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Detyrat e Anëtarëve të Mekanizmit Koordinues të Vendit 

Ky Kod Sjellje përshkruan mënyrën sesi anëtarët e MKV-së (përfshirë 

Mekanizmat e Koordinimit Rajonal, Alternativ dhe Stafi i Sekretariatit të 

MKV-së) duhet të kryejnë detyrat e tyre, të cilat janë të përshkruara në 

Udhëzimet dhe Kërkesat e MKV-së si edhe Politikat e Brendshme të MKV-së. 

Anëtarët e  MKV-së duhet të: 

• Lexojnë, njihen dhe të zbatojnë këtë Kod; 

• Të vërtetojnë, me kërkesën e Fondit Global, që do të veprojnë në përputhje 

me këtë Kod në rolin e tyre si anëtarë të MKV-së; 

• Të veprojnë në mënyrë etike dhe të shërbejnë si modele pozitive në 

kontekstin e anëtarësimit të tyre pranë MKV-së; 

• Të mbështesin këdo që ngre shqetësime rreth shkeljeve të këtij Kodi ose 

Udhëzimeve të MKV-së; 

• Të ngrenë pyetje dhe shqetësime në qoftë se vihen në dijeni të shkeljeve të 

mundshme të Udhëzimeve të MKV-së, Politikave të MKV-së, këtij Kodi ose 

ligjeve të lidhura me integritetin. 

Ky Kod Sjellje pret që anëtarët e MKV-së të: 

• Veprojnë në përputhje me detyrën e tyre; 
• Veprojnë me përgjegjësi; 
• Veprojnë me integritet; 
• Veprojnë me dinjitet dhe respekt; 
• Të diskutojnë; 
 
 
 

 
Kryetari i MKV-së, Përgjegjësitë e Komitetit Ekzekutiv & Etika 
 

 Inkurajimi i anëtarëve të MKV-së për t’u njohur me Kodin dhe të gjitha  
dokumentet e tjera qeverisëse: (Udhëzimet e MKV-së, Politikën e 
Konfliktit të Interesit të MKV-së dhe Rregulloret e MKV-së) 

 
 Të sigurojnë që anëtarët e MKV-së të marrin Kodin dhe Politikën e 

Konfliktit të Interesit të MKV-së, t'i lexojnë ato dhe të sigurojnë zbatimin 
e politikave në mënyrë të vazhdueshme dhe të drejtë 

 

 Të sigurojnë që askush nuk do të dënohet ose ndëshkohet për ngritjen e 

shqetësimeve ose pyetjeve të lidhura me Kodin 
 

 Krijimi i një mjedisi të respektueshëm dhe gjithë përfshirës të MKV-së 
me kontribute aktive dhe efektive nga të gjithë anëtarët dhe me 
vendim-marrje transparente dhe të barabartë 

 

 

Sekretariati i MKV-së 
Sekretariati i MKV-së duhet të sigurojnë përkrahje në kohë, profesionale dhe 
transparente për të gjithë anëtarët e MKV-së, duke përfshirë menaxhimin e 
përgjegjshëm të informacionit, buxheteve dhe procesverbalit të mbledhjeve të 
MKV-së. 

 
Nëse anëtarët e MKV-së kanë pyetje në lidhje me mënyrën sesi t'i 

përmbahen këtij Kodi ose nëse kanë ndonjë shqetësim ose dyshim se të 

tjerët mund të mos jenë në pajtim me këtë Kod, atyre u kërkohet që në 

mënyrë aktive ta respektojnë Kodin dhe të shprehen në rast se: 

• Kur është e mundur, ngritja e çështjes brenda MKV-së 
• Paralelisht, duke njoftuar Fondin Global 
 
Fondi Global nuk do të tolerojë asnjë formë hakmarrjeje ndaj atyre që 
veprojnë në përputhje me këtë Kod dhe shprehen në mënyrë të lirë. 
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MKV-ja: Një forum unik për zhvillimin e shëndetit publik 
 

MKV-të janë mekanizma për partneritet publik-privat në qeverisjen e 

programeve kombëtare të sëmundjeve për HIV-in, Tuberkulozin dhe 

Malarien. MKV-të kërkojnë financim nga Fondi Global në emër të vendit dhe 

sigurojnë mbikëqyrje strategjike për të siguruar zbatimin efektiv dhe 

strategjik të programit. 

