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CCM – Nje Forum Unik per 
Perparimin e Shendetit 
Publik 

 
 
 
 

CCM-të janë mekanizma për 
partneritet publiko-privat në 
qeverisjen e HIV, Tuberkulozit 
dhe programeve kombëtare 
të sëmundjeve të 
Malarisë.CCM-të kërkojnë 
financim nga Fondi Global 
në emër të venditdhe të 
sigurojë një mbikëqyrje 
strategjike për të siguruar 
zbatimin efektiv dhe strategjik 
të programit. 

 
Një CCM efektiv është 
thelbësor për misionin 
e Fondit Global për 
"investimin e parave të 
botës për t'i dhënë 
fund AIDS, tuberkulozit 
dhe malarisë". Eshtënjë 
forum unik në nivel 
vendi që bashkon 
aktorë nga të gjithë 
sektorët, përfshirë këtu 
edhepopullatat e 
prekura, dhe forume 
të tjera të shëndetit 
publik (p.sh., sistemet e 
forcimitpër shëndetin) 
për të arritur vizionin e 
një bote të lirë nga 
barra e këtyre tre 
sëmundjeve.

Modeli i Fondit Global është 
i bazuar në disa parime, të 
mbështetur nga një seri 
vlerash etike: 
 

PARIMET E FONDIT GLOBAL 

 

Pronësia e vendit 
Partneriteti 
Transparenca 

Financimi i Bazuar në Performancë 
 

 
VLERAT ETIKE TE FONDIT GLOBAL 

 

Detyrë e kujdesit 
Pergjegjesi  

Integritet 
Dinjitet dhe Respekt 

 
Si organi kryesor qeverisës i ngarkuar me 
sigurimin e financimit të Fondit Global 
dhe mbikëqyrjen e suksesit të 
programit,CCM pritet të mishërojë të 
njëjtat parime dhe vlera.Vendimmarrja 
etike, transparente dhe e përgjegjshme 
nga CCM-të është thelbësore për 
suksesin e programeve në nivelin e 
vendit.



 

Ky Kod i Sjelljes pret që 
Anëtarët e CCM-së të: 

Veproni vazhdimisht me 
detyren e tyre te kujdesit 

Vepro me: pergjegjesi 

integritet 

dinjitet& respekt  

flisni hapur 

HOME 

 
 

Ky Kod i Sjelljes përshkruan se si Anëtarët e veçantë të CCM 
(përfshirë Mekanizmat Koordinues Rajonal, Alternativa dhe 
Punonjësit e Sekretariatit të CCM) duhet të kryejnë detyrat e 
tyre, të cilat përshkruhen në Udhëzimet dhe Kërkesat për CCM 
dhe politikat e brendshme të CCM. Anëtarëvete CCM-së u 
kërkohet: 

Lexoni, jini të njohur dhe respektoni 
këtë Kod 

Certifikoni, me kerkese te Fondit 
Global, angazhimin per te vepruar ne 
perputhje me kete Kod ne rolet e tyre 
si Anetare te CCM 

 

Të veproni ne menyre etike dhe 
pozitive si rol model në kontekstin e 
anëtarësimit të tyre në CCM 

Mbeshtetni kedo qe ngre shqetesime 
per shkeljet e ketij Kodi ose 
udhezimeve te CCM 

 

Ngreni pyetje dhe shqetësime nëse 
bëheni të vetëdijshëm për shkeljet 
e mundshme të Udhëzimeve të 
CCM-së, Politikave të CCM-së, këtij 
Kodi, ose ndonjë ligji të lidhur me 
integritetin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Code, My Responsibility 4 

Detyrat e Anëtarëve të 
Mekanizmit Koordinues të Vendit 
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Punonjësit e Sekretariatit të 
CCM-së 

Punonjësit e CCM-së u 
kërkohet të ofrojnë mbështetje 
në kohë, profesionale dhe 
transparente për të gjithë 
anëtarët e CCM, përfshirë 
menaxhimin e përgjegjshëm 
të informacionit, buxhetet dhe 
procesverbalet e mbledhjeve 
të CCM-së. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nëse Anëtarët e CCM kanë një 
pyetje se si t'i binden këtij Kodi, 
ose nëse kanë ndonjë 
shqetësim ose dyshim 
që të tjerët mund të mos i 
binden këtij Kodi, atyre u 
kërkohet të mbështesin në 
mënyrë aktive Kodin duke 
folur: 

Kur është e mundur, ngritja e 
çështjes brenda CCM. 

