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1. HYRJE 

Mekanizmi Rajonal Koordinues për Evropën Juglindore parashikohet të ndihmojë qeveritë dhe shoqërinë 

civile në të gjithë rajonin për të punuar së bashku për forcimin dhe mbështetjen e përgjigjeve kombëtare 

ndaj HIV, TB dhe kërcënimeve të tjera të lidhura ngushtë me shëndetin. MRK do të japë një impakt të fortë 
në heqjen e barrierave dhe ndërprerjen e shkeljeve të të drejtave të njeriut, që parandalojnë popullsitë kyçe 

që të gëzojnë të drejtën për qasje në shërbimet e parandalimit, diagnozës, trajtimit dhe kujdesit. Ky 

mekanizëm është i përqendruar aq shumë tek qeveritë dhe programet kombëtare, sa është në organizatat e 

komunitetit dhe do të përdorë partneritetin midis qeverive dhe shoqërisë civile, të cilat tashmë janë provuar 
si një mjet efektiv për ndryshime në nivelin e Mekanizmave Koordinues të Vendit (CCM). 

2. QËLLIMI, MANDATI, FUNKSIONET, ROLET DHE PËRGJEGJËSITË E CCM 

2.1 Qëllimi 

Mekanizmi Rajonal Koordinues do të zhvillojë shkëmbimin e advokimit dhe shkëmbimit të bashkëpunimit 

në rajon për të adresuar: 

1. Prioritizimi i qëndrueshmërisë dhe tranzicioni i përgjegjshëm i zbatuar në vendet e Evropës Juglindore, 

veçanërisht për parandalimin, diagnostikimin, trajtimin, kujdesin dhe shërbimet mbështetëse midis 

popullatave kyçe, të cilat shpesh rrezikohen pasi Fondi Global dhe donatorët e tjerë të pushojnë financimin. 

2. Forcimi i vizionit për shkallëzimin e programeve në përputhje me strategjitë teknike dhe deklaratat 

politike globale dhe rajonale, veçanërisht në trajtimin e epidemive në zhvillim për popullsitë kyçe dhe 

vulnerabël. 

a. Për qëllimet e këtij Mekanizmi Rajonal Koordinues, popullatat kyçe dhe të prekshme përfshijnë, 

por nuk kufizohen vetëm në: 

 Njerëzit që përdorin drogë; 

 Punonjësit e seksit, të të gjitha gjinive dhe identiteteve gjinore; 

 Burra që kanë marrëdhënie seksuale me burra; 

 Personat transgender; 

 Njerëzit në ambiente të mbyllura, duke përfshirë burgjet etj. 

 Popullata të lëvizshme dhe të zhvendosura; 

 Popullatat Rome; 

 Rinia nën rrezik të shtuar; 

 Njerëzit që jetojnë me ose preken nga sëmundjet e fokusit. 

3. Zgjerimi dhe integrimi i HIV, TB dhe shërbimeve të tjera të lidhura ngushtë në sistemet e shëndetit, 
brenda konceptit të mbulimit shëndetësor universal. 

4. Mbrojtja e të drejtave të njeriut si një parim udhërrëfyes për të gjithë hartimin dhe ofrimin e shërbimeve, 

duke vazhduar të forcojë zbatimin. Heqja e ligjeve ndëshkuese dhe barrierave të tjera sociale, si dhe luftimi 
i stigmës dhe diskriminimit duhet të fitojnë rëndësi dhe fokus të ri. 

5. Mbështetni vendet për të kuptuar më mirë epidemitë e tyre, nëpërmjet përmirësimit të cilësisë dhe 

analizës së të dhënave, si dhe tendencave rajonale dhe nevojës për bashkëpunim ndërkufitar. 

Mekanizmi Rajonal Koordinues nuk kërkon të kopjojë për të tejkaluar autoritetin kombëtar të çdo CCM-je 

ose organeve të ngjashme kombëtare. Përkundrazi, nëpërmjet një koordinimi të mirë midis aktorëve të 

ndryshëm rajonalë, ne mund dhe do ta përforcojmë punën e CCM-ve kombëtare dhe të bëjmë një ndryshim 

në jetën e atyre që jetojnë dhe ndikohen nga sëmundjet. 

