็นว่า มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนด
ไว้ บัญชีรายชื่ อที่เป็ นปั จจุบนั จะถูกเผยแพร่ ให้ทราบโดยทัว่ กันทุกๆ 2 ปี เป็ นอย่างน้อย
3. การพิจารณาบรรจุทรัพย์สมบัติ หรื อทรัพย์สินที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติให้อยูใ่ น "บัญชีรายชื่อ
มรดกโลก" จะต้องได้รับความยินยอมจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ทรัพย์สมบัติหรื อทรัพย์สิน ที่จะพิจารณาบรรจุไว้ใน
"บัญชีรายชื่อมรดกโลก" มีที่ต้ งั อยูใ่ นอาณาเขตหรื ออานาจอธิ ปไตย หรื อเขตอานาจศาลมากกว่าหนึ่งรัฐ จะต้องไม่เป็ นเหตุ
ให้เกิดการโต้แย้งจาก รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
4. ตามกรณี แวดล้อมหรื อเหตุจาเป็ น คณะกรรมการมรดกโลก จะพิจารณาจัดทา"บัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย"
ซึ่งหมายถึงบัญชีรายชื่อของมรดกโลก ที่มีความจาเป็ นต้องดาเนินการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ หรื อให้ความช่วยเหลือตามการร้อง
ขอภายใต้อนุสัญญา การดาเนิ นการอนุรักษ์มรดกโลกในภาวะอันตรายแต่ละแหล่ง จะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรมไว้ดว้ ย "บัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย" อาจหมายรวมถึงมรดกโลกที่ได้รับอันตรายอย่างรุ นแรง ใน
องค์ประกอบบางส่ วน หรื อมีความเสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ วรุ นแรง ที่อาจเป็ นเหตุให้เสื่ อมสลายหายไป หรื อมีโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐหรื อของเอกชน เพื่อขยายเมืองหรื อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว หรื อการทาลายอันมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรื อเจ้าของ ที่ดิน หรื อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอันหาสาเหตุมิได้ หรื อการ
ปล่อยปละละทิ้งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรื อการจราจล หรื อการสงคราม หรื อความหายนะและกลียคุ ได้แก่ อัคคีภยั ที่ร้ายแรง
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ า น้ าท่วม และกระแสคลื่น คณะกรรมการ มรดกโลก
ในกรณี ฉุกเฉิ น อาจบรรจุมรดกโลกดังกล่าวไว้ใน "บัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย" และเผยแพร่ แก่สาธารณะ
ในทันที เมื่อใดก็ได้
5. คณะกรรมการมรดกโลก จะต้องจัดทาหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการบรรจุมรดกทางวัฒนธรรม และ
มรดกทางธรรมชาติไว้ใน "บัญชีรายชื่ อแหล่งมรดกโลก" และ "บัญชี รายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย" ตามที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรานี้
6. ก่อนการปฏิเสธคาร้องขอ การบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่ อใดรายชื่อหนึ่งของสองบัญชี ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4
ของมาตรานี้ คณะกรรมการมรดกโลก จะกระทาการหารื อกับรัฐภาคี อันเป็ นที่ต้ งั ของมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทาง
ธรรมชาติที่มีปัญหาดังกล่าวก่อน
7. คณะกรรมการมรดกโลก ภายใต้การตกลงกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง จะให้ความร่ วมมือและส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ที่จาเป็ น
สาหรับการจัดทาบัญชี รายชื่อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรานี้
มาตรา 12
โดยความจริ งแท้แล้ว ทรัพย์สมบัติหรื อทรัพย์สินอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง ธรรมชาติ ที่ยงั มิได้รับการ
บรรจุไว้ใน บัญชีรายชื่อทั้งสองบัญชี ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 มิได้ถูกตีความว่าไ ม่มีคุณค่าโ ดด
เด่นในร ะดับสากลแต่ประการใด ทั้งนี้เนื่องจากบัญชี รายชื่อทั้งสองบัญชี เป็ นผลสัมฤทธิ์ มาจากวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
เท่านั้
มาตรา 13
1.คณะกรรมการมรดกโลกจะรับและศึกษาคาร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศสาหรับทรัพย์สมบัติและทรัพย์สินที่
