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Який мандат в Місії Спостереження за Виборами?
Канадська Місія - це нейтральна і неупереджена
місія зі спостереження за виборами, яку здійснює
КАНАДЕМ, міжнародна неприбуткова організація,
що займається просуванням демократії та
міжнародного миру та безпеки.
Мандат місії полягає у проведенні оцінки виборчого
процесу під час чергових виборів Президента
України. Канадська Місія оцінює виконання
Україною зобов'язань ОБСЄ та інших міжнародних
стандартів демократичних виборів, а також
національного законодавства.
Місія спостерігає, записує та звітує про свої
висновки, не втручаючись і не перериваючи виборчі
процеси. Канадська Місія жодним чином не
легітимізує виборчий процес і не підтверджує

результатів виборів. Всі спостерігачі зобов'язані
кодексом поведінки гарантувати, що вони
дотримуються
принципів
міжнародного
спостереження за виборами.

Звіти Канадської Місії
Канадська Місія оприлюднить попередній звіт
після дня виборів в Україні, в якому надасть
початкову оцінку виборчого процесу. Загальні
висновки місії будуть представлені в остаточному звіті
наприкінці виборчого процесу, через кілька місяців.
Остаточний звіт надасть рекомендації щодо
покращення виборчих процесів у майбутньому.

Про Канадську Місію
Канадську Місію очолює Голова Місії, Почесний Ллойд Аксуорті, а також Керівник Місії - Оля Одинська-Ґрод.
Пан Аксуорті є видатним канадським політиком, державним діячем і академіком.
Його професійна біографія включає натупні посади:
• Голова Світової ради у справах біженців – нині
• Посади Федерального кабінету міністрів: міністр закордонних справ, міністр західної
економічної диверсифікації, міністр трудових ресурсів, міністр транспорту, міністр,
відповідальний за статус жінок, міністр зайнятості та імміграції
• Голова правління Cuso International
• Директор та виконавчий менеджер Liu Institute з глобальних питань
• Президент і віце-канцлер Університету Вінніпега
Місія складається з 50 довгострокових спостерігачів (ДСС), включаючи 13 членів основної команди та
аналітиків. 110 короткострокових спостерігачів приєднаються до місії в день виборів. Спостерігачі, об’єднані в
групи по дві людини знаходяться у всіх областях України, де відбудуться вибори. ДСС спостерігають за всіма
аспектами виборчого процесу, включаючи реєстрацію кандидатів, виборчу діяльність, адміністрування виборів,
впровадження виборчого законодавства, медіа-середовище та вирішення спорів, пов'язаних з виборами. Вони
відзначають роль громадянського суспільства, а також участь жінок, внутрішньо переміщених осіб та меншин
у виборчому процесі. Свої зауваження доповідають основній групі в Києві, аналізують і презентують у
заключному звіті.
Передумови для діяльності Місії Спостереження за Виборами КАНАДЕМ
Організацією КАНАДЕМ було здійснено понад 130 місій спостереження в більш ніж 40 країнах, що
значним чином вплинуло на зміцнення демократичного процесу в усьому світі. КАНАДЕМ направила
близько 2000 спостерігачів протягом 11 місій спостереження за виборами в Україні, починаючи з 2004
року. Місія Спостереження за Виборами КАНАДЕМ діє згідно з «Декларацією принципів міжнародного
спостереження за виборами», прийнятою ООН у 2005 році.
Як зв'язатися з місією?
Тел: +380 (96) 9823057
Email: enquiries@canadem.ca
Twitter: @CANADEM_UKR2019

