
 

 
 

 

 

Jakarta Declaration on South-East Asian Electoral Community 2011 

We, members of election management bodies, national, regional and international 
organizations and institutions, civil society organisations, donors, practitioners, specialists 
and representatives from the academic and diplomatic community – all working in the field 
of elections within South-East Asian Countries, meeting in Jakarta, Indonesia from 3-5 
October 2011 for the 1st ASEAN Electoral Management Bodies’ Forum; 

Appreciating the opening address by His Excellency, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, 
President of the Republic of Indonesia and his belief that democracy is reflected in free, fair, 
orderly and violence-free elections; 

Welcoming the remarks by the representative of the ASEAN Secretary Geneal of the role of 
the Election Management Bodies in deepening democratic practices in member countries 
and agree that this type of forum could make the valuable contribution to strengthening the 
role of EMBs across South East Asia. 

Acknowledging the General Elections Commission of Indonesia’s commitment to peer 
support and exchanges to enhance the quality of elections in the region; 

Confirming International IDEA’s view that democracy cannot be imposed from outside or 
exported and therefore can only be built from inside; 

Recognizing that Election Management Bodies constitute a key democratic institution 
playing a vital role in determining the credibility and legitimacy of the elections in the eyes 
of the citizens of the member states and the integrity of the political process.  

Voicing our willingness of fostering a regular  exchange of ideas and experiences among an 
electoral community in South-East Asia to address issues related to elections and its role 
within the democratic framework, including electoral justice, election observation, gender 
equality and elections, citizen participation in elections, equal access for people with 
disabilities and other vulnerable sectors, party and campaign financing, election-related 
conflict and the use of technology in elections. 

We therefore: 

Affirm that democracy is a universal value based on the freely expressed will of the people 
to determine through participation their own political, economic, social and cultural 
systems; 

Emphasize that democracy, development and respect for human rights and fundamental 
freedoms are interdependent and mutually reinforcing; 

Recognize the importance of an effective electoral justice system and greater citizen 
participation in electoral conduct and observation to ensure integrity and legitimacy of 
elections; 



 

 
 

 

 

 

Recognize the importance of both domestic and international election observation in 
safeguarding the integrity of, and building confidence in the electoral process. 

Call greater attention to the importance of promoting the rights of people with disabilities 
and other vulnerable sectors, and gender equality in political and social contexts and 
empowering women in the conduct and administration of elections; 

Promote free and fair election as a national agenda in South East Asian countries. 

Encourage better enforcement of regulation on political party and campaign finance; 

Acknowledge the need to address the root causes of, and reduce the potential for election-
related violence, which is a form of political violence; 

Realize the careful considerations that need to be taken before deciding the sort of 
technology to use in elections; 

Strive for civilized, dignified, non discriminatory and high quality conduct of the election, 
adhering to minimum standards of free and fair elections; 

Coordinate with other regional and global electoral communities; 

Pledge to launch and support the declaration, the aim of which is to further support EMBs in 
meeting the challenges before them and thereby strengthen electoral and democratic 
process in member countries. 

Agree to lay the foundations for a South-East Asian Electoral Community and to support its 
inception by election management bodies of South-East Asian countries by the end of 2013. 

And in consideration hereof, we call upon participants of the Forum, individuals and 
organizations, in cooperation with us, to bring the experiences and outcomes of this Forum 
to the attention of electoral authorities, political parties, civil society, the media and others, 
especially those in the margins of society, across South East Asia, to endeavour through a 
multi-stakeholder approach to ensure more credible and inclusive electoral processes and 
undertake to reconvene to regularly assess progress made and chart a course for future 
improvements. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

សេចក្តីប្រកាេសៅទីប្ក្ុងហ្សាកាតា េតពីី  

េហ្សគមនស៍ ោះសនោ តអាេ អីាសគោយ ៍នោ ាំ២០១១ 

 

(ប្រែសរមួលក្រៅផ្លូ វការ) 

ក្យើង ជាសមាជិកនៃស្ថា ែៃ័ររែរ់រងការក្ ោះក្នន ត ជាតិ តំែៃ ់ ៃិង អងគការៃិងវទិ្យាស្ថា ៃ
អៃតរជាតិ អងគការសងគមសុ៊ីវលិ មាា ស់ជំៃួយ ររូហ្វឹកហាត ់អនកឯកក្ទ្យស ៃិងតំណាងមកព៊ីសហ្រមៃ៍
ការទូ្យត ៃិងែណ្ឌិ តសភា ទងំអស់គ្នន ក្្វើការងារក្ៅក្លើវស័ិយការក្ ោះក្នន តកនុងែណាត រែក្ទ្យសអាសុ៊ី-
អាក្រនយ ៍ក្ៅកនុងក្វទិ្យកាស្ថា ែៃ័ររែរ់រងការក្ ោះក្នន តអាស្ថ៊ា ៃក្លើកទ្យ៊ី១ នាទ្យ៊ីរកុងហ្ាកាតា រែក្ទ្យស
ឥណ្ឌូ ក្ៃសុ៊ី កាលព៊ីនងៃទ្យ៊ី០៣-០៥ ប្ែតុលា នន ២ំ០១១។ 

