
Update Action Plan for a Comprehensive Review of the Memory of the World Programme 
แผนการด าเนินงานที่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการทบทวนโครงการความทรงจ าแห่งโลกอย่างละเอียด 

บทสรุปนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวาระของการประชุ มครั้ งที่  205 ของคณะกรรมการบริหาร 
ตาม 204 EX/Decision 8 ในครั้งนี้ได้เชิญผู้อ านวยการใหญ่เสนอในการประชุมนี้ถึงแผนการด าเนินงานที่ได้รับ
การแก้ไขฉบับสมบูรณ์จัดท าขึ้นเพ่ือทบทวนทบทวนโครงการความทรงจ าแห่งโลก โดยค านึงถึงการอภิปราย 
ในการประชุมวาระที่ 204 ของคณะกรรมการบริหารที่ผ่านมา 
 
ภูมิหลัง 
 องค์การยูเนสโกริเริ่มโครงการความทรงจ าแห่งโลก (The Memory of the World) ในปี ค.ศ. 
1992 เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้และการคุ้มครองมรดกเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรของโลก สร้าง 
ความเป็นสากลและถาวรเพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือความสะดวกในการเก็บรักษา ช่วยเหลือในทางปฏิบัติ 
และสนับสนุนการฝึกอบรม ตลอดจนเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ฯ ได้ทันเวลาและ
เหมาะสม ในปี ค.ศ. 2015 ที่ประชุมสมัยสามัญได้ลงมติยอมรับ ข้อเสนอแนะน ำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และ
เข้ำถึงมรดกเอกสำรที่บันทึกเป็นลำยลักษณ์ อักษร รวมถึงในรูปแบบดิจิทัล  (the Recommendation 
concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital 
form) ซึ่งให้ความส าคัญกับมรดกเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ 
รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพและการเคารพต่อเสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ทั้งนี้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (The MoW International Advisory Committee: IAC) ได้ตัดสินใจ
ทบทวนโครงการ MoW เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การยูเนสโกและข้อเสนอแนะน าดังกล่าวข้างต้น  

ในกระบวนการทบทวนโครงการ MoW ได้จัดตั้งคณะท างาน IAC 2 กลุ่ม เกี่ยวกับบทบัญญัติและ
แนวทางทั่วไป (ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการบริหารในการประชุมที่ 202) ซึ่ง ในระหว่างการประชุม
สามัญประจ าปีระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม ค.ศ. 2017 IAC ได้ทบทวนและร่างเอกสารเกี่ยวกับแนวทาง
ทั่วไปจรรยาบรรณของ MoW และกฎเกณฑ์ของ IAC  

ในเดือนเมษายน ค.ศ 2018 ประธาน IAC ได้แจ้งไปยังส านักเลขาธิการยูเนสโกเพ่ือสรุปการ
ประมวลผลการทบทวน ซึ่งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ว่า เอกสารนี้
ควรถูกทบทวนโดยส านักงานเลขาธิการ MoW รวมทั้งส านักงานมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ  
เมื่อเป็นไปตาม 202 Ex/Dicision 15 ของคณะกรรมการบริหาร จึงน าเสนอร่างแผนงานเกี่ยวกับการทบทวน
โครงการ MoW ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมที่ 204 เมื่อผ่าน 204 EX/Dicision 8 ไดเ้ชิญผู้อ านวยการใหญ่
เพ่ือเสนอแผนการด าเนินการที่ปรับปรุงแล้วในสมัยการประชุมครั้งที่ 205 โดยค านึงถึงการอภิปรายในที่
ประชุมที่ 204 และส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือกับรัฐสมาชิกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่ง
ในช่วงก่อนการเสนอตรวจสอบนั้น ส านักเลขาธิการได้จัดการประชุม Information Meetings 2 ครั้ง ร่วมกับ
รัฐสมาชิก มีสาระส าคัญ ดังนี้ ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้เผยแพร่องค์ประกอบเริ่มต้น
เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง หลายประเทศสมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมส าหรับ
การปฏิรูปโครงการ MoW ที่นอกเหนือไปจากการร่างกฎเกณฑ์ของ IAC และหลักเกณฑ์ทั่วไป ผ่านการ
ตรวจสอบตามกรอบกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดส าหรับโครงการ MoW รวมทั้งพิจารณาถึงการประชุมนานาชาติ