Paralelisht, paralajmërimi i Fondit 
Global. 

Fondi Global nuk do të tolerojë 
asnjë formë hakmarrjeje ndaj 
atyre që veprojnë vazhdimisht 
me këtë Kod dhe flasin. 

.

Përgjegjësitë e Komisionit 
për Kryetarin e CCM-së, 
Ekzekutiv dhe Etikën 

Përgjegjësitë e Komisionit 
për Kryetarin e CCM-së, 
Ekzekutivin dhe Etikën 
Inkurajoni anëtarët e CCM të 
njohin Kodin dhe të gjitha 
dokumentet e tjera qeverisëse: 
(Udhëzimet e CCM, Konflikti i 
CCM) 
të politikave të interesit dhe 
aktet nënligjore të CCM) 

Sigurohuni që anëtarët e CCM të 
marrin Kodin dhe CCM Politikën e 
Konfliktit të Interesit, t'i lexoni ato 
dhe të siguroni zbatimin e politikave 
në mënyrë të vazhdueshme dhe të 
drejtë 

 

Sigurohuni që askush të mos 
ndëshkohet ose lëndohet për 
ngritjen e shqetësimeve ose 
pyetjeve që lidhen me Kodin 

Krijoni një mjedis të 
respektueshëm dhe 
gjithëpërfshirës CCM me 
kontribute aktive dhe efektive nga 
të gjithë anëtarët dhe 
mevendimmarrje transparente 
dhe të barabartë 
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Zbatimi i Kodit 
 
 
 
 
 

Ky Kod është përfshirë si një 
komponent i Kërkesës së 
Kualifikimit 6 të Udhëzimeve 
dhe Kërkesave për 
Mekanizmat Koordinues të 
Vendit. 
Si rrjedhim, Fondi Global do 
të monitorojë zbatimin e 
këtij Kodi të CCM si një 
kusht për qasje në 
financimin e Fondit Global, 
dhe respektimi i anëtarëve 
të CCM-së ndaj pritjeve të 
përcaktuara në këtë Kod 
informoni vlerësimin e 
Fondit Global për 
performancën e 
përgjithshme të CCM.

CCM-së i kërkohet të zbatojë 
pajtueshmërinë e anëtarëve 
individualë me këtë Kod, duke 
siguruar ndërkohë drejtësi dhe 
proces të rregullt.Pasojat 
duhet të jenë proporcionale 
dhe mund të përfshijnë 
heqjen nga vendimet, rolet e 
udhëheqjes ose CCM. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Detyrimi i kujdesit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detyrimi i anëtarëve të CCM-
së i kujdesit është para së 
gjithash për njerëzit që jetojnë 
me, të prekur ose në rrezik të 
kontraktimit të HIV-it, Malarisë 
dhe Tuberkulozit. 

Detyrimet e Anëtarëve të 
CCM ndaj elektoratit të tyre 
dhe palëve të interesuara 
pritet të mbështesin, por jo të 
dëmtojnë këtë interes më të 
gjerë të shëndetit publik për t'i 
dhënë fund epidemive. 