เป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติของรัฐภาคี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งรวมทั้งศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการบรรจุไว้ใน บัญชีรายชื่ อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 วัตถุประสงค์ของคาร้อง
ขอดังกล่าว ควรเป็ นไปเพื่อการคุม้ ครองป้ องกัน การอนุรักษ์ การนาเสนอ หรื อการทนุบารุ งรักษามรดกทาง วัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติเท่านั้น

2. คาร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใต้ยอ่ หน้าที่ 1 ของมาตรานี้ ควรมีรายละเอียดการจาแนกแยกแยะใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติ หรื อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2
ที่ชดั เจนเพียงพอ และเมื่อผลการสอบสวนเบื้องต้นปรากฏแล้ว การสอบสวนในลาดับถัดไป จะต้องแสดงหลักฐาน
ประกอบด้วย
3. คณะกรรมการมรดกโลก มีอานาจหน้าที่ในการตัดสิ นใจว่า สมควรดาเนินการอย่างไร และเมื่อไหร่ เกี่ยวกับการร้องขอ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งข้อมูล และสาระสาคัญของการร้องขอนั้นๆ ทั้งนี้ โดยการประสานการจัด
กิจกรรมร่ วมกับรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการมรดกโลก มีอานาจในการจัดลาดับความสาคัญของการดาเนิ นงานต่างๆ การจัดลาดับดังกล่าวพึง
ตระหนักถึงลาดับความสาคัญของการคุม้ ครองป้ องกันที่ทรัพย์สมบัติ หรื อทรัพย์สินซึ่ งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมหรื อมรดก
ทางธรรมชาติน้ นั ต้องการ นอกจากนั้น ยังควรคานึงถึงระดับความเป็ นตัวแทนของสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ หรื ออัจฉริ ยภาพ
การสร้างสรรของมนุษย์ หรื อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และความเร่ งด่วนของงานที่จะต้องดาเนินการ รวมทั้ง
ทรัพยากรที่พอจะจัดหาได้ในรัฐภาคี อันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สมบัติหรื อทรัพย์สิน ตลอดจนขีดความสามารถในการปกปั ก
รักษาทรัพย์สมบัติ หรื อทรัพย์สินโดยวิธีการของรัฐภาคีน้ นั เอง
5. คณะกรรมการมรดกโลก รับที่จะจัดทา ปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั และจัดพิมพ์เผยแพร่ บญั ชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ ที่ได้รับเงินสนับสนุ นจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการมรดกโลก มีอานาจในการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากร จากกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามมาตรา 15 แห่งอนุสัญญา
รวมทั้งมีหน้าที่ในการแสวงหาวิธีการ และดาเนินการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ในการเพิ่มพูนทรัพยากรให้แก่กองทุน
7. คณะกรรมการมรดกโลก รับที่จะประสานความร่ วมมือกับ องค์กรของรัฐ องค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศ และองค์กร
พัฒนาเอกชน ที่มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกันเพื่อสนับสนุ นอนุสัญญา ในการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และโครงการ
คณะกรรมการอาจขอรับความร่ วมมือจากองค์กรเหล่านี้ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะศูนย์ระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม (ICCROM) หรื อสภาสากลว่าด้วยอนุสรณ์
สถานและแหล่ง (ICOMOS) หรื อสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
8. การตัดสิ นใจใดๆ ของคณะกรรมการมรดกโลก จะต้องได้รับการสนับสนุ นจากสมาชิกเสี ยงข้างมากที่เข้าร่ วมการ
ประชุมเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม

มาตรา 14
1. การปฏิบตั ิภารกิจของคณะกรรมการมรดกโลก จะได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานเลขานุการ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง
โดย ผูอ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