ที่เป็นไปได้ และในที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2018 ร่างของแผนการด าเนินงานฉบับปรับปรุงได้รับ
การตอบรับ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบางประการเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักที่สนับสนุนแผนการด าเนินงานที่เสนอนี้ ได้แก่ 1) เสริมสร้างอิทธิพลของ
โครงการ MoW และแสดงให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นโดยรวมในการรักษา 
เข้าถึงและการรับรู้ 2) ปรับปรุงรูปแบบการให้ค าปรึกษาและความร่วมมือกับประเทศสมาชิก รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ 3) ก าหนดเงื่อนไขส าหรับการปฏิรูปโครงการ MoW และการเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอชื่อเข้ารับการขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของกรอบกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการ
เจรจาและความร่วมมือ 
 
รายละเอียดของแผนการด าเนินการส าหรับการทบทวนอย่างละเอียด 
1. ขั้นตอนการด าเนินการส าคัญท่ีคาดว่าจะได้รับการทบทวนอย่างละเอียด 

1.1 การปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับประเทศสมาชิก 
ขั้นตอนการด าเนินการนี้ถูกจัดท าขั้นโดยความพยายามของส านักเลขาธิการ เพ่ือให้ รัฐสมาชิกให้

ค าปรึกษาและมีส่วนร่วมในการรวบรวมและปรับปรุงเอกสารการทบทวนทั้ง 3 ฉบับของ IAC ได้แก่  
1) หลักเกณฑ์ทั่วไปที่แก้ไขแล้ว 2) บทบัญญัติแก้ไขของ IAC และ 3) หลักจรรยาบรรณของโครงการ MoW 
ขั้นตอนการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ด าเนินการส ารวจเพื่อวัดความคิดเห็นของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเอกสารการทบทวนของ IAC 
1.1.2 จัดประชุม Information Meeting เพ่ือน าเสนอผลส ารวจ วิเคราะห์ และมติในประเด็นต่าง ๆ 

ที่อาจเป็นไปได ้
1.1.3 จัดเตรียมหนังสือเวียนส าหรับประเทศสมาชิก โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับฉันทามติ ประเด็นที่มี

ความเห็นที่แตกต่าง และวิธีการที่เป็นไปได้ซ่ึงจะน าไปสู่ความก้าวหน้า 
1.2 การตรวจสอบค าแนะน าที่เป็นรูปธรรมอ่ืน ๆส าหรับการปฏิรูปโครงการ MoWนอกเหนือจาก

การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ IAC ใหม่และแนวทางท่ัวไป 
 ขั้นตอนการด าเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบกรอบกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดส าหรับโครงการ 
MoW มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1.2.1 พัฒนาเงื่อนไขของการอ้างอิงเกี่ยวกับการท างานของกลุ่มประเทศสมาชิกที่ตรวจสอบกรอบ
กฎหมายเพ่ือควบคุมโครงการ MoW รวมถึงการระบุองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนสากล วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ เครื่องมือ หลักการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เป็นต้น 

1.2.2 ตั้งกลุ่มการท างานที่อ้างในข้อ 1.2.1 ประกอบด้วยผู้แทนจ านวนไม่เกิน 3 คน มาจากการ
เลือกตั้งของยูเนสโกและส านักเลขาธิการยูเนสโก ทีไ่ด้รับการคัดเลือกโดยรัฐสมาชิกซ่ึงสามารถก าหนดเองได ้