 



 

2.2 Parimet themelore 

Mekanizmi i Koordinimit Rajonal i përmbahet parimeve të pjesëmarrjes së gjerë, vendimmarrjes 

demokratike, transparencës së plotë, partneritetit bashkëpunues dhe funksionimit efikas. Parimet 

Themelore të cilat duhet t’i përmbahet: 

a. do të veprojë si një grup konsensusi i Evropës Juglindore dhe do të promovojë partneritet të vërtetë 

për përgjigjen e qëndrueshme të HIV-it; 

b. do të jetë plotësisht transparente në vendimmarrjen e saj; 
c. do të nxisë qeverisjen e mirë rajonale, transparencën, llogaridhënien, përfshirjen dhe besimin e 

publikut në të gjitha aktivitetet e saj; 

d. të gjithë anëtarët do të trajtohen si partnerë të barabartë, me të drejta të plota për pjesëmarrje, 

shprehje dhe përfshirje në vendimmarrje; 
e. do të promovojë lidhjet, plotësimet dhe qëndrueshmërinë midis strategjive kombëtare të zhvillimit 

të vendit; strategjitë kombëtare të sëmundjes, sistemet kombëtare për monitorimin, menaxhimin 

financiar dhe prokurimin dhe përpjekjet kombëtare për të rritur harmonizimin, koordinimin dhe 
efektivitetin e ndihmës së brendshme dhe të jashtme; 

f. do të angazhohen nga komunitetet dhe shoqëria civile në çdo hap të HIV, TB dhe proceseve të tjera 

të reagimit ndaj shëndetit. 

2.3 Funksionet kryesore 

1. Koordinimi në nivel rajonal dhe advokimi drejt rritjes së fondeve vendore dhe ndërkombëtare për 

HIV, TB dhe përgjigjet rajonale të lidhura me to; 
2. Zhvillimi i aplikacioneve të financimit rajonal për Fondin Global ose donatorëve të tjerë të jashtëm; 

3. Emërimi i pranuesit / marrësve kryesorë për zbatimin e Grantit Rajonal; 

4. Mbikëqyrja e zbatimit të programit; 

5. Kompletimi i rishikimeve periodike (në person ose virtuale, bazuar në burimet e disponueshme) 
dhe kërkesat për financim të vazhdueshëm. 

3. Anëtarësia 

3.1. Pranueshmëria e anëtarëve 

Procedurat për Zgjedhje / Emërim të Anëtarëve 

Çdo vend, CCM (ose në mungesë të një CCM, një mekanizëm alternativ i caktuar i zonave zgjedhore) në 
Evropën Juglindore do të zgjedhë / emërojë dy anëtarë, një që përfaqëson zonën e qeverisë në vend dhe një 

që përfaqëson zonën joqeveritare në vend. Në rast se një përfaqësues i zgjedhur / emëruar nuk mund të 

përmbushë detyrat e tij / saj në Mekanizmin e Koordinimit Rajonal, vendi i përfaqësuesit është i detyruar 

të sigurojë një anëtar alternativ nga kjo njësi e njëjtë (qeveritare dhe joqeveritare). 

Mandati për Anëtarët 

Vendet CCM (ose, në mungesë të një CCM, një mekanizëm alternativ i caktuar i zgjedhjeve) do të zgjedhë 

përfaqësuesit për një mandat prej dy (2) vjetësh. Në skadimin e mandatit të parë, një Anëtar mund të 
emërohet nga KKM-ja ose nga një njësi zgjedhore e caktuar për të shërbyer një maksimum prej një mandati 

shtesë prej dy vjetësh. 

Shkarkimi i Anëtarëve 

Çdo anëtar që vepron kundër interesit të përgjithshëm të MKR-së ose nuk kryen detyrat e tij / saj si Anëtar, 

duhet të paralajmërohet dhe çështja duhet të shqyrtohet nga anëtarët. Dështimi i detyrës përfshin, ndër të 

tjera, mungesën në dy (2) takime të njëpasnjëshme pa paralajmërim dhe pa dërguar Anëtarin Alternativ. 