2. ผูอ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพด้านวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากศูนย์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์
ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม(ICCROM) สภาสากลว่าด้วยอนุสรณ์สถานและแหล่ง (ICOMOS) และสหภาพสากลว่าด้วย
การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติ (IUCN) อย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ในการจัดเตรี ยมเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ตลอดจนรับผิดชอบในการดาเนินการต่างๆ ตามมติ
หรื อการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
หมวดที่ 4
กองทุนเพือ่ การคุ้มครองป้องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
มาตรา 15
1. กองทุนเพื่อการคุม้ ครองป้ องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่า โดดเด่นในระดับสากล เรี ยกว่า
"กองทุนมรดกโลก"
2. กองทุนมีลกั ษณะเป็ นกองทุนเงินฝาก ที่มีความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับด้านการเงินขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
3. แหล่งที่มาของกองทุน ประกอบด้วย :
(ก) ค่าธรรมเนียมรายปี และเงินบริ จาค จากรัฐภาคีแห่งอนุ สัญญา
(ข) เงินบริ จาค หรื อทรัพย์สิน หรื อมรดกตามพินยั กรรม ที่ได้รับจาก
(1) รัฐประเทศอื่นๆ
(2) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติองค์การอื่นๆ ภายใต้ระบบของสหประชาชาติ เช่น
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรื อองค์กรระหว่างรัฐบาลอื่นๆ
(3) สมาคมภาครัฐ หรื อสมาคมเอกชน หรื อบุคคลทัว่ ไป
(ค) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุน
(ง) เงินที่ได้จากการรวบรวม และได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน์ให้กบั กองทุน
(จ) ทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้มาโดยขอบเขตของกฎข้อบังคับแห่งกองทุนที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการมรดกโลก

4. การใช้จ่ายเงินกองทุนและรู ปแบบความช่วยเหลืออื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ จะกระทาได้โดยวัตถุประสงค์ที่
คณะกรรมการมรดกโลกได้กาหนดไว้ เท่านั้นคณะกรรมการมรดกโลก จะรับและใช้เงินกองทุนในแผนงาน หรื อโครงการ
ที่ได้จดั เตรี ยมรายละเอียดการดาเนินงานที่ชดั เจนเพียงพอสาหรับการพิจารณาตัดสิ นใจ เท่านั้น ทั้งนี้ การอุดหนุนเงินให้กบั
กองทุน ผูบ้ ริ จาคไม่อาจกาหนดเงื่อนไขทางการเมืองใดๆ ได้
มาตรา 16
1. โดยปราศจากความผูกพันใดๆ กับวงเงินบริ จาคโดยสมัครใจที่รัฐภาคีได้มอบให้กบั กองทุน รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับที่
จะชาระค่าบารุ งแก่กองทุนมรดกโลกเป็ นประจาทุกๆ 2 ปี จานวนเงินค่าบารุ งของแต่ละรัฐภาคี จะมีรูปแบบการคานวณที่
เหมือนกันโดยการพิจารณาตัดสิ นในการประชุมสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญา ซึ่ งจะมีข้ ึนระหว่างการประชุมใหญ่สมัยสามัญ
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ การตัดสิ นของสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญา จะต้อง
ได้รับการสนับสนุ นจากสมาชิกเสี ยงข้างมากที่เข้าร่ วมการประชุม ทั้งนี้ โดยรัฐภาคีมิตอ้ งดาเนินการประกาศอย่างเป็ น
ทางการถึงจานวนเงินที่จะบริ จาคตามความที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ หากไม่มีกรณี เป็ นอย่างอื่น ค่าบารุ ง
ประจาปี ของรัฐภาคีจะเป็ นจานวนเท่ากับร้อยละ 1 ของเงินอุดหนุ นประจาปี ที่รัฐภาคีมอบให้กบั องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
2. โดยหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป รัฐภาคีทุกรัฐที่ได้ดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในมาตรา31หรื อมาตรา32ของ
อนุสัญญาจะต้องประกาศอย่างเป็ นทางการถึงจานวนเงินที่จะบริ จาคให้กองทุนมรดกโลกในทันทีที่ยนื่ หลักฐานการให้
สัตยาบัน หรื อการรับรอง หรื อการภาคียานุวตั ิ แต่หลักปฏิบตั ิ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันต่อข้อบัญญัติในย่อหน้าที่ 1