Anëtarët e CCM-së pritet të sigurojnë 
që burimet e Fondit Global të përdoren 
me efikasitet dhe mençuri për të arritur 
ndikimin maksimal nga: 

Dorëzimi i kërkesave për fonde që janë 
krijuar për të propozuar përzierjen më 
efektive të ndërhyrjeve, duke përfshirë 
synimin më të efektshëm të popullsive 
kryesore dhe të cenueshme, në përputhje 
me Planin Strategjik Kombëtar / Rasti i 
Investimit 

Sigurimi se zbatuesit dhe sistemet 
janë të aftëzbatimi i grantit në 
mënyrë efektive 

Mbikëqyrja e zbatimit efektiv dhe 
në kohë të granteve me përdorim 
të kujdesshëm dhe të duhur të 
burimeve për të arritur ose 
tejkaluar rezultatet e parashikuara 

Duke folur nëse aktivitetet e mësipërme nuk po 
ndodhin
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 Pergjegjesia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anëtarët e CCM-së janë përgjegjës para njerëzve që 
ata përfaqësojnë, dhe si grup, CCM gjithashtu është 
përgjegjës për misionin e dhënies fund të epidemive 
brenda vendit të saj. 

Anëtarët e CCM-së pritet që: 

Jene transparent 

Përgatitja dhe pjesëmarrja aktive në CCM 

Jeneadministratorë përgjegjës 

tëpasuriveMenaxhoni informacionin me 

përgjegjësi 
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TRANSPARENCA 
 

Meqenëse CCM është një organ publik që përfaqëson shëndetin publik 
dhe interesat e palëve të interesuara, anëtarët e CCM-së duhet të jenë 
të hapur me publikun, veçanërisht me ata që përfaqësojnë, dhe të 
përfaqësojnë pikëpamjet e zgjedhësve të tyre në CCM. Anëtarët e 
CCM-së u kërkohet që: 

 
Ndani informacionin e marrë 
me zgjedhësit sa më shpejt 
dhe me detaje të mjaftueshme 
për të mundësuar reagime 
konstruktive në kohë për të 
ndikuar në një vendim 

Mbledhin dhe pasqyrojnë 
pikëpamjet dhe shqetësimet e 
zgjedhësve në mbledhjet e 
CCM, ndërsa ruajnë detyrën e 
kujdesit për interesin më të gjerë 
të shëndetit publik 

 

Azhornoni elementët 
përbërës të vendimeve të 
CCM-së, veçanërisht kur 
përbërësit ofrojnë kontribut 
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PERGATITJA DHE PJESMARRJA AKTIVE 
 

Anëtarët e CCM-së pritet të marrin 
seriozisht rolin e tyre në CCM: 

Rregullisht marrin pjesë në 
mbledhje të CCM me kohë 

Përgatituni për takime duke 
lexuar materialin themelor 
dhe duke përmbushur 
angazhimet e bëra në takimet 
paraprake 

Sigurohuni që vendimet e CCM-
së të jenë të dokumentuara siç 
duhet 

Bashkëpunoni plotësisht me 
zbatuesit dhe Fondin Global 

Anëtarët e CCM-së u kërkohet të 
mbajnë në mënyrë aktive zbatuesit 
përgjegjës duke u angazhuar në 
mbikëqyrjen e granteve, përfshirë 
nga: 

Duke bërë në mënyrë 
proaktive vizita në terren 
(duke marrë parasysh 
sigurinë personale) dhe 
duke marrë pjesë në 
takime që lidhen me 
sëmundjet 

Kontribuoni reagime nga 
zonat elektorale për 
aksesin, cilësinë dhe 
barazinë e shërbimeve të 
sponsorizuara nga 
grantet 

Pjesëmarrja në analizën e 
rezultateve të granteve dhe 
hetimin e problemeve përmes 
dialogut me zbatuesit 

Kontribuoni në përpjekjet për të 
zgjidhur problemet që tejkalojnë 
autoritetin ose aftësinë e 
zbatuesve 

Identifikimi mënyrë proaktive për të 
përmirësuar shqetësimin e CCM-së
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PERDORIMI ME PERGJEGJESI  

TE ASETEVE TE CCM 

MENAXHIMI I INFORMACIONIT  

PERGJEGJES
 

  

 

Fondet, hapësira e zyrës, pajisjet 
dhe transporti i ofruar CCM ka për 
qëllim të sigurojë që CCM është 
plotësisht funksionale. Anëtarët e 
CCM janë administratorë të këtyre 
pasurive, kështu që ato kërkohen: 

Të mos përdorë asete CCM për 
nevoja personale ose nevoja të 
lidhura me aktivitetet e CCM-së 