Një MKV efektive është thelbësore për misionin e Fondit Global për 

"investimin e fondeve në botë për t'i dhënë fund AIDS-it, Tuberkulozit dhe 

Malaries". Ky është një forum unik në nivel kombëtar që bashkon aktorët nga 

të gjithë sektorët, duke përfshirë popullatat e prekura dhe forume të tjera të 

shëndetit publik (për shembull, për forcimin e sistemit shëndetësor) për të 

arritur vizionin e një bote të lirë nga barra e këtyre tre sëmundjeve. 

Modeli i Fondit Global është i bazuar në parime të caktuara, të mbështetura 

nga një sërë vlerash etike: 

Parimet e Fondit Global                         Vlerat etike të Fondit Global 

             Pronësia e vendit                                                 Detyrimi për kujdes 
             Partneriteti                                                           Përgjegjësia 
             Transparenca                                                        Integriteti 
             Financimi i Bazuar në Performancë                  Dinjiteti dhe Respekti 
 
Si organi kryesor qeverisës i ngarkuar për sigurimin e financimit të Fondit 

Global dhe mbikëqyrjen e suksesit të programit, MKV-ja pritet të përfshijë të 

njëjtat parime dhe vlera. Vendim-marrja etike, transparente dhe me 

përgjegjësi nga ana e MKV-së janë çelësi për suksesin e programit në nivel 

vendi. 

 

Zbatimi i kodit 
 

Ky Kod është inkorporuar si një komponent i Kërkesës së Përshtatshmërisë 6 

të Udhëzimeve dhe Kërkesave për Mekanizmat Koordinues të Vendit. 

Rrjedhimisht, Fondi Global do të monitorojë zbatimin e këtij Kodi nga MKV-ja, 

si kusht për qasjen në financim nga Fondi Global dhe respektimin nga ana e 

anëtarëve të MKV-së të pritshmërive të përcaktuara në këtë Kod dhe 

informimin e vlerësimit të Fondit Global për ecurinë e përgjithshme të MKV-

së. 

MKV-ja është e detyruar të zbatojë pajtueshmërinë individuale të anëtarëve 

me këtë Kod, duke siguruar një process të drejtë dhe të duhur. Pasojat duhet 

të jenë proporcionale dhe mund të përfshijnë përjashtimin nga vendim 

marrja, rolet udhëheqëse, ose nga MKV-ja. 
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Vlerat e Anëtarëve të MKV-së 
 

Detyrimi për Kujdes 

Detyra për kujdes nga anëtarët e MKV-së është para së gjithash për njerëzit 

që jetojnë, janë të prekur ose rrezikuar nga HIV/AIDS, Malaria dhe 

Tuberkulozi.   

Obligimet e anëtarëve të MKV-së ndaj fushës së tyre zgjedhore të 

përfaqësimit dhe palëve të interesuara pritet të jenë mbështetja ndaj interesit 

më të gjerë publik shëndetësor për t'i dhënë fund epidemive.  

 

 Anëtarët e MKV-së duhet të sigurojnë që burimet e Fondit Global të 

përdoren në mënyrë efikase dhe me mençuri për të arritur ndikimin 

maksimal nga: 

• Dorëzimi i kërkesave për fonde që janë projektuar për të 
propozuar përzgjedhjen efektive të ndërhyrjeve, duke përfshirë 
efektivitetin e popullatës kyçe, të përafruar me Planin Strategjik 
Kombëtar / Rastin e Investimeve; 
• Sigurimi që implementuesit dhe sistemet janë në gjendje të 
zbatojnë grantin; 
• Mbikëqyrjen e zbatimit efektiv dhe në kohë të granteve me 
përdorim të kujdesshëm dhe të përshtatshëm të burimeve për të 
arritur ose tejkaluar rezultatet e parashikuara; 
• Të ngrenë zërin në rast se aktivitetet e mësipërme nuk po 
zhvillohen; 
 
 

 

Përgjegjësia 
 

Anëtarët e MKV-së janë të përgjegjshëm për njerëzit që ata përfaqësojnë, 

gjithashtu si grup MKV-ja është përgjegjëse ndaj misionit për t'i dhënë fund 

epidemive brenda vendit. 