ของมาตรานี้
3. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ที่ได้ประกาศอย่างเป็ นทางการตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรานี้ สามารถถอนคาประกาศได้
โดยแจ้งเพื่อทราบต่อ ผูอ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม
การถอนคาประกาศ จะยังไม่มีผลต่อการชาระค่าบารุ งประจาของรัฐภาคีน้ นั จนกว่าจะถึงวันประชุมสมัชชาภาคีแห่ง
อนุสัญญาครั้งถัดไป
4. เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกสามารถวางแผนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ควรแจ้ง
อย่างเป็ นทางการถึงจานวนเงินค่าบารุ ง หรื อเงินบริ จาคที่จะมอบให้แก่กองทุนมรดกโลกตามความที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2
ของมาตรานี้ และชาระเงินจานวนดังกล่าว เป็ นประจาทุกๆ 2 ปี เป็ นอย่างช้า นอกจากนั้น จานวนเงินที่ชาระ ต้องไม่นอ้ ย
กว่าวงเงินตามเงื่อนไขของข้อบัญญัติในย่อหน้าที่ 1 ของมาตรานี้
5. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารัฐใด ค้างชาระค่าบารุ งหรื อเงินบริ จาคประจาปี ภายในปี ปฏิทินนั้น จะไม่มีสิทธิ์ สมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในคณะกรรมการมรดกโลก อย่างไรก็ตามความดังกล่างข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้กบั การเลือกตั้งใน

ครั้งแรก วาระในการดารงตาแหน่งของรัฐภาคี ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการมรดกโลก จะสิ้ นสุ ดลงในช่วงเวลาของ
การเลือกตั้งตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ย่อหน้าที่ 1 ของอนุสัญญา
หมวดที่ 5
เงื่อนไขและการบริหารจัดการความช่ วยเหลือระหว่างประเทศ
มาตรา 17
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะต้องพิจารณาหรื อส่ งเสริ มการจัดตั้งองค์กรของรัฐ หรื อมูลนิธิเอกชน หรื อองค์กรความร่ วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้มีการบริ จาค เพื่อการคุม้ ครองป้ องกันมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 และ 2 ของอนุสัญญา
มาตรา 18
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนมรดกโลก ซึ่ งได้รับการรณรงค์ให้จดั ตั้งขึ้นโดยองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การรวบรวมเงินกองทุน
ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรา 15
มาตรา 19
รัฐภาคีที่ขอรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศสาหรับทรัพย์สมบัติหรื อทรัพย์สินที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม
หรื อมรดกทางธรรมชาติ ที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ซึ่ งตั้งอยูใ่ นขอบเขตอานาจอธิ ปไตยแห่งรัฐ พร้อมไปกับคาร้อง
ขอนั้น รัฐภาคีจะต้องจัดเตรี ยมข้อมูลและเอกสารตามวิธีการที่ระบุไว้ในมาตรา 21 ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาและตัดสิ นใจของคณะกรรมการมรดกโลก
มาตรา 20
ตามนัยของข้อบัญญัติในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 13 ย่อหน้าย่อย (ค) ของมาตรา 22 แ ละมาตรา 23 ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศที่อนุสัญญาจัดเตรี ยมไว้ จะจัดสรรให้แต่เฉพาะทรัพย์สมบัติหรื อทรัพย์สินที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ที่คณะกรรมการมรดกโลกได้พิจารณาเห็นชอบ หรื อจะเห็นชอบให้อยูใ่ นบัญชี รายชื่อ
มรดกโลก ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 4 ของมาตรา 11 เท่านั้น
มาตรา 21
1. คณะกรรมการมรดกโลก จะต้องกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้การร้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศของรัฐภาคี มี
ขอบเขตและสาระสาคัญที่มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอประกอบการพิจารณา ระเบียบปฏิบตั ิน้ นั ควรกาหนดวิธีการ
พิจารณาที่ละเอียดรอบคอบในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เหตุผลความจาเป็ น ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับความเร่ งด่วน และ