Për të siguruar që aktivet nuk 
dëmtohen, keqpërdoren 
ose humbasin 

Të flasë nëse janë të 
shqetësuar se pasuritë janë 
duke u përdorur në mënyrë jo 
të duhur 

Anëtarët e CCM-së pritet të 
balancojnë transparencën me 
konfidencialitetin. Ata e bëjnë 
këtë nga: 

Mos ndarja e informacionit që CCM 
ose Fondi Global përcakton 
zyrtarisht është konfidenciale 

Kur informacioni nuk është 
konfidencial, duke siguruar që 
ato të jenë në dispozicion të 
zonave elektorale dhe publikut 
në kohën e duhur 

Sigurimi i anëtarëve të tjerë 
të CCM-së të dinë dhe të 
ndjekin rregullat mbi 
konfidencialitetin 

Përgjegjësisht duke përdorur dhe 
mbrojtur identitetet e kompjuterit 
dhe fjalëkalimet 

Mbetja vigjilente ndaj sulmeve 
në internet dhe mashtrimeve dhe 
raportimi i tyre menjëherë 
drejtimit të CCM



 

 
 
 
 
 
 
 

 Integriteti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anëtarët e CCM-së pritet të veprojnë me: 

Paanësi, 

Vërtetësi dhe 

Saktësi,Drejtësi dhe 

Konsistencë,Ndershmeri. 

 
Ndërsa anëtarët e CCM marrin vendime, pritet të japin 
përparësi në interesat më të mira të popullatës të prekur nga 
të tre sëmundjet. 
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PAVARSIA DHE SHMANGIA E KONFLIKTEVE TE INTERESIT 
 

Anëtarët e CCM-së kanë lidhje të 
rëndësishme jashtë rolit të tyre në 
CCM, siç janë: 

Role të tjera në organizata të 
tjera 

Përgjegjësitë ndaj miqve dhe 
familjes 

Anëtarësimi në një parti politike 
ose qeveri 

Zotërimi i një kompanie ose 
OJQ-je, ose ulur në bordet e 
drejtorëve 

Anëtarët e CCM gjithashtu mund të 
ofrohen ose të kërkojnë të ofrojnë 
dhurata, duke përfshirë përfitimet, 
kostot e udhëtimit dhe nderimet 
jashtë roleve të tyre si Anëtare të 
CCM.Këto lidhje ose dhurata 
mund të krijojnë përshtypjen e 
ndikimit tek anëtarët e CCM në: 

Marrja e vendimeve që nuk janë 
në interesin më të mirë të 
nevojave të shëndetit publik 

Ndarja e informacionit konfidencial 
CCM 

Shkelja e politikave ose ligjeve 
të ndërlidhura me integritetin 
(siç janë ligjet kundër 
mashtrimit ose korrupsionit) 

Anëtarët e CCM-së pritet të shmangin 
konfliktin e perceptuar, të mundshëm 
dhe real të interesit të këtij lloji, 
Anëtarët e CCM-së u kërkohet të 
respektojnë politikën e tyre të konfliktit 
të interesit. Në përputhje me këtë 
politikë, Anëtarët e CCM-së duhet: 

Shpalosni menjëherë CCM çdo 
konflikt të mundshëm ose aktual  

Mos pranoni ose jepni dhurata në 
lidhje me rolin e tyre anëtar të 
CCM 

Në rastin e një konflikti ose 
perceptimi të një personi, 
Anëtarët e CCM-së janë të 
detyruar të ndjekin Politikën e 
Konfliktit të Interesit të CCM, 
përfshirë nga: 

Përdorimi i tyre nga diskutimet, 
vendimet dhe votimi kur ka një 
konflikt interesi, përfshirë 
vendimet që lidhen me 
mbikëqyrjen dhe zgjedhjen ose 
financimin e zbatuesves 

Duke folur nëse janë të 
shqetësuar se një koleg i CCM 
ka lidhje dhe nuk po i zbulon 
ato ose nuk i menaxhon si 
duhet
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VERTETESIA DHE SAKTESIA 
 