Rrjedhimisht, anëtarët e MKV-së pritet:  

Të jenë transparentë; 
Të përgatiten dhe marrin pjesë aktivisht pranë MKV-së;  
Të bëhen administratorë përgjegjës të aseteve të MKV-së;  
Të menaxhojnë informacionin me përgjegjësi; 
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Transparenca 
Meqenëse MKV-ja është një organ publik që përfaqëson shëndetin publik dhe 

interesat e palëve të interesuara, anëtarët e MKV-së duhet të jenë të hapur me 

publikun, veçanërisht me grupet që përfaqësojnë dhe pikëpamjet e tyre pranë 

MKV-së. Për këto arsye, anëtarëve të MKV-së u kërkohet të: 

• Shpërndajnë informacionin e marrë me grupet e interesit në kohën e 
duhur dhe me detaje të mjaftueshme për të mundësuar reagime 
konstruktive dhe rrjedhimisht ndikimin në vendimmarrje; 
• Mbledhin dhe pasqyrojnë pikëpamjet dhe shqetësimet e grupeve të 
interesit në mbledhjet e MKV-së, duke ruajtur detyrimin për kujdes për 
interesin më të gjerë të shëndetit publik; 
• Azhornojnë vendimet e MKV-së, veçanërisht kur grupet e interesit 
ofrojnë të dhëna; 
 

Përgatitja dhe pjesëmarrja aktive 

Anëtarët e MKV-së pritet ta marrin seriozisht rolin e tyre pranë MKV-së: 

• Të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e MKV-së 
• Të përgatiten për takimet duke lexuar materialet dhe duke përmbushur 
angazhimet e bëra në takimet paraprake 
• Të sigurojnë që vendimet e MKV-së të dokumentohen siç duhet 
• Të bashkëpunojnë plotësisht me implementuesit dhe Fondin Global 
 

Anëtarëve të MKV-së u kërkohet që në mënyrë aktive t'i mbajnë me përgjegjësi 

zbatuesit e projektit të angazhuar në mbikëqyrjen e granteve, duke përfshirë: 

 Vizita proaktive në terren (duke marrë parasysh sigurinë personale) dhe 
ndjekjen e takimeve të lidhura me sëmundjet; 

 Kontribuojnë me reagime nga grupet e interesit në lidhje me aksesin, 
cilësinë dhe barazinë e shërbimeve të sponsorizuara nga grantet; 

• Të marrin pjesë në analizën e rezultateve të granteve dhe hetimin e 
problemeve përmes dialogut me zbatuesit 
• Të kontribuojnë në përpjekjet për të zgjidhur problemet që tejkalojnë 
autoritetin ose kapacitetin e zbatuesve 
• Të identifikojnë në mënyrë proaktive mënyra për të përmirësuar punën 
e MKV-së 

 

Përdorimi i përgjegjshëm i aseteve të MKV-së 

Fondet, hapësira e zyrave, pajisjet dhe transporti i ofruar për MKV-në ka për 

qëllim të sigurojë që MKV-ja është plotësisht funksionale.  Anëtarët e MKV-së 

janë kujdestarë të këtyre aseteve, ndaj kërkohet: 

• Mos përdorimi i aseteve të MKV-së për nevoja personale ose që nuk 
lidhen me aktivitetet e MKV-së 
• Të sigurojnë që asetet nuk janë dëmtuar, keqpërdorur ose kanë humbur 
• Të flasin hapur nëse janë të shqetësuar se asetet janë duke u 
keqpërdorur  
 

Menaxhimi i Përgjegjshëm i Informacionit 

Anëtarët e MKV-së pritet të balancojnë transparencën me konfidencialitetin. Ata 

e bëjnë këtë duke: 

• Mos ndarë informacionet që MKV-ja ose Fondi Global formalisht I 
përcakton si konfidenciale 
• Kur informacioni nuk është konfidencial, të sigurojnë që ai të vihet në 
dispozicion të grupeve të interesit dhe publikut 
• Të sigurojnë se anëtarët e tjerë të MKV-së të njohin dhe zbatojnë 
rregullat e konfidencialitetit 
• Përdorin me përgjegjësi dhe mbrojnë ID dhe fjalëkalimet e kompjuterit 
• Patur mbikëqyrje vigjilente ndaj sulmeve kibernetike, mashtrimeve dhe 
ti raportojnë ato menjëherë tek drejtuesit e MKV-së 
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Ndershmëria 

Anëtarët e MKV-së pritet të veprojnë me  

Paanshmëri, 
Vërtetësi dhe Saktësi,  
Drejtësi dhe Konsistencë,  
Ndershmëri. 
 
Ndërsa anëtarët e MKV-së marrin vendime, ata pritet t’i japin prioritet interesave 

më të mira të popullsisë së prekur nga këto tre sëmundje. 