 

3.2 Zgjedhja e Kryetarit dhe Nënkryetarit 

Procedurat për zgjedhjn e Kryetarit dhe Nënkryetarit 

Kryetari dhe Nënkryetari zgjidhen drejtpërdrejtë nga të gjithë anëtarët me shumicën e dy të tretave, përmes 

votimit elektronik të fshehur. Kryetari dhe Nënkryetari do të zgjidhen nga zgjedhës të ndryshëm, përfshirë 
qeveritarë dhe joqeveritarë. Kryetari dhe Nënkryetari nuk do të vijnë nga i njëjti vend, sikundër Kryetari 

ose Nënkryetari i mëparshëm. 

Mandati i Kryetarit dhe Nënkryetarit 

Kryetari dhe Nënkryetari do të zgjedhet për një mandat maksimal prej dy vjetësh, jo të rinovueshëm. Anëtari 

që shërben si Kryetar ose Nënkryetar mund të shërbejë si anëtarë i Mekanizmit të Koordinimit Rajonal, por 

jo si anëtar i udhëheqjes. 

3.3 Përgjegjësitë e Kryetarit dhe Nënkryetarit 

Përgjegjësitë themelore të Kryetarit përfshijnë: 

 Të shërbejë në tërësi në mënyrë të paanshme, për të ndihmuar në marrjen e vendimeve në mënyrë 

pjesëmarrëse nga të gjithë pjesëmarrësit në takime dhe të përmbushë detyrimin për të respektuar 
parimet e tij të qeverisjes; 

 Të propozojë dhe të kërkojë miratimin e rendit të ditës të secilit takim; 

 Të delegojë përgjegjësitë e Kryetarit te Nënkryetari në mungesë të tij / saj; 

Një përshkrim më i hollësishëm i përgjegjësive të Kryetarit do të zhvillohet dhe miratohet nga anëtarësia e 

plotë e Mekanizmit të Koordinimit Rajonal. 

Përgjegjësitë themelore të Nënkryetarit përfshijnë: 

 Të kryejë detyrat e deleguara nga Kryetari; 

 Në mungesë të Kryetarit, të kryesojë në të gjitha mbledhjet në të cilat Kryetari është i autorizuar të 

kryesojë nga dispozitat e këtij Manuali të Qeverisjes. 

Një përshkrim më i hollësishëm i përgjegjësive të Nënkryetarit do të zhvillohet dhe miratohet nga anëtarësia 

e plotë e Mekanizmit të Koordinimit Rajonal. 

4. STRUKTURA 

4.1 Përbërja 

 Aktorët qeveritarë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: përfaqësues nga ministritë ose organet e 

qeverisjes vendore dhe agjencitë e tjera të sektorit publik;  
 Aktorët joqeveritarë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: organizatat joqeveritare, organizatat me 

bazë në komunitet ose grupet e iniciativave, shoqatat ose OJF-të që përfaqësojnë të rinjtë dhe gratë; 

shoqatat, OJF-të që përfaqësojnë Njerëzit që jetojnë me HIV / AIDS dhe / ose tuberkuloz. 

4.2. Struktura e Mekanizmit të Koordinimit Rajonal 

MKR do të përbëhet nga: 

 Kryetari dhe Nënkryetari; 
 Komitetet, Grupi i Punës dhe Grupet e Punës Ad Hoc; 

 Sekretariati i Mekanizmit të Koordinimit Rajonal. 

 



 

4.3 Kushtet e Përgjithshme të Komiteteve, Grupi i Punës dhe Grupet e Punës Ad Hoc 

Komitetet, grupet e punës dhe grupi i punës ad hoc nuk do të kenë kompetenca formale për vendimmarrje. 

Roli i tyre do të jetë për të kryer përgjegjësitë dhe detyrat që u janë caktuar bazuar në planin vjetor të 

veprimit. 

Komitetet, grupet e punës dhe grupi i punës ad hoc mund të zgjedhin ose angazhojnë persona të burimeve 

teknike jashtë sferës së ekspertëve për ndihmë, siç mund të jenë të nevojshme në baza ad hoc. Personat e 

tillë nuk do të kenë të drejta votimi. 

Grupet teknike të punës dhe grupet ad hoc do të emërohen nga Mekanizmi i Koordinimit Rajonal për të 

punuar në detyra ose punë specifike. 