Vendimet e rëndësishme për 
investime në shëndetin publik 
merren në bazë të informacionit 
dhe të dhënave siç janë: 

Natyra dhe madhësia e barrës 
së sëmundjes 

Natyra dhe shkalla e ndikimit të 
ndërhyrjeve 

Natyra dhe lloji i pengesave 
për të hyrë në shërbime 
shëndetësore për shumicën e 
popullatave të prekura dhe të 
margjinalizuar 

Ritmi dhe cilësia e zbatimit të 
programit 

Kostot e ndërhyrjeve 

Besueshmëria dhe cilësia e 
sistemeve të shëndetit publik 

Besueshmëria dhe cilësia 
e zbatuesve 

Prandaj, Anëtarët e CCM-së pritet të 
sigurojnë që këto informacione 
raportohen dhe përdoren me saktësi dhe 
plotësisht. Anëtarët e CCM gjithashtu 
kërkohet të flasin nëse kanë shqetësime 
për të dhënat ose informacionin 
ndikohet nga gabime të paqëllimta ose të 
qëllimshme siç janë manipulimi, inflacioni, 
keqkuptimi, deklaratat jo të plota ose jo të 
sakta.
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DREJTESIA DHE KONSITENCA 
 

Anëtarët e CCM-së u kërkohet të zbatojnë rregullat, udhëzimet, kodet ose 
politikat e Fondit Global dhe CCM, në mënyrë të drejtë dhe ne menyre 
konsistente. Nëse një Anëtar i CCM ka shqetësime se rregullat, udhëzimet, 
kodet ose politikat e CCM nuk po ndiqen, ai / ajo ka për detyrë të flasë. 

Politikat përkatëse të fondit global për CCM 

Dokumenti References Ofron udhëzime për: 
 

 

Udhezime dhe 
Kerkesa per CCM* 

 
 
 
 
 

Kodi I Sjelljes per 
Perfituesit** 

Politika mbi etiken 
dhe konfliktin e 
interesit ** 

 
Politika e “The 
Whistle-Blowing”** 

Politika e financimit te 
CCM*** Udhezime 
per financimin e 
CCM*** 
Udhezimi hap pas hap 
per financimin e 
CCM*** 

Roli dhe funksioni kryesor I CCM-ve dhe anetaresimi 

6 Kerkesat per pranueshmerine e fondeve per CCM 

Parimet dhe praktika e qeverisjes se 

mireProcesi I rishikimit te performances se 

CCM 

Ndihme teknike dhe financiare ne dispozicion te CCM-ve 

Standardete cilat GF i konsideron jetike per performancen efektive te 
CCM, dhe rekomandimet e bazuara ne praktikat e mira 

Parimet e standartet e sjelljes per te gjithe marresit e 
graneve te GF 

Identifikimi i konflikteve aktuale apo te mundshme te interesit 

Pergjegjesia per te zbuluar konfliktet aktuale ose te mundshme te 
interest, dhe procedure per adresimin e konflikteve te tilla 

Procedurat konfidenciale te Fondit Global per 
raportimin e sjelljeve ose parregullsive e mundshme ne 
menyre qe te mund te merren veprime te duhura 
korrigjuese 

Udhezime se sit e aplikoni per financimin e CCM nga Fondi 
Global, perdorimet e pranueshme te financimit te CCM, dhe 
si duhet te gjurmohen shpenzimet nga CCM 

 

* E gjeni nehttp://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/ 
** E gjeni nehttp://www.theglobalfund.org/en/governance/ 
*** E gjeni nehttp://www.theglobalfund.org/en/ccm/funding/ 

http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/
http://www.theglobalfund.org/en/governance/
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/funding/
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NDERSHMERIA 
 

Anëtarët e CCM duhet të mbrohen nga keqpërdorimi i burimeve, mashtrimit 
dhe korrupsionit dhe, në veçanti, të përputhen me Politikën e Fondit Global 
për Luftimin e Mashtrimit dhe Korrupsionit. Ata nuk duhet të tolerojnë ose të 
marrin pjesë në ndonjë aranzhim për të devijuar, raportuar rrejshëm, ose të 
përdorin fonde, asete ose të dhëna të Fondit Global për ndonjë gjë tjetër 
përveç qëllimit të synuar, veçanërisht jo për qëllime personale, kriminale ose 
politike. Anëtarët e CCM-së u kërkohet të mbështesin përpjekjet që: 

