
 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๐ 

ระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 
 

  
  การน าเสนอวิสัยทัศน์และแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนความมุ่งม่ันของยูเนสโกในการด าเนินงาน

ด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค มุ่งเน้น ๓ เรื่อง คือ การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานครั้งใหญ่เพ่ือบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพ่ือปวงชนภายในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศแอฟริกาและลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศหญิง-ชายเป็นส าคัญ การเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการด าเนินงานตามข้อพันธกิจภายในปี ๒๕๕๘ และการเน้นย้ าเรื่องสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษา ทั้งนี้ ได้เรียกร้องให้รัฐสมาชิกของยูเนสโกให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินโครงการด้านการศึกษาเพ่ือปวงชน  

  การน าเสนอกรอบการประเมินบทบาทของยูเนสโกในฐานะผู้น าในการขับเคลื่อนการศึกษา        
เพื่อปวงชน ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ยูเนสโกจัดการปฏิรูปกลไกการประสานงานด้านการศึกษาเพ่ือปวงชน    
ของโลกโดยพยายามที่จะด าเนินกิจกรรมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ระดับภูมิภาคของยูเนสโกให้มากยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามภูมิภาค อาทิ ระหว่างผู้ประสานงานด้านการศึกษา
เพ่ือปวงชนในภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอาหรับ หรือผู้ประสานงานหลักในกลุ่มประเทศ E-9 จัดการประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้าน EFA และจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ EFA โดยมีการจัดท ากรอบการประเมินบทบาท
ของยูเนสโกด้าน EFA คือ ๑) บทบาทในการเป็นผู้น าทางปัญญา ผู้สนับสนุน และจัดชุดมาตรฐานเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการติดตามผลการศึกษาเพ่ือปวงชน ๒) บทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ๓) บทบาทในการเป็นผู้จัด
กิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนความร่วมมือ และ ๔) บทบาทขององค์การและการติดตามผลตาม              
ข้อพันธกิจจากการประชุม EFA  

 ข้อเสนอในการจัดวันภาษาอาหรับของโลก (World Arabic Language Day) เน้นให้ความส าคัญกับ
บทบาทของภาษาอาหรับซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ ภาษาทางการของยูเนสโก โดยภาษาอาหรับอยู่ในความสนใจของ
ประชากรชาวอาหรับมากกว่า ๔๒๒ ล้านคน และชาวมุสลิมมากกว่า ๑.๕ พันล้านคน นอกจากนี้ภาษาอาหรับ    
ยังเป็นภาษาหนึ่ งที่ ได้ผ่ านมติ เห็นชอบและรับรองให้ใช้ เป็นภาษาทางการของการประชุมสมัยสามัญ              
แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒๘ ตามข้อมติที่ ๓๑๙๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๐ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอนี้ในการประกาศให้วันที่ ๑๘ ธันวาคมของทุกปีเป็น     
วันภาษาอาหรับของโลก 

 ข้อเสนอในการประกาศปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งแสงสากลของสหประชาชาติ (2015 International 
Year of Light) เน้นการเพ่ิมความตระหนักของโลกด้านแสง และการให้การศึกษามากขึ้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงซึ่งส าคัญต่อการแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆ อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงาน และสุขภาพชุมชน 
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา โดยค านึงถึ งการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงอันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคตทางการแพทย์ การสื่อสาร       



๒ 

การบันเทิงและวัฒนธรรม นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีโดยอาศัยแสงยังเป็นการตอบสนองโดยตรง ต่อ           
ความต้องการของมวลมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเพ่ิมสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมให้ดียิ่งขึ้น     
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เป็นปีแห่งแสงสากลของสหประชาชาติโดยเป็นปีที่    
เวียนมาบรรจบครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการค้นพบในประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เรื่องแสงที่ส าคัญๆ ได้แก่       
แนวคิดด้านแสงซึ่งเปรียบเสมือนคลื่นโดย Fresnel ในปี ๒๓๕๘ (ค.ศ. ๑๘๑๕) ทฤษฎี electromagnetic theory 
of light โดย Maxwell ในปี ๒๔๐๘ (ค.ศ. ๑๘๖๕) การคิดค้น embedding of light in cosmology through 
general relativity ในปี ๒๔๕๘ (ค.ศ. ๑๙๑๕) และการค้นพบ Cosmic microwave ในปี ๒๕๐๘ (ค.ศ. ๑๙๖๕) 
  

