Update Action Plan for a Comprehensive Review of the Memory of the World Programme
แผนการดาเนินงานที่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการทบทวนโครงการความทรงจาแห่งโลกอย่างละเอียด
บทสรุ ป นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวาระของการประชุ ม ครั้ ง ที่ 205 ของคณ ะกรรมการบริ ห าร
ตาม 204 EX/Decision 8 ในครั้งนี้ได้เชิญผู้อานวยการใหญ่ เสนอในการประชุมนี้ถึงแผนการดาเนินงานที่ได้รับ
การแก้ไขฉบั บสมบู รณ์ จั ดท าขึ้นเพื่ อทบทวนทบทวนโครงการความทรงจาแห่ ง โลก โดยคานึงถึงการอภิปราย
ในการประชุมวาระที่ 204 ของคณะกรรมการบริหารที่ผ่านมา
ภูมิหลัง
องค์ ก ารยู เนสโกริ เริ่ ม โครงการความทรงจ าแห่ ง โลก (The Memory of the World) ในปี ค.ศ.
1992 เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และการคุ้มครองมรดกเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรของโลก สร้าง
ความเป็นสากลและถาวรเพื่อให้ สามารถเข้าถึงได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา ช่วยเหลือในทางปฏิบัติ
และสนั บ สนุ น การฝึ กอบรม ตลอดจนเชื่ อมโยงระหว่างผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ โครงการ ฯ ได้ ทัน เวลาและ
เหมาะสม ในปี ค.ศ. 2015 ที่ประชุมสมัยสามัญได้ลงมติยอมรับ ข้อเสนอแนะนำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และ
เข้ ำ ถึ ง มรดกเอกสำรที่ บั น ทึ ก เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร รวมถึ ง ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล (the Recommendation
concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital
form) ซึ่งให้ความสาคัญกับมรดกเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน องค์ความรู้
รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพและการเคารพต่อเสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ทั้งนี้
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษานานาชาติ (The MoW International Advisory Committee: IAC) ได้ ตั ด สิ น ใจ
ทบทวนโครงการ MoW เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การยูเนสโกและข้อเสนอแนะนาดังกล่าวข้างต้น
ในกระบวนการทบทวนโครงการ MoW ได้จัดตั้งคณะทางาน IAC 2 กลุ่ม เกี่ยวกับ บทบัญญั ติและ
แนวทางทั่วไป (ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการบริหารในการประชุมที่ 202) ซึ่ง ในระหว่างการประชุม
สามัญประจาปีระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม ค.ศ. 2017 IAC ได้ทบทวนและร่างเอกสารเกี่ยวกับแนวทาง
ทั่วไปจรรยาบรรณของ MoW และกฎเกณฑ์ของ IAC
ในเดื อ นเมษายน ค.ศ 2018 ประธาน IAC ได้ แ จ้ ง ไปยั งส านั ก เลขาธิ ก ารยู เนสโกเพื่ อ สรุ ป การ
ประมวลผลการทบทวน ซึ่งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ว่า เอกสารนี้
ควรถูกทบทวนโดยส านั กงานเลขาธิการ MoW รวมทั้งส านักงานมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อเป็นไปตาม 202 Ex/Dicision 15 ของคณะกรรมการบริหาร จึงนาเสนอร่างแผนงานเกี่ยวกับการทบทวน
โครงการ MoW ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมที่ 204 เมื่อผ่าน 204 EX/Dicision 8 ได้เชิญผู้อานวยการใหญ่
เพื่อเสนอแผนการดาเนิน การที่ป รับ ปรุงแล้ว ในสมัยการประชุมครั้งที่ 205 โดยคานึงถึงการอภิปรายในที่
ประชุมที่ 204 และส่งเสริมให้ มีการปรึกษาหารือกับรัฐสมาชิกเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่ง