 

Parandaloni korrupsionin: Sigurohuni 
që fondet e Fondit Global të 
përdoren siç duhet 

Zbuloni korrupsionin: 
Dënoni në mënyrë aktive 
nëse të tjerët përfshihen 
në korrupsion 

Ngrihuni ndaj korrupsionit: Flisni 
kur ata kanë një dyshim për 
korrupsion
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Fondi Global ndalon dhe adreson të gjitha 
format e mashtrimit dhe korrupsionit. 

Politika e Fondit Global për Luftimin e Mashtrimit dhe Korrupsionit 
përshkruan "Praktikat e Ndaluara" specifike, të cilat kërkohen nga të 
gjithë anëtarët e CCM për të parandaluar, zbuluar dhe raportuar. 

Praktikat e mëposhtme janë të ndaluara: 
 

Praktikat Korruprive: 
Ryshfetet, goditjet dhe 
vendimet me ndikim në 
këmbim të favorizimeve 

Praktikat 
Mashtruese:Gënjen për 
përdorimin e fondeve ose 
informacionit të përdorur 
për të marrë vendime 
për financimin 

Praktikat Shtrënguese: 
Frikësimi ose kërcënimi i 
dikujt që të ndikojë në 
mënyrë të padrejtë mbi ta 

Praktikat Kolusive: Kurdo 
qëdy ose më shumë 
bashkëpunojnë për të 
realizuar Praktikat e Ndaluara 

Praktikat 
Abuzive:Vjedhja, 
pervetesimi ose mbeturinat 
e qellishme 

Praktikat Penguese: 
Mosarritja e raportimit të 
praktikave të ndaluara në Fondin 
Globalmegjithë dyshimin ose 
dijen, ose bllokimin e Fondit 
Global për të gjetur prova të 
Praktikave të Ndaluara 
 

Shpagim:Dëmtimi ose kërkimi 
për të dëmtuar këdo që ose 
refuzon të përfshihet në 
Praktikat e Ndaluara ose me 
mirëbesim e raporton atë 

 

Pastrim parash:Menaxhimi ose 
lëvizja e fondeve që janë të 
lidhura me veprimtarinë kriminale 

 

Financimi i Terrorizmit: 
Menaxhimi ose lëvizja e fondeve 
që kanë për qëllim financimin e 
terrorizmit 



 

 
 
 
 
 
 
 

 DinjitetdheRespekt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anetaret e CCM I trajtojne njerezit 
me dinjitet dhe respekt me 

Rritjen e dinjitetit të përfituesve, dhe 

Duke respektuar Koleget. 
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SIGURIMI I RESPEKTIMIT TE TE DREJTAVE TE NJERIUT, PERFSHIRE MOSDISKRIMINIMIN 
 

Anëtarët e CCM-së u kërkohet të sigurojnë që programet e financuara 
nga Fondi Global janë krijuar për të promovuar dinjitetin, respektin dhe 
fuqizimin e njerëzve dhe komuniteteve të prekura nga HIV / AIDS, 
Tuberkulozi dhe Malaria, si dhe popullsitë kryesore dhe të cenueshme, 
posaçërisht pasi përballen me stigmë ose margjinalizim. 

 
 
 
 

SIGURIMI I ATMOSFERES SE RESPEKTIT TE PERBASHKET 
 

Në bashkëveprimet me anëtarët e tjerë të CCM-së, Zbatuesit dhe stafin e 
Fondit Global, Anëtarët e CCM-së pritet të mbajnë një mjedis aftësues të 
udhëhequr nga respekti i ndërsjellë. 