เหตุผลว่าเหตุใดทรัพยากรของ รัฐภาคี (ที่ขอความช่วยเหลือ) จึงไม่เอื้ออานวยให้สามารถดาเนินการได้ดว้ ยงบประมาณ
ของตนเอง นอกจากนั้น การร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องได้รับการสนับสนุ น โดยรายงานของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน ทุกครั้งเท่าที่เป็ นไปได้
2. การร้องขอที่มีเหตุความจาเป็ นมาจากการเกิดหายนะรุ นแรง หรื อภัยพิบตั ิอนั ใหญ่หลวงทางธรรมชาติ รวมทั้งระดับความ
เร่ งด่วนของการร้องขอ คณะกรรมการมรดกโลก จะให้ความสาคัญในระดับต้นเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้จะมี
การสารองงบประมาณฉุกเฉิ นไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับเหตุการณ์สุดวิสัยดังกล่าว
3. ก่อนการตัดสิ นใจมีมติ คณะกรรมการมรดกโลก จะต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและการปรึ กษาหารื ออย่างละเอียด
รอบคอบเท่าที่จาเป็ น
มาตรา 22
การจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือจากกองทุนมรดกโลก จะดาเนินการได้ภายใต้กรอบ กิจกรรม ดังนี้
(ก) การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาทางวิชาการด้านสุ นทรี ยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการคุม้ ครองป้ องกัน
การอนุรักษ์ การนาเสนอ และการทนุบารุ งรักษามรดกทาง วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2
และ 4 ของมาตรา 11 แห่งอนุ สัญญา
(ข) การจัดเตรี ยมผูเ้ ชี่ยวชาญ ช่างเทคนิค และแรงงานที่มีทกั ษะ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(ค) การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน และผูช้ านาญการเฉพาะด้านในทุกระดับเพื่อการปฏิบตั ิงานในการจาแนก
รายละเอียด การคุม้ ครองป้ องกัน การอนุ รักษ์การนาเสนอ และการทนุบารุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทาง
ธรรมชาติ
(ง) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่รัฐภาคีไม่สามารถผลิตได้ หรื อไม่สามารถ จัดให้มีได้
(จ) การให้ยมื ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่าหรื อปลอดดอกเบี้ย ในกรณี ที่สามารถใช้คืนได้ใน ระยะยาว
(ฉ) การช่วยเหลือในลักษณะให้เปล่าสาหรับกรณี พิเศษ และเหตุผลเฉพาะ
มาตรา 23
คณะกรรมการมรดกโลก อาจให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ศูนย์ระดับภูมิภาค หรื อศูนย์ระดับโลก ในการฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานและผูช้ านาญการเฉพาะด้านในทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั ิงานในการจาแนกรายละเอียด การคุม้ ครอง
ป้ องกัน การอนุ รักษ์ การนาเสนอ และการทนุบารุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ
มาตรา 24
การช่วยเหลือระหว่างประเทศที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ จะต้องนาเสนอรายงานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นการล่วงหน้า การศึกษาฯ ดังกล่าวจะต้อง นาเสนอแนวทางที่มีเทคนิควิธีที่นาสมัย
ที่สุดในการคุม้ ครองป้ องกัน การอนุ รักษ์ การนาเสนอ และการทนุบารุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทาง

ธรรมชาติ รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา และมีกลวิธีที่คานึงถึงสัดส่ วนการใช้ทรัพยากร
ที่จดั หาได้ภายในรัฐภาคีน้ นั ๆ ด้วย
มาตรา 25
โดยหลักการทัว่ ไป งบประมาณการช่วยเหลือระหว่างประเทศที่มอบให้แก่รัฐภาคีที่ร้องขอ มีที่มาหลักจากการจัดสรร
ทรัพยากรที่ระบุไว้ตามแผนงานหรื อโครงการ เว้นเสี ยแต่ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่เอื้ออานวยได้กระทาได้เท่านั้น ที่จาเป็ นต้อง
ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณบางส่ วนจากประชาคมระหว่างประเทศ
มาตรา 26
คณะกรรมการมรดกโลก และรัฐภาคีที่ได้รับผลประโยชน์จากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ จะต้องจัดทารายละเอียด
ข้อตกลง ที่ระบุเงื่อนไขการปฏิบตั ิไว้ในแผนงาน หรื อโครงการตามขอบเขตที่อนุสัญญาได้กาหนดไว้รวมทั้งเป็ นความ