ในช่วงก่อนการเสนอตรวจสอบนั้น สานักเลขาธิการได้จัดการประชุม Information Meetings 2 ครั้ง ร่วมกับ
รัฐสมาชิก มีสาระสาคัญ ดังนี้ ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้เผยแพร่องค์ประกอบเริ่มต้น
เกี่ยวกับแผนการดาเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง หลายประเทศสมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสาหรับ
การปฏิ รู ป โครงการ MoW ที่ น อกเหนื อ ไปจากการร่างกฎเกณฑ์ ข อง IAC และหลั ก เกณฑ์ ทั่ ว ไป ผ่ านการ
ตรวจสอบตามกรอบกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดสาหรับโครงการ MoW รวมทั้งพิจารณาถึงการประชุมนานาชาติ

ที่เป็นไปได้ และในที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2018 ร่างของแผนการดาเนินงานฉบับปรับปรุงได้รับ
การตอบรับ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินงาน
ทั้งนี้ วัตถุป ระสงค์ห ลักที่ส นั บ สนุ น แผนการดาเนินงานที่ เสนอนี้ ได้แก่ 1) เสริมสร้างอิทธิพลของ
โครงการ MoW และแสดงให้ เห็นว่าการขึ้นทะเบียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นโดยรวมในการรักษา
เข้าถึงและการรับรู้ 2) ปรับปรุงรูปแบบการให้คาปรึกษาและความร่วมมือกับประเทศสมาชิก รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ 3) กาหนดเงื่อนไขสาหรับการปฏิรูปโครงการ MoW และการเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอชื่อเข้ารับการขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกรอบกฎหมาย เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการ
เจรจาและความร่วมมือ
รายละเอียดของแผนการดาเนินการสาหรับการทบทวนอย่างละเอียด
1. ขั้นตอนการดาเนินการสาคัญที่คาดว่าจะได้รับการทบทวนอย่างละเอียด
1.1 การปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับประเทศสมาชิก
ขั้น ตอนการดาเนิ น การนี้ ถูกจั ดท าขั้น โดยความพยายามของส านักเลขาธิการ เพื่อให้ รัฐ สมาชิกให้
ค าปรึ ก ษาและมี ส่ ว นร่ ว มในการรวบรวมและปรั บ ปรุ ง เอกสารการทบทวนทั้ ง 3 ฉบั บ ของ IAC ได้ แ ก่
1) หลักเกณฑ์ทั่วไปที่แก้ไขแล้ว 2) บทบัญญัติแก้ไขของ IAC และ 3) หลักจรรยาบรรณของโครงการ MoW
ขั้นตอนการดาเนินการมีดังต่อไปนี้
1.1.1 ดาเนินการสารวจเพื่อวัดความคิดเห็นของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเอกสารการทบทวนของ IAC
1.1.2 จัดประชุม Information Meeting เพื่อนาเสนอผลสารวจ วิเคราะห์ และมติในประเด็นต่าง ๆ
ที่อาจเป็นไปได้
1.1.3 จัดเตรียมหนังสือเวียนสาหรับประเทศสมาชิก โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับฉันทามติ ประเด็นที่มี
ความเห็นที่แตกต่าง และวิธีการที่เป็นไปได้ซึ่งจะนาไปสู่ความก้าวหน้า
1.2 การตรวจสอบคาแนะนาที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆสาหรับการปฏิรูปโครงการ MoWนอกเหนือจาก
การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ IAC ใหม่และแนวทางทั่วไป
ขั้นตอนการดาเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบกรอบกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดสาหรับโครงการ
MoW มีองค์ประกอบต่อไปนี้
1.2.1 พัฒนาเงื่อนไขของการอ้างอิงเกี่ยวกับการทางานของกลุ่มประเทศสมาชิก ที่ตรวจสอบกรอบ
กฎหมายเพื่อควบคุมโครงการ MoW รวมถึงการระบุองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนสากล วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ เครื่องมือ หลักการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นต้น