Prandaj, anëtarët e CCM-së pritet të praktikojnë dhe promovojnë diskutime 
me respekt, vendimmarrje dhe bashkëveprime sociale në të gjitha mjediset 
e lidhura me CCM.Ata pritet të trajtojnë kolegët me mirësjellje dhe respekt, 
pa ngacmim, ose abuzim fizik ose verbal, dhe të mos ushtrojnë ndikim të 
padrejtë në aktivitetet e tyre.Ata pritet të sigurojnë që debatet të rezervojnë 
kohë të mjaftueshme për të gjithë të flasin, dhe që vendimet të merren pas 
shqyrtimit të plotë të pikëpamjeve të shprehura nga të gjithë anëtarët e 
CCM. 

Anëtarët e CCM-së u kërkohet të abstenojnë nga të gjitha format e 
ngacmimit,(përfshirë ngacmimet seksuale) dhe diskriminimit. 
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Shprehu me ze te larte 
 
 
 
 
 
 

Cfarë do të thotë të flasësh? 

Në formën e tij më të 
përgjithshme, të flasësh do të 
thotë të ngresh pyetje, shqetësime 
ose të ndash njohuri për situatat 
kur ky Kod ose politika të tjera nuk 
po mbështeten siç duhet. 
Anëtarët e CCM inkurajohen të 
mbështesin njëri-tjetrin dhe të 
mbajnë përgjegjës njëri-tjetrin 
duke diskutuar në mënyrë 
proaktive nëse vendimmarrja dhe 
sjellja e tyre janë në përputhje me 
këtë Kod. Nëse përpjekjet fillestare 
japin ndryshime të 
pamjaftueshme, Anëtarët e CCM-
së u kërkohet të ngrenë 
shqetësimet e tyre më zyrtarisht 
brenda strukturës qeverisëse të 
CCM-së, si dhe me Fondin Global. 

A të ndihmon e folura? 

Duke folur jashtë, Anëtarët e CCM 
u japin të tjerëve mundësinë për të 
ndërmarrë veprime dhe t'i 
mbështesin ata: 

Duke kerkuar sqarime apo 
keshillarrit shanset e një anëtari 
për të bërë gjënë e duhur. 

Duke vene ne dukjesjellje që është 
në kundërshtim me këtë Kod 
mund të ndikojë në sjelljen e 
kolegëve. 

Ngritja e ceshtjes formalishtne 
CCM lejon që CCM të 
përgjigjet në mënyrë të duhur 
dhe të forcojë kulturën etike të 
CCM. 

Shkallezimi i çështjes në fondin 
global lejon: 

- Marrja e këshillave konfidenciale nga Zyrtari i 
Etikës ose OIG 

- Mbrojtja e identitetit të folësit 
- Ndërhyrja e Fondit Global në një nivel 

operacional 
- Një ushtrim fakti që duhet të ndërmerret 
- Nëse është e përshtatshme, dënimet për të filluar 
- Nëse është e përshtatshme, zbatimi i ligjit duhet të 

informohet
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Anëtarët e CCM-së kanë për 
detyrë të raportojnë 
 
CCM si një organ kërkohet që 
menjëherë të raportojë dyshimin 
ose njohjen e të gjitha formave 
të mashtrimit dhe korrupsionit (të 
përcaktuara si Praktika të 
Ndaluara) në Fondin Global. 
Prandaj, nëse një Anëtar i CCM 
ka dyshime ose njohuri për 
Praktikat e Ndaluara në 
aktivitetet e Fondit Global, ai / 
ajo gjithashtu ka për detyrë t'i 
raportojë këto informacione, 
qoftë përmes kanaleve zyrtare 
të CCM, ose direkt në Fondin 
Global.Vini re se mos raportimi i 
dyshimit ose njohja e praktikave të 
ndaluara në vetvete është praktikë e 
ndaluar e "pengesave". 

