FOR IMMEDIATE RELEASE:

ที่ประชุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการเลือกตัง้ แห่ งภูมิภาคเอเชียแถลงร่ างปฏิญญากรุ งเทพฯว่ าด้ วยการ
เลือกตัง้ เสรีและเป็ นธรรม
กรุ งเทพฯ 11 ธันวาคม 2555 – คณะกรรมการจัดการเลือกตังและองค์
้
กรภาคพลเมืองได้ ร่วมกันสรุปและรับรอง
ปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้ วยการเลือกตังเสรี
้ และเป็ นธรรม หลังการประชุมหารื อร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้ องทัว่ ทังภู
้ มิภาค
ที่จดั ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เพื่อส่งเสริ มการเลือกตังที
้ เ่ ป็ นไปตามระบอบประชาธิปไตยและโปร่งใสในภูมภิ าคที่มีจานวน
ประชากรหนาแน่นที่สดุ ในโลกแห่งนี ้
การประชุมผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการเลือกตังแห่
้ งภูมิภาคเอเชียเริ่มขึ ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ที่
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซึง่ เป็ นผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ 11 ประเทศใน
เอเชีย

30

องค์กรภาคพลเมืองจาก 17 ประเทศ เพื่อร่วมกันพลักดันให้ เกิดการเลือกตังที
้ ่เสรี และเป็ นธรรมใน

ภูมิภาคนี ้ ทังนี
้ ้มีผ้ เู ข้ าสังเกตการณ์และร่วมแสดงความคิดเห็นซึง่ เป็ นผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการเลือกตัง้
ประเทศลิเบีย ออสเตรเลีย เม็กซิโกเข้ าร่วมด้ วย รวมถึงผู้แทนจากสถานฑูตต่างๆในประเทศไทยและหน่วยงานจาก
ภาครัฐและเอกชนต่างๆที่มีที่ทาการอยูใ่ นยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริ การ่วมเป็ นสักขีพยานด้ วย
ที่ประชุมได้ ร่วมกันหารื อเกี่ยวกับประเด็นอุปสรรค-ปั ญหาต่างๆ ในการเลือกตังที
้ ่สง่ ผลกระทบต่อการจัดการ
เลือกตังที
้ ่ “สะอาด” ทัว่ ทังภู
้ มิภาค พร้ อมทังร่้ วมกันร่างและรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อปูทางไปสูก่ ารจัดการ
เลือกตังที
้ ด่ ีขึ ้นในเอเชีย ปฏิญญากรุงเทพฯ นี ้ใช้ เวลาในการร่างมากว่าหนึง่ ปี จึงเป็ นผลผลิตจากการหารื ออย่าง
กว้ างขวางและการร่วมแสดงความคิดเห็นจากทังคณะกรรมการจั
้
ดการเลือกตังของแต่
้
ละประเทศและองค์กร
ภาคเอกชนกลุม่ ต่างๆ
ในบทนาของปฏิญญาฯ ได้ กล่าวไว้ วา่ “การจัดการเลือกตังที
้ ่เสรี และเป็ นธรรมอย่างสม่าเสมอ บนพื ้นฐาน
ของการลงคะแนนเสียงแบบลับและโดยตรงอย่างทัว่ ถึงนันเป็
้ นการแสดงออกซึง่ ความมีอธิปไตยของประชาชนที่
แท้ จริ ง การเลือกตังที
้ เ่ สรี และเป็ นธรรมเป็ นข้ อกาหนดพื ้นฐานของความเป็ นประชาธิปไตย และเป็ นการส่งเสริ มการ

พัฒนาทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ปฏิญญากรุงเทพฯ ยังให้ ความสาคัญกับ “หลักแห่งการสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ เกิดการเลือกตังที
้ ่เสรี และเป็ นธรรมขึ ้นนันเป็
้ นหลักสากล”
วัตถุประสงค์ที่สาคัญอีกประการหนึง่ ของปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ แก่ “การบ่งชี ้ให้ เห็นถึงอุปสรรคทีส่ าคัญ
ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียต่อการเลือกตังที
้ ่เสรี และเป็ นธรรม เพื่อร่วมกันสร้ างความเข้ มแข็งให้ ประชาชนในอันที่จะ
ร่วมกันแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวด้ วยการเข้ ามามีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังจากภาครั
้
ฐและเอกชนร่วมกัน”
ปฏิญญาดังกล่าวประสงค์ที่จะดาเนินการดังต่อไปนี ้ (1) จัดให้ มกี ารสร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของให้ กบั ทังประชาชน
้
และคณะกรรมการจัดการเลือกตังของแต่
้
ละประเทศในภูมิภาค ด้ วยการจัดทาเอกสารให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น
โดยตระหนักถึงความอ่อนไหวทางด้ านวัฒนธรรม ศาสนา และธรรมเนียมการประพฤติปฏิบตั ิตา่ งๆ ในเอเชีย; (2)
ให้ ความสาคัญกับหลักการสากลทัว่ ไปต่างๆ ที่ปรับใช้ ได้ กบั ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในภูมิภาคนี;้ และ (3) ส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมของสตรี และผู้ด้อยโอกาสในฐานะของผู้ใช้ สทิ ธิออกเสียงเลือกตังและผู
้
้ นาชุมชน
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ รวบรวมประเด็นที่แตกต่างอันหลากหลายเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตัง้ อาทิ ความ
เป็ นอิสระของคณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ การมีสทิ ธิในการเลือกตังอย่
้ างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน การให้ การศึกษา
ผู้มีสทิ ธิออกเสียง การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ การขึ ้นทะเบียนผู้มีสทิ ธิออกเสียงและความถูกต้ องแม่นยาของทะเบียน
รายชื่อ การใช้ เงินในการหาเสียงเลือกตัง้ การกระทาอันทุจริ ตและไม่เป็ นธรรม การสังเกตการณ์เลือกตัง้ การรักษา
ความปลอดภัยและการนับคะแนนเสียงเลือกตัง้ และการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งต่างๆ ที่เกิดจากการเลือกตังเป็
้ นต้ น
หลังจากผู้เข้ าร่วมประชุมได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางแล้ ว การประชุมผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการเลือกตังแห่
้ ง
ภูมิภาคเอเชียได้ ปิดฉากลงในวันนี ้ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ และได้ ร่วมกันรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ
และร่วมกันแสดงความมุง่ มัน่ ในอันที่จะสนับสนุนให้ มีการรั บรองปฏิญญานี ้จากประเทศต่างๆ ทัว่ ทังภู
้ มิภาคเอเชีย
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