4.4. Sekretariati i Mekanizmit Koordinues Rajonal 

Në fillim, Mekanizmi Koordinues Rajonal do të angazhojë Sekretariatin e CCM Maqedoni, si Sekretariat i 

Përkohshëm, derisa Mekanizmi Koordinues Rajonal i sapoformuar të marrë fonde për të krijuar një 
Sekretariat të përbashkët rajonal. Vendimi për themelimin e zyrës së Sekretariatit të Përhershëm të 

Mekanizmit Koordinues Rajonal do të bëhet në bazë të një procesi të hapur, transparent dhe konkurrues. 

Sekretariati i Përkohshëm do të ofrojë mbështetje ekspertize, administrative dhe logjistike për punën e 
Mekanizmit Koordinues Rajonal, komitetet e tij, grupet teknike të punës, si dhe ekipet e detyrës së punës 

nën udhëheqjen e Kryetarit dhe Nënkryetarit. 

Të gjitha aktivitetet që lidhen me organizimin dhe funksionimin e sekretariatit (të përkohshëm dhe të 
përhershëm) duhet të bazohen në elementët kryesorë në vijim: 

 Koordinimi; 

 Ndërtimi i kapacitetit; 

 Logjistika; 

 Administrative; 

 Komunikimi; 

 Asistenca teknike; 

 Menaxhimi strategjik; 

 Partneriteti. 

4.5. Vëzhguesit 

Vëzhguesit do të ftohen të marrin pjesë në mbledhjet e Mekanizmit Koordinues Rajonal, por nuk do të kenë 

të drejta votimi. Vëzhguesit mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në partnerë teknikë dhe ekspertë, 

duke përfshirë ata nga rrjetet rajonale. Modalitetet për komunikimin do të përcaktohen më tej në kuadër të 

strategjisë së komunikimit. 

5. MBLEDHJET 

5.1 Kuorumi 

Mekanizmi Koordinues Rajonal do të mbajë minimalisht një takim të rregullt në vit dhe maksimalisht dy 

takime të rregullta në vit. Një takim do të kërkojë një kuorum prej të paktën 50% plus një nga të gjithë 

anëtarët. Takimet e jashtëzakonshme do të thirren nga Kryetari / Nënkryetari me vendimmarrjen e tij / saj 
me mbështetjen e së paku 25% të anëtarëve; ose do të thirret nga Kryetari / Nënkryetari në bazë të një 

kërkese të paraqitur në Sekretariat prej së paku 25% të anëtarëve. 

 



 

5.2 Vendimmarrja 

Vendimet do të merren me konsensus sa herë që të jetë e mundur. Aty ku konsensusi nuk mund të arrihet 

dhe lind nevoja për një vendim të menjëhershëm, vendimet do të merren me votim. Anëtarët mund të 

votojnë po, jo ose të abstenojnë. 

Votat do të jenë dy lloje: shumicë e thjeshtë dhe dy të tretat e shumicës. 

Një votim i shumicës së thjeshtë nuk do të kërkojë njoftim të avancuar dhe do të përfshijë vetëm vota në 

person nën kushtet e kuorumit. Votimi bëhet me votim të fshehtë ose shfaqje të duarve; metoda e 
parazgjedhur duhet të jetë tregimi i duarve. 

Një shumicë prej dy të tretash do të kërkojë që të gjithë anëtarët e Mekanizmit Koordinues Rajonal të 

votojnë në mënyrë elektronike, brenda 48 orëve nga momenti i paraqitjes së vendimit nga Kryetari ose 
Nënkryetari dhe do të përdoret për vendime të rëndësishme, përfshirë këtu: 

 Zgjedhja e Kryetarit; 

 Zgjedhja e Nënkryetarit; 

 Themelimi i Sekretariatit të Mekanizmit Koordinues Rajonal; 

 Shtimi ose heqja e pozicioneve për anëtarësim pranë Mekanizmit Koordinues Rajonal; 

 Miratimi i aplikimeve dhe programeve të financimit; 

 Përzgjedhja e PR (ve); 

 Miratimi / rishikimi i dokumenteve të qeverisjes dhe strategjisë; 

 Shtimi i vendimeve të tjera substanciale tani e tutje kërkon një shumicë prej dy të tretash. 

Votat e pa pranuara brenda fashës prej 48 orësh do të konsiderohen abstenime.  

Dokumentat për të cilat u dakordësua për miratim nga Mekanizmi Koordinues Rajonal: 

 Manuali dhe procedurat e konfliktit të interesave; 

 Protokolli i komunikimit. 