1.2.3 จัดเตรียมข้อเสนอแนะน าของคณะท างานของประเทศสมาชิก รวมถึงข้อดีและข้อเสียของ
ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ส าหรับการปฏิรูปโครงการ MoW 

1.3 การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 



ขั้นตอนการด าเนินการนี้จะต้องใช้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารในการเจรจาและลงฉันทา
มติความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.3.1 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมกันระหว่างสมาชิก IAC และผู้เชี่ยวชาญรายอ่ืน เพ่ือให้ค าแนะน าใน
ประเด็นส าคัญทีแ่ตกต่างกันไป 

1.3.2 ส านักเลขาธิการ MoW จะติดตามการประชุมร่วมกับการเตรียมการส าหรับคณะท างานและ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสมาชิกเพ่ือให้มีการจัดต าแหน่งที่กลมกลืน 

1.4 การสรุปผลการทบทวนและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินการนี้พยายามที่จะดึงดูดให้ประเทศสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ 

ผลการด าเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวในการทบทวนอย่างครอบคลุม ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1.4.1 จัดประชุม Information meeting น าเสนอระหว่างช่วงพักของการรายงานเกี่ยวกับเอกสาร

ทบทวนของ IAC  
1.4.2 สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะจากการประชุมข้อมูลในข้อ 1.4.1 และวาระเตรียมการในข้อ 

1.3.2 
1.4.3 น าเสนอรายงานและค าแนะน าเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอ่ืน ๆ ส าหรับการปฏิรูป

โครงการ MoW ต่อคณะกรรมการบริหารในวาระท่ี 207 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

12. ขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้นทีค่าดว่าจะส าเร็จได้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ วัน 

ขั้นตอนที่ 1: การปรึกษาหารือเพ่ิมเติมกับประเทศสมาชิก 
1.1.1 ส ารวจ พฤศจิกายน 2018  
1.1.2 จัดประชุม Information Meeting 

เกี่ยวกับผลลัพธ์จากการส ารวจ  
มกราคม 2019  

1.1.3 หนังสือเวียน  กุมภาพันธ์ 2019  
ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ ส าหรับการปฏิรูปโครงการ MoW  

1.2.1 เงื่อนไขการอ้างอิง พฤศจิกายน 2018  
1.2.2 ตั้งกลุ่มท างาน ธันวาคม 2018  
1.2.3 ข้อเสนอแนะของคณะท างาน พฤษภาคม 2019 

ขั้นตอนที่ 3: การปรึกษากับชุมชนผู้เชี่ยวชาญ 
1.3.1 เข้าร่วมการประชุม  มีนาคม 2019  
1.3.2 การประชุมเตรียมความพร้อม  พฤษภาคม 2019  

ขั้นตอนที่ 4: สรุปผลการทบทวนและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ 
1.4.1 จัดประชุม Information Meeting  มิถุนายน 2019  
1.4.2 สรุปรายงานรวม กรกฎาคม 2019  
1.4.3 น าส่งรายงานสรุปขั้นสุดท้าย ตุลาคม 2019  



 
ร่างการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริหารอาจจะมีมติดังต่อไปนี้ 
1. อ้างถึง 202 EX/Dicision 15 และ 204 EX/Dicision 8 
2. ตรวจสอบเอกสาร 205 EX/Dicision 8 
3. รับรองแผนการด าเนินงานที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือทบทวนโครงการความทรงจ าแห่งโลก (MoW) 

และขอให้ผู้อ านวยการใหญ่เห็นชอบด้วย 
4. เรียกร้องให้รัฐสมาชิกเข้าร่วมการทบทวนแผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ สร้างผลงานจาก

คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของโครงการความทรงจ าแห่งโลก (MoW) 
5. ร้องขอผู้อ านวยการใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการบริหารในวาระที่ 207 ในการรวบรวมรายงาน

ฉบบัสมบูรณ์เก่ียวกับการทบทวนโครงการความทรงจ าแห่งโลก (MoW)  