รับผิดชอบของรัฐภาคีที่ได้รับผลประโยชน์ในการดาเนินการคุม้ ครองป้ องกัน อนุรักษ์และนาเสนอทรัพย์สมบัติหรื อ
ทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ในข้อตกลง
หมวดที่ 6
แผนงานการศึกษา
มาตรา 27
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา รับที่จะพยายามดาเนินการด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสารสนเทศ
เพื่อส่ งเสริ มความซาบซึ้ งและสานึกในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1
และ 2 ให้กบั ประชาชนโดยทัว่ ไป
2. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการสื่ อสารเผยแพร่ อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ น
อันตรายต่อมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนดาเนิน กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตามความใน
อนุสัญญา
มาตรา 28
รัฐภาคีซ่ ึ งรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา รับที่จะกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึง
ความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติจนได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาท
หน้าที่ของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ นั้น

หมวดที่ 7
รายงาน
มาตรา 29
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา จะต้องนาเสนอรายงาน ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายและ
กระบวนการบริ หารจัดการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่รัฐภาคีได้ดาเนิ นการ เพื่ออนุวตั ิตามอนุสัญญา พร้อมทั้งรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเงื่อนไขเวลาและรู ปแบบ ที่กาหนดต่อที่ประชุมใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
2. รายงานตามย่อหน้า 1 ของมาตรานี้ จะถูกนาเสนอ เพื่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในวาระแรก
3. คณะกรรมการมรดกโลก จะนาเสนอรายงานของรัฐภาคีในการประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หมวดที่ 8
(หมวดสุ ดท้ าย)
มาตรา 30
อนุสัญญาฉบับนี้ เขียนขึ้นเป็ นภาษาอาราบิก อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซี ย และสเปน ทั้งห้าภาษามีความเป็ นต้นฉบับเท่าเทียมกัน
มาตรา 31
1. อนุสัญญา จะถูกนาเสนอเพื่อให้รัฐสมาชิกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้
สัตยาบัน หรื อรับรอง หรื อภาคียานุวตั ิ ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในธรรมนูญขององค์การฯ ตามลาดับ
2. หลักฐานการให้สัตยาบัน หรื อรับรอง หรื อภาคียานุวตั ิ จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ผอู ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
มาตรา 32
1. อนุสัญญาฉบับนี้ จะเปิ ดให้รัฐต่างๆ ซึ่ งรวมทั้งรัฐที่มิได้เป็ นรัฐสมาชิกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พิจารณาเข้าร่ วมเป็ นภาคี
2. การภาคียานุวตั ิของรัฐ จะมีผลอย่างเป็ นทางการต่อเมื่อได้มีการยืน่ หลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ ผูอ้ านวยการใหญ่
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

มาตรา 33
อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับหลักฐานการให้สัตยาบัน หรื อการรับรอง หรื อ
การภาคียานุวตั ิ จากประเทศต่างๆ ครบ 20 รัฐ ในกรณี ของรัฐที่ยนื่ หลักฐานการให้สัตยาบัน การรับรอง หรื อ การภาคียานุ
วัติ ในช่วงระยะเวลาก่อนการมีผลบังคับใช้ ของอนุสัญญา ตามนัยของความในส่ วนแรก อนุสัญญา จะมีผลบังคับใช้กบั
ประเทศอื่นๆ เมื่อครบ ระยะเวลา 3 เดือนนับจากการยืน่ หลักฐานการให้สัตยาบัน หรื อการรับรอง หรื อการภาคียานุวตั ิของ
รัฐนั้นๆ
มาตรา 34
ข้อบัญญัติต่อไปนี้ จะใช้สาหรับรัฐภาคีในอนุสัญญา ที่มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ หรื อประเทศที่มิได้ปกครองโดย
ระบบรัฐธรรมนูญรวม(a) ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติของอนุสัญญา ซึ่ งส่ งผลให้มีการดาเนิ นการต่างๆ เกิดขึ้น ภายใต้