 การน าเสนอรายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนิน    
โครงการความทรงจ าแห่งโลก ที่ประชุมรับทราบถึงความส าคัญของการสงวนรักษาและเสริมสร้างการด าเนิน
โครงการด้านการสื่อสารของยูเนสโก โดยที่ผ่านมารัฐบาลโปแลนด์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ       
ณ กรุงวอร์ซอร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าประชุมจากทั่วทุกภูมิภาค ๕๐ คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งรวมถึงกรอบระยะเวลาและ
การจัดสรรเงินเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินโครงการความทรงจ าแห่งโลก รวมทั้งพิจารณา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ และน าเสนอร่างแผนปฏิบัติการนี้เข้าสู่วาระพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๑ ต่อไป นอกจากนี้ยังขอให้มีความพยายามมากขึ้นในการเสริมสร้าง
นโยบายและศักยภาพในการจัดเก็บมรดกเหล่านี้ อีกทั้งท าการศึกษาเบื้องต้นด้านวิชาการ การเงิน และกฏหมาย 
เกี่ยวกับความต้องการชุดเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๑         
ได้พิจารณาตรวจสอบ 

 ความส าคัญของกลุ่มประเทศแอฟริกา ที่ประชุมได้ทบทวนถึงข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเครือข่าย
ส านักงานของยูเนสโกซึ่งเน้นความต้องการในการปรับรูปโฉมใหม่ในการด าเนินโครงการ /กิจกรรมที่เน้นกลุ่ม
ประเทศแอฟริกา และขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกหารือกับรัฐสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มแอฟริกาเพ่ือน าเสนอ  
ล าดับโครงการที่ส าคัญที่จะด าเนินการในกลุ่มประเทศแอฟริกาในร่างเอกสารยุทธศาสตร์ระยะกลาง 37 C/4 
(๒๕๕๗–๒๕๖๔) น าเสนอแผนปฏิบัติการในการเน้นความส าคัญของกลุ่มประเทศแอฟริกาในร่างเอกสารโครงการ
และงบประมาณ 37 C/5 (๒๕๕๗-๒๕๖๐) จัดสรรทรัพยากรมนุษย์และการเงินอย่างเพียงพอจากแหล่ง
งบประมาณพิเศษและงบประมาณปกติเพ่ือให้การด าเนินแผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ    
ในส่วนของส านักงานของยูเนสโกต่างๆ และด าเนินการประสานงานกับรัฐสมาชิก หุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 
และสถาบันต่างๆ ของแอฟริกา เพื่อวางแผน พัฒนา ด าเนินงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมทั้ง
พิจารณาให้ถี่ถ้วนในเรื่องของบทบาท ความเชื่อมโยงของโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงาน     
ในแอฟริกา ทั้งนี้ ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๑ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 การจัดท าข้อตกลงของคณะท างานไตรภาคีแบบเปิดเพื่อทบทวนการด าเนินความร่วมมือของฝ่าย
เลขานุการของยูเนสโกกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก  ที่ประชุมรับรู้ร่วมกันว่า คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของรัฐสมาชิกภายใต้ธรรมนูญของยูเนสโก มาตราที่ ๗ และรับทราบ  
ข้อหารือในระดับภูมิภาคในร่างเอกสารยุทธศาสตร์ระยะกลาง 37 C/4 และร่างเอกสารโครงการและงบประมาณ 
37 C/5 ว่าด้วยการติดตามการทบทวนความร่วมมือระหว่างส านักเลขาธิการของยูเนสโกและคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงของคณะท างานไตรภาคี    
แบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานผู้แทนถาวรของยูเนสโก ผู้แทนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
ยูเนสโก และส านักเลขาธิการของยูเนสโก โดยให้ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่เสนอไว้ภายใต้หัวข้อที่ ๕     
เรื่อง “รูปแบบการท างาน” และพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือติดตามการทบทวนของ IOS ซึ่งรวมถึงระยะเวลา     