សូមក្កាតសរក្សើរ ចំក្ ោះក្សចកត៊ីប្ងលងក្ហ្តុក្ែើកកមមវ ិ្ ៊ី ក្ោយឯកឧតតមែណ្ឌិ ត ស៊ាុសុ៊ីឡូ 
 ម ង យុដូយូណូ្ (Dr. Susilo Bambang Yudhoyono) រែធានា្ិែត៊ីនៃស្ថធារណ្ៈរដឋឥណ្ឌូ -
ក្ៃសុ៊ី ៃិងជំក្ៃឿរែស់ក្លាកប្ដលថា រែជា្ិែក្តយយរឺ ៃែងាា ញក្ៅកនុងការក្ ោះក្នន តក្ោយក្សរ ៊ី 
យុតតិ្ម ៌មាៃសណាត ែធ់ាន ែ ់ៃិងគ្នម ៃអំក្ពើហ្ិងា។ 

សូមស្ថវ រមៃ ៍ ចំណាែអ់ារមមណ៍្ក្ោយ តំណាងអរគក្លខា្ិការអាស្ថ៊ា ៃ ចំក្ ោះតនួាទ្យ៊ីនៃ
ស្ថា ែៃ័ររែរ់រងការក្ ោះក្នន ត ក្ៅកនុងការអៃុវតតរែជា្ិែក្តយយដសុ៏៊ីជក្រៅ កនុងែណាត រែក្ទ្យសជា
សមាជិក ក្ហ្ើយយល់រសែថា ក្វទិ្យកាដូចក្ៃោះអាចជួយ ក្្វើឱ្យមាៃវភិារទៃដម៏ាៃតនមលមៃិអាចកាត់
នងល ៃ ក្ដើមប៊ីពរងឹងតនួាទ្យ៊ីនៃស្ថា ែៃ័ររែរ់រងការក្ ោះក្នន តក្ៅទូ្យទងំអាសុ៊ីអាក្រនយ។៍ 

ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ ការក្ែតជាា ចិតតរែស់រណ្ៈកមាម ្ិការក្រៀែចំការក្ ោះក្នន តជាតិរែស់រែក្ទ្យស 
ឥណ្ឌូ ក្ៃសុ៊ី ក្ដើមប៊ីគ្នរំទ្យការអែរ់ែំៃត ៃិងការផ្លល ស់ែតូរពិក្ស្ថ្ៃក៍្រៀៃសូរតព៊ីគ្នន ក្ដើមប៊ីក្្វើឱ្យរែក្សើរក្ឡើង
រុណ្ភាពក្ ោះក្នន តក្ៅកនុងតំែៃ។់ 

 



 

 
 

 

 

សូមអោះអាង ទ្យសសៃៈរែស់ វទិ្យាស្ថា ៃជំៃយួក្ ោះក្នន ត ៃិងរែជា្ិែក្តយយ (IDEA) ប្ដលថា 
រែជា្ិែក្តយយ មៃិអាចរតូវ ៃោកចូ់លក្ោយភារ៊ីខាងក្រៅ ឬរតូវ ៃនាកំ្ចញ ក្ហ្ើយក្ហ្តុដូក្ចនោះ 
អាចរតឹមកស្ថងស្ថា ែនាព៊ីខាងកនុង។ 

ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ ថា អាជាា ្រររែរ់រងក្ ោះក្នន ត រឺជាស្ថា ែៃ័រែជា្ិែក្តយយដសំ៏ខាៃម់យួប្ដល
ក្ដើរតនួាទ្យ៊ីសំខាៃក់្ៅកនុងការកំណ្ត ់ភាពក្ជឿជាក ់ៃិង្មាម ៃុរូែភាព នៃការក្ ោះក្នន តក្រកាមចកខុរែស់
រែជាជៃនៃរដឋជាសមាជិក ៃិងសុចរតឹភាព នៃដំក្ណ្ើ រការៃក្ោ យ។ 