1.2.2 ตั้งกลุ่มการทางานที่ อ้างในข้อ 1.2.1 ประกอบด้วยผู้แทนจานวนไม่เกิน 3 คน มาจากการ
เลือกตั้งของยูเนสโกและสานักเลขาธิการยูเนสโก ทีไ่ ด้รับการคัดเลือกโดยรัฐสมาชิกซึง่ สามารถกาหนดเองได้
1.2.3 จั ดเตรียมข้อเสนอแนะน าของคณะทางานของประเทศสมาชิก รวมถึงข้อดีและข้อเสี ยของ
ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ สาหรับการปฏิรูปโครงการ MoW
1.3 การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการดาเนินการนี้จะต้องใช้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารในการเจรจาและลงฉันทา
มติความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.3.1 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมกันระหว่างสมาชิก IAC และผู้เชี่ยวชาญรายอื่น เพื่อให้คาแนะนาใน
ประเด็นสาคัญทีแ่ ตกต่างกันไป
1.3.2 สานักเลขาธิการ MoW จะติดตามการประชุมร่วมกับการเตรียมการสาหรับคณะทางานและ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสมาชิกเพื่อให้มีการจัดตาแหน่งที่กลมกลืน
1.4 การสรุปผลการทบทวนและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลลัพธ์
ขั้น ตอนการดาเนิ น การนี้ พยายามที่จะดึงดู ดให้ ประเทศสมาชิกเข้ามามีส่ วนร่ว มตัดสิน ใจเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวในการทบทวนอย่างครอบคลุม ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.4.1 จัดประชุม Information meeting นาเสนอระหว่างช่วงพักของการรายงานเกี่ยวกับเอกสาร
ทบทวนของ IAC
1.4.2 สรุ ป รายงาน ข้ อเสนอแนะจากการประชุ ม ข้อมู ล ในข้อ 1.4.1 และวาระเตรียมการในข้ อ
1.3.2
1.4.3 นาเสนอรายงานและคาแนะนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ สาหรับการปฏิรูป
โครงการ MoW ต่อคณะกรรมการบริหารในวาระที่ 207
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
12. ขั้นตอนการดาเนินงานข้างต้นทีค่ าดว่าจะสาเร็จได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน
ขั้นตอนที่ 1: การปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับประเทศสมาชิก
1.1.1 สารวจ
พฤศจิกายน 2018
1.1.2 จั ด ประชุ ม Information Meeting
มกราคม 2019
เกี่ยวกับผลลัพธ์จากการสารวจ
1.1.3 หนังสือเวียน
กุมภาพันธ์ 2019
ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ สาหรับการปฏิรูปโครงการ MoW
1.2.1 เงื่อนไขการอ้างอิง
พฤศจิกายน 2018
1.2.2 ตั้งกลุ่มทางาน
ธันวาคม 2018
1.2.3 ข้อเสนอแนะของคณะทางาน
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 นาส่งรายงานสรุปขั้นสุดท้าย
ตุลาคม 2019

ร่างการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริหารอาจจะมีมติดังต่อไปนี้
1. อ้างถึง 202 EX/Dicision 15 และ 204 EX/Dicision 8
2. ตรวจสอบเอกสาร 205 EX/Dicision 8
3. รับรองแผนการดาเนินงานที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อทบทวนโครงการความทรงจาแห่งโลก (MoW)
และขอให้ผู้อานวยการใหญ่เห็นชอบด้วย
4. เรี ย กร้อ งให้ รั ฐ สมาชิ กเข้ าร่ ว มการทบทวนแผนการดาเนิ น งานฉบั บ สมบู รณ์ สร้างผลงานจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของโครงการความทรงจาแห่งโลก (MoW)
5. ร้องขอผู้อานวยการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารในวาระที่ 207 ในการรวบรวมรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการทบทวนโครงการความทรงจาแห่งโลก (MoW)