๓ 

และหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะท างานเพ่ือน าเข้าสู่วาระพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๑ และรายงานต่อที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งท่ี ๓๗  

 การน าเสนอการจัดการประชุมวาระพิเศษของกลุ่มรัฐสมาชิกเรื่อง 1970 UNESCO Convention on 
the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property ที่ประชุมตระหนักถึงความต้องการในการปรับปรุงการประยุกต์ใช้
อนุสัญญาของยูเนสโก ปี ๒๕๑๓ ว่าด้วยเครื่องมือในการห้ามและป้องกันการน าเข้า การส่งออก และการเปลี่ยน
ถ่ายผู้ครอบครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกจัดการประชุม
วาระพิเศษของกลุ่มรัฐสมาชิกฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๖ โดยให้มีการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ 
Subsidiary ในคราวเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ Subsidiary ครั้งที่ ๑ ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี ๒๕๕๖  

 การด าเนินการ/ทบทวนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ในภาพรวมเกี่ยวกับรางวัลยูเนสโก ที่ประชุม       
ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการประเมินผลและข้อเสนอแนะในการให้รางวัลยูเนสโก และได้เรียกร้องในหลักการ
ให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อรัฐสมาชิกของยูเนสโก และให้ความส าคัญต่อการให้รางวัลโดยเน้นการช่วยเหลือ
เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และการด าเนินโครงการที่ส าคัญขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
ให้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกและประเทศผู้บริจาคเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนรางวัล    
โดยยึดหลักการที่ว่าคุณค่าทางศีลธรรมย่อมมีความส าคัญมากกว่าคุณค่าทางเงินตรา และให้มีการปรับแก้ไข
ภาพรวมยุทธศาสตร์ของการให้รางวัลยูเนสโกเพ่ือน าเข้าสู่วาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมกา รบริหาร     
ของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๑ ต่อไป  

 การน าเสนอข้อศึกษาเบื้องต้นด้านวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ชุดเครื่องมือ
มาตรฐานในการสงวนรักษามรดกและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ประชุมรับทราบข้อมติของ          
ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๔ ที่ประเทศบราซิล เมื่อปี ๒๕๕๓ ในการขอให้ผู้อ านวยการใหญ่
ยูเนสโกพิจารณาถึงความเป็นไปได้ต่อข้อเสนอแนะที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ     
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยท้ายที่สุดได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปจนกว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๐ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการหารือระหว่างรัฐสมาชิก และในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๖ ที่กรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบในการรับรอง       
การด าเนินโครงการมรดกโลกและการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนขึ้นมาใหม่ แต่ยังขาดทรัพยากรทางด้านการเงินเพ่ือ      
การประสานและด าเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้อ านวยการ
ใหญ่ยูเนสโกใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางกฎหมายและโครงการที่มีอยู่เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง       
การสงวนรักษามรดกและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 การรายงานของ Joint Inspection Unit ว่าด้วยการบริหารและการจัดการของยูเนสโก เน้นข้อค้นพบ
ที่ว่ายูเนสโกมีการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก ซ้ าซ้อน วิธีการท างานไม่มีประสิทธิภาพ และได้เสนอให้ยูเนสโกจัดท า
รายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่  ๑๙๑ เพ่ือร่างผังรายละเอียดในเรื่องของ       
สิ่งท้าทายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียมการบริหารจัดการที่มีความขัดแย้งและมีความเหลื่อมล้ าของยูเนสโก และ
ร่างข้อเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งท่ี ๓๗ ต่อไป  