រ ែ ់ ឆៃទោះរែស់ក្យើងនៃការក្លើកតក្មកើងការផ្លល ស់ែតូរជាក្ទ្យៀតទតន់ៃរំៃិត ៃិងែទ្យពិក្ស្ថ្ៃ៍
កនុងចំក្ណាមសហ្រមៃក៍្ ោះក្នន តមយួកនុងរែក្ទ្យសអាសុ៊ីអាក្រនយ ៍ក្ដើមប៊ីប្ងលងែញ្ហា ជាក្រចើៃ ប្ដល ក-់
ពៃ័ធៃឹងការក្ ោះក្នន ត ៃិងតនួាទ្យ៊ីរែស់វាកនុងរកែែណ្ឌ ការងាររែជា្ិែក្តយយ រាែែ់ញ្ាូ លទងំយុតតិ-
្មស៌រមាែក់ារក្ ោះក្នន ត ការអក្ងកតការណ៍្ក្ ោះក្នន ត សមភាពក្យៃឌរ័ ៃិងការក្ ោះក្នន ត ការចូល
រមួរែស់ពលរដឋកនុងការក្ ោះក្នន ត ការសិទ្យធិក្រែើរ ស់ក្សមើគ្នន សរមាែព់លរដឋពិការ ៃិងរកុមងាយរង
ក្រគ្នោះដនទ្យក្ទ្យៀត ហ្ិរញ្ញ វតាុរណ្ែកសក្ពលក្ោសនា ជក្មាល ោះក្ ោះក្នន ត ៃិងការក្រែើរ ស់ ែក្ចាកវទិ្យា
កនុងការក្ ោះក្នន ត។ 

ក្ហ្តុដូក្ចនោះ ក្យើង 

ែញ្ហា កថ់ា រែជា្ិែក្តយយ រឺតនមលជាសកលមយួប្ដលប្ផ្ែកក្លើការែងាា ញឆៃទោះក្ោយក្សរ ៊ី
រែស់ពលរដឋក្ដើមប៊ីកំណ្តក់ារចូលរមួៃក្ោ យ ក្សដឋកិចា សងគម ៃិងរែពៃ័ធវែប្មរ៌ែស់ពកួក្រ។  

ែញ្ហា កថ់ា រែជា្ិែក្តយយ ការអភវិឌឍ ៃិងការក្គ្នរពសិទ្យធិមៃុសស ៃិងក្សរ ៊ីភាពសំខាៃ ់រឺពឹង
 កអ់ារស័យ ៃិងែប្ៃាមកមាល ងំឱ្យគ្នន ក្ៅវញិក្ៅមក។ 

ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ ស្ថរសំខាៃន់ៃរែពៃ័ធយុតតិ្មស៌រមាែក់ារក្ ោះក្នន តដម៏ាៃរែសិទ្យធិភាពមយួ ៃិង
ការចូលរមួដស៏ក្មបើមក្លើសលែរ់ែស់ពលរដឋកនុងការដឹកនា ំ ៃិងអក្ងកតការណ៍្ក្ ោះក្នន តក្ដើមប៊ីធានា
សុចរតឹភាព ៃិង្មាម ៃុរូែភាពនៃការក្ ោះក្នន ត។ 



 

 
 

 

 

ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ ស្ថរសំខាៃន់ៃការអក្ងកតការណ៍្ក្ ោះក្នន តទងំថាន កមូ់លោឋ ៃ ៃិងអៃតរជាតិ កនុង
ការការ រសុចរតឹភាព ៃិងកស្ថងជំក្ៃឿចិតតនៃដំក្ណ្ើ រការក្ ោះក្នន ត។ 

អំ វនាវ ឱ្យមាៃការចាែអ់ារមមណ៍្ោ៉ា ងរររឹករក្ររងចំក្ ោះស្ថរសំខាៃន់ៃការក្លើកសទួយ
សិទ្យធិពលរដឋពិការ ៃិងប្ផ្នកប្ដលងាយរងក្រគ្នោះដនទ្យក្ទ្យៀត ៃិងសមភាពក្យៃឌរកនុងៃក្ោ យ ៃិង
ែរែិទ្យសងគម ៃិងក្លើកអំណាចជូៃស្រសត៊ីកនុងការដឹកនា ំៃិងចាតប់្ចងរដឋ លក្ ោះក្នន ត។ 

ក្លើកសទួយ ការក្ ោះក្នន តក្ោយក្សរ ៊ី ៃិងយុតតិ្ម ៌ ទុ្យកជារក្ែៀែវារៈថាន កជ់ាតិមយួ កនុងែណាត
រែក្ទ្យសអាសុ៊ីអាក្រនយ។៍ 

ក្លើកទឹ្យកចិតត ឱ្យមាៃការអៃុវតតោ៉ា ងរែក្សើរនៃែទ្យែបញ្ហញ តតសិត៊ីព៊ី រណ្ែកសៃក្ោ យ ៃិង
ហ្ិរញ្ញ វតាុក្ពលក្ោសនាក្ ោះក្នន ត។ 

ទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ តរមូវការក្ដើមប៊ីក្ោោះរស្ថយឬសរល់នៃែញ្ហា  ៃិងកាតែ់ៃាយសកាត ៃុពលនៃអំក្ពើ
ហ្ឹងា កព់ៃ័ធៃឹងការក្ ោះក្នន តប្ដលជាទ្យរមងន់ៃអំក្ពើហ្ិងាៃក្ោ យមយួ។ 

ដឹងចាស់ ការពិចារណាក្ោយរែយត័នរែប្យង មុៃក្ពលសក្រមចចិតតកនុងការក្រែើរ ស់ែក្ចាក
វទិ្យាក្ដើមប៊ីការក្ ោះក្នន ត។ 

ែំោ៉ា ងខាល ងំ ក្ដើមប៊ីក្្វើឱ្យ ចក្រមើៃ ក្សចកត៊ីនងលងនូ គ្នម ៃការក្រ ើសក្អើង ៃិងការដឹកនាកំារក្ ោះក្នន ត
ប្ដលមាៃរុណ្ភាពែពស់ រែកាៃខ់ាា ែៃូ់វករមតិែទ្យោឋ ៃអែបែរមានៃការក្ ោះក្នន តក្ោយក្សរ ៊ី ៃិង
យុតតិ្ម។៌ 

សរមែសរមលួ ជាមយួៃឹងសហ្រមៃក៍្ ោះក្នន តពិភពក្លាក ៃិងថាន កតំ់ែៃដ់នទ្យក្ទ្យៀត។ 

សៃា ក្ដើមប៊ីចាែក់្ផ្តើមក្្វើ ៃិងគ្នរំទ្យក្សចកត៊ីរែកាសប្ដលមាៃក្គ្នលក្ៅគ្នរំទ្យស្ថា ែៃ័ររែរ់រង
ការក្ ោះក្នន តែប្ៃាមក្ទ្យៀត កនុងកិចារែជំុរែឈមមុៃក្ពល ៃិងពរងឹងដំក្ណ្ើ រការក្ ោះក្នន ត ៃិងរែជា-
្ិែក្តយយកនុងែណាត រែក្ទ្យសសមាជិក។ 



 

 
 

 

 

យល់រពម ក្ដើមប៊ីោកក់ារែក្ងកើតសហ្រមៃក៍្ ោះក្នន តអាសុ៊ីអាក្រនយ ៍ ៃិងក្ដើមប៊ីគ្នរំទ្យការចាែ់
ក្ផ្តើមក្ោយស្ថា ែៃ័ររែរ់រងការក្ ោះក្នន តនៃែណាត រែក្ទ្យសអាសុ៊ីអាក្រនយ ៍ក្ៅរតឹមចុងនន ២ំ០១៣។ 

ៃិង កនុងការពិៃិតយពិចឆយ័ជាែទ់កទ់្យងៃឹងក្សចកត៊ីរែកាសក្ៃោះ ក្យើងអំ វនាវឱ្យអនកចូលរមួនៃ
ក្វទិ្យកាខាងក្លើក្ោយឯកតតជៃកត៊ី ៃិងអងគការកត៊ី ក្្វើកិចាសហ្រែតិែតតិការណ៍្ជាមយួក្យើង ក្ដើមប៊ីនាយំក
ៃូវែទ្យពិក្ស្ថ្ៃ ៍ ៃិងលទ្យធផ្លនៃក្វទិ្យការក្ៃោះក្ៅទកទ់ញអាជាា ្រក្រៀែចំការក្ ោះក្នន ត រណ្ែកស
ៃក្ោ យ សងគមសុ៊ីវលិ រែពៃ័ធផ្សពវផ្ាយ ៃិងស្ថា ែៃ័ដនទ្យក្ទ្យៀត ពិក្សសស្ថា ែៃ័ប្ដលក្ៅកនុង
សងគម ទូ្យទងំរែក្ទ្យសអាសុ៊ីអាក្រនយ ៍ ក្ដើមប៊ីែំរែឹងឱ្យមាៃវ ិ្ ៊ីស្ថស្រសតជាពហុ្ភារ៊ីក្ដើមប៊ីធានាអភរិកម
ក្ ោះក្នន តកាៃប់្តមាៃភាពរែក្សើរ ៃិងការចូលរមួ ៃិងទ្យទ្យួលក្្វើក្ដើមប៊ីក្កាោះក្ៅមករែជំុគ្នន ក្ឡើងវញិ 
ក្ដើមប៊ីរូសវាស់ដំក្ណ្ើ រការោ៉ា ងក្ទ្យៀតទតស់រមាែភ់ាពរែក្សើរក្ឡើងនាក្ពលអនារត៕ 

 

 