ขอบเขตอานาจตามกฎหมายของรัฐบาลแห่งรัฐ(สหพันธ์) หรื อรัฐบาลกลาง พันธะผูกพันที่มี ต่อรัฐบาลแห่งรัฐ(สหพันธ์)
หรื อรัฐบาลกลาง มีลกั ษณะเช่นเดียวกับรัฐภาคีที่มิได้มีการปกครองแบบ สหพันธรัฐ(b) ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติ
ของอนุสัญญา ซึ่ งส่ งผลให้มีการดาเนิ นการต่างๆ เกิดขึ้น ภายใต้ขอบเขตอานาจตามกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐ
(สหพันธ์) หรื อรัฐธรรมนูญของจังหวัดหรื อรัฐธรรมนูญของมณฑล หรื อรัฐธรรมนูญของเขตการปกครอง ซึ่งมิได้มีพนั ธะ
ผูกพันโดยระบบ รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ ในการกาหนดมาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐนั้นๆ ต้อง
แจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจบริ หารกฎหมายของรัฐ(สหพันธ์) หรื อ
จังหวัด หรื อมณฑล หรื อเขตการปกครองเหล่านั้น ทราบด้วย
มาตรา 35
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา มีสิทธิในการบอกเลิกการเป็ นสมาชิกในอนุสัญญา
2. การบอกเลิกต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยืน่ ต่อผูอ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ
3. การบอกเลิกจะมีผลเมื่อครบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่มีหนังสื อแจ้งตอบรับการบอกเลิกของรัฐภาคี ทั้งนี้จะไม่มี
ผลต่อพันธะผูกพันทางการเงินของรัฐภาคีที่บอกเลิก จนกว่าจะถึงวันที่หนังสื อบอกเลิกมีผลบังคับใช้
มาตรา 36
ผูอ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จะมีหนังสื อเวียนแจ้งแก่รัฐสมาชิก
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, รัฐที่มิได้เป็ นสมาชิกขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่ระบุไว้ในมาตรา 32 รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ เกี่ยวกับหลักฐานของ
รัฐภาคีในการให้สัตยาบัน หรื อการรับรองหรื อการภาคียานุวตั ิ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 31 และ 32 และหลักฐานในการบอก
เลิกการเป็ นสมาชิกในอนุสัญญาของรัฐภาคีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 35

มาตรา 37
1. การแก้ไขอนุสัญญา จะกระทาได้ก็แต่โดยที่ประชุมใหญ่ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ แม้วา่ การแก้ไขนั้น จะมีผลผูกพันเฉพาะรัฐ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของคณะผูร้ ่ วมการแก้ไขอนุสัญญาก็ตาม
2. หากที่ประชุมใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เห็นชอบอนุสัญญาฉบับแก้ไข จะ
โดยทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ตาม เว้นแต่จะได้มีการดาเนิ นการเพื่อให้อนุสัญญาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ไว้ในอีกทางหนึ่ง
แล้ว อนุสัญญานี้ จะสิ้ นสุ ดลงเพื่อเปิ ดให้อนุสัญญาฉบับใหม่ มีการดาเนินการตามกระบวนการ การให้สัตยาบัน หรื อการ
รับรอง หรื อภาคียานุวตั ิ และมีผลบังคับใช้ต่อไป
มาตรา 38
โดยอนุโลมตามมาตรา 102 ของกฎบัตรแห่งองค์การสหประชาชาติ อนุสัญญาฉบับนี้ จะได้รับการจดทะเบียนไว้ที่สานัก
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ โดยการร้องขอของผูอ้ านวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ อนุสัญญา กระทาที่กรุ งปารี ส ในวันที่ยสี่ ิ บสามของเดือนพฤศจิกายน คริ สตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บ
สอง ด้วยต้นฉบับดั้งเดิม แท้จริ งจานวน 2 ชุด ที่ลงนามโดย ประธานการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และผูอ้ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยจะได้รับการเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุของ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ส่ วนสาเนาฉบับจริ งที่มีการ รับรองอย่างเป็ นทางการ จะถูกส่ งไปยังรัฐภาคีท้ งั หมดตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 31 และ 32 และ องค์การสหประชาชาติ