 

 
 
Fondi Global ka bërë të 
disponueshme për shërbimet e 
raportimit dhe këshillimit konfidencial 
dhe / ose anonim në dispozicion të 
anëtarëve të CCM përmes kanaleve 
të përshkruara në skematik më 
poshtë. Sipas Politikës 
“Whistleblowing” së Fondit Global, 
ata që raportojnë ndonjë keqbërje 
ndaj OIG mund ta bëjnë këtë në 
mënyrë anonime ose konfidenciale 
dhe Fondi Global mban procese për 
të parandaluar, 
zbulojnë dhe përgjigjen ndaj 
çdo hakmarrjeje kundër 
raportimit.
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Kam një pyetje, 
shqetësim, dyshim, 
kështu që duhet të 
flas 

 
A mund 
ta ngre 

me CCM? 
 PO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si mund të raportoj ose të kërkoj këshilla 
konfidenciale? 

Të shprehurit me ze te larte duhet guxim dhe forcë 
të karakterit, kështu që vendimi juaj për të 
ndërmarrë veprime vlerësohet shumë dhe do të 
veprohet me respekt dhe ndjeshmëri për sigurinë 
tuaj personale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FONDI GLOBAL 

Keshillat e pergjithshme: 
FPM Juaj 
CCM Hub: ccm@theglobalfund.org 

Keshila Konfidenciale: 
OfficerEtikes :ethics@theglobalfund.org 

 

Raportimi per keqberjet: 
Confidential OIG hotline: 
www.ispeakoutnow.org 
+1 704 541 6918 (free service) 

 
JO 

 
PO 

CCM 
Ngre çështjen me 
Komitetin e Etikës 

Komiteti Mbikëqyrës i 
Komitetit Ekzekutiv 

Ngrini çështjen 
zyrtarisht në një 
mbledhje të CCM 

mailto:ccm@theglobalfund.org
mailto:ethics@theglobalfund.org
http://www.ispeakoutnow.org/
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Këtu janë hapat praktikë: 

Ju keni kanale të shumta për të 
folur në dispozicion brenda 
CCM, qoftë me një anëtar tjetër, 
një kryesues të komisionit ose 
nënkryetar, ose një anëtar të 
Komitetit Ekzekutiv ose 
Sekretariatit të CCM. Ju 
gjithashtu mund të mendoni të 
kontaktoni Agjentin e Fondit 
Lokal.Ju lutemi vizitoni kanalin 
me të cilin jeni më të kënaqur. 

Ju kërkohet të raportoni 
drejtpërdrejt në Fondin Global (1) 
nëse keni dyshim ose njohuri për 
Praktikat e Ndaluara; (2) nëse nuk 
mund të flisni jashtë në CCM, ose 
(3) nëse përpjekjet tuaja deri më 
tani kanë rezultuar në përgjigje jo 
adekuate. Ju mund të kontaktoni 
kanale të ndryshme brenda 
Sekretariatit të Fondit Global, të 
tilla si Ekipi Vendor, FPM, Qendra 
CCM, Zyrtari i Etikës, ose OIG. Ju 
lutemi vizitoni kanalin me të cilin 
jeni më të kënaqur. 

Nëse keni shqetësime për 
hakmarrje ose keni frikë për 
sigurinë personale ose të 
familjes tuaj për tu shprehur 
me ze te larte, bëjeni këtë në 
mënyrë konfidenciale (p.sh., 
Zyrtari i Etikës së Fondit Global) 
ose përmes linjës së nxehtë "I 
Speak Out Now" i Fondit 
Global, ku mund të raportoni 
me konfidencë, në mënyrë 
anonime, ose të kërkoni 
statusin e informacionit. 

Sa here flisni me dike, 
jepni detaje: 

Cfare ndodhi? 

Ku? 

Kur? 

Emrat e personave te perfshire 

Perse eshte ky nje problem? 

Otherinformation 

If possible, keep written records of 
what you said to who,  when  and 
the responses you got. Kjo do t'ju 
lejojë të demonstroni se keni mbajtur 
detyrën tuaj për të raportuar. 

Mos ndaloni seshprehuri: Nëse 
problemi vazhdon ose 
përsëritet, flisni me një kanal 
tjetër. 



 

HOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondi Global për të 
luftuar SIDA-n, 
Tuberkulozin dhe 
Malarinë 

Global Health Campus 
CheminduPommier40 
1218 Grand-Saconnex 
Geneva,Switzerland 

theglobalfund.org

T+41587911700 
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