 การติดตามการประเมินผลภายนอกของยูเนสโก ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
ตามข้อเสนอแนะของคณะท างานเฉพาะกิจว่าด้วยการประเมินผลภายนอกของยูเนสโก และแผนปฏิบัติการ          
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของการประเมินผลดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าเชิงวิเคราะห์ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านสิ่งท้าทายหลักที่ เผชิญอยู่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา   
กรอบนโยบายส าหรับการด าเนินความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โดยเน้นยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุม 
และย้ าถึงข้อมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๘๗ ในการขยายยุทธศาสตร์แบบแยกส่วน



๔ 

ในการด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชน สื่อ ประชาสังคม และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ สมาชิกรัฐสภา โรงเรียนเครือข่าย 
UNESCO Club และ UNESCO Chairs เน้นความส าคัญในการสร้างและจัดการหุ้นส่วนความมือเชิงรุก           
เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันการท างานของยูเนสโกให้มีความเกี่ยวเนื่อง น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และมีความชัดเจน นอกจากนี้ ยังเสนอแนะว่ายูเนสโกจ าเป็นที่จะต้องพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วน        
ความร่วมมือโดยครอบคลุมถึงประชาสังคมและภาคเอกชนเพ่ือมั่นใจได้ว่าการด าเนินโครงการจะมีความเกี่ยวเนื่อง 
เน้นย้ าถึงบทบาทเชิงรุกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกในการสร้างและพัฒนาการเป็นหุ้นส่วน      
ความร่วมมือ ความต้องการในการจัดวางยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะกลางและให้มีการทบทวนทุกๆ ๔ ปี เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกันและเป็นไป         
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้ขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกจัดท ายุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยให้รวมถึงทูตสันถวไมตรี เครือข่าย UNEVOC และสถาบันของยูเนสโกประเภทที่ ๒ พร้อมทั้งรายงานต่อ   
คณะกรรมการบริหารสองปีครั้งเกี่ยวกับการด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และแจ้ง        
รัฐสมาชิกให้ไดท้ราบถึงการพัฒนาของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ  

 การรายงานการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ประชุมรับทราบถึงสถานะ     
ในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอกและขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกรายงานสถานะ    
ในการด าเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบและความถี่ในการติดตาม 
รวมทั้งจัดส่งรายงานความก้าวหน้าสองปีครั้งโดยไม่มีเรื่องของการพิจารณาทางการเงิน ดังนั้น จะมีการรายงาน
ครั้งต่อไปในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๒  

 การรายงานของผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกเกี่ยวกับข้อเสนอในภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
โครงสร้างขององค์การยูเนสโก มีแนวทางในการปฏิรูปองค์กรด้านการวางแผนและติดตามงบประมาณ          
การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร การพัฒนาระบบด้านการให้ข้อมูล การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ
โดยรวม รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างในหน่วยงานต่างๆ ภายในยูเนสโก และพร้อมปฏิรูปการท างาน           
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของรัฐสมาชิกของยูเนสโก ทั้งนี้ หลายประเทศได้เสนอขอให้ยูเนสโกเน้นพิจารณา
เรื่องภาวะวิกฤตด้านการเงิน การส่งเสริมการใช้ภาษาจีนเนื่องจากเป็น ๑ ใน ๖ ภาษาที่ใช้ในยูเนสโก การปฏิรูป
กลไกการท างาน การแบ่งแยกการจัดสรรงบประมาณตามแต่ละรายการ การประชุมขององค์ก รด้านการจัดการ   
เ พ่ือร่วมกันทบทวนในประเด็นที่ จ า เป็น การให้ รัฐสมาชิกมีส่ วนเกี่ ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ                   
การมีปฏิสัมพันธ์/เจรจาระหว่างยูเนสโกกับรัฐสมาชิกของยูเนสโกเพ่ือทบทวนข้อเสนอของผู้อ านวยการใหญ่
ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือความชัดเจน และได้ขอให้ยูเนสโกปรับแก้ไขข้อเสนอในการปฏิรูปการท างานอย่างเป็น   
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอจากหลายประเทศสมาชิกจะได้รับการพิจารณาจากผู้อ านวยการใหญ่
ยูเนสโกและน าไปด าเนินการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม  
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