 

Paanshmëria dhe shmangia e konflikteve të interesit 

Anëtarët e MKV-së përveç rolit të tyre pranë MKV-së kanë një lidhje të 

rëndësishme me: 

• Rolin pranë organizatave të tjera 
• Përgjegjësitë ndaj miqve dhe familjes 
• Anëtarësimin në një parti politike apo pranë qeverisë 
• Drejtimin e një shoqate/ OJF-je ose pjesëmarrja në bordet e drejtorëve 

Anëtarët e MKV-së gjithashtu mund të ofrohen ose të kërkojnë të ofrojnë 

dhurata, duke përfshirë përfitimet, kostot e udhëtimit dhe vlerësime jashtë 

roleve të tyre si anëtarë të MKV-së. 

Këto lidhje ose dhurata mund të krijojnë përshtypjen e ndikimit tek anëtarët e 

MKV-së në: 

• Marrjen e vendimeve që nuk janë në interesin më të mirë të nevojave 
të shëndetit publik 
• Mos përdorimin e duhur të kohës ose burimeve të MKV-së 
• Ndarjen e informacionit konfidencialë të MKV-së 

• Shkeljen e politikave ose ligjeve të lidhura me integritetin (siç janë ligjet 
anti-mafia ose korrupsioni) 
 

Anëtarët e MKV-së duhet të shmangin konfliktin e perceptuar, potencial dhe real 

të këtij lloji. Anëtarëve të MKV-së u kërkohet të veprojnë në përputhje me 

Politikën e tyre të Konfliktit të Interesit. Në përputhje me këtë politikë, anëtarët 

e MKV-së duhet të: 

• Njoftojnë menjëherë MKV-në për ndonjë konflikt potencial ose aktual 
të interesit 
• Deklarojnë periodikisht konfliktet e interesave që ndikojnë te cilido 
pranë MKV-së 
• Mos pranojnë ose japin dhurata në lidhje me funksionin si Anëtar i 
MKV-së 
 

Në rastin e një konflikti ose perceptim konflikti, anëtarët e MKV-së duhet të 

ndjekin Politikën e Konfliktit të Interesit të MKV-së, duke përfshirë: 

• Përjashtimin nga diskutimet, vendimet dhe votimi  kur ka konflikt 
interesi, duke përfshirë vendimet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen, 
përzgjedhjen ose financimin e zbatuesve 
• Duke folur hapur në rastin kur një koleg pranë MKV-së ka lidhje apo 
konflikte dhe nuk është duke i menaxhuar ato siç duhet. 
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Vërtetësia dhe Saktësia 

Vendimet e rëndësishme për investimet në shëndetin publik bëhen në bazë të 

informacionit dhe të dhënave si: 

• Natyra dhe madhësia e barrës së sëmundjes 
• Natyra dhe shkalla e ndikimit të ndërhyrjeve 
• Natyra dhe lloji i barrierave për qasjen në shërbimet shëndetësore për 
shumicën e popullatave të prekura dhe të margjinalizuara 
• Ritmi dhe cilësia e zbatimit të programit 
• Shpenzimet e ndërhyrjeve 
• Besueshmëria dhe cilësia e sistemeve të shëndetit publik 
• Besueshmëria dhe cilësia e zbatuesve 
 
 

Prandaj, anëtarët e MKV-së pritet të sigurojnë që ky informacion të raportohet 

dhe të përdoret në mënyrë të plotë dhe të saktë. Anëtarëve të MKV-së u 

kërkohet gjithashtu të flasin hapur nëse kanë shqetësime se të dhënat apo 

informacioni ndikohen nga gabime të paqëllimshme ose të qëllimshme si 

manipulimi, inflacioni, gabimet, deklaratat jo të plota ose të pasakta. 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtësia dhe qëndrueshmëria 

Anëtarëve të MKV-së u kërkohet të zbatojnë rregullat, udhëzimet, kodet ose 

politikat e Fondit Global dhe MKV-së në mënyrë të drejtë dhe të qëndrueshme. 

Nëse një anëtar i MKV-së ka shqetësime se rregullat, udhëzimet, kodet apo 

politikat e MKV-së nuk zbatohen, ai / ajo ka për detyrë të shprehet. 

Politikat relevante të Fondit Global për MKV-të 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti që i referohet Ofron udhëzime për: 

Udhëzimet dhe kërkesat për 

MKV-të * 

 Roli dhe funksionet bazë të MKVs dhe anëtarësimi i tyre 

 Gjashtë kërkesat për të drejtën e financimit të MKV 

  Parimet dhe praktikat e mira të qeverisjes 

  Procesi për rishikimin e performancës së MKV 

 Asistencë teknike dhe financiare në dispozicion të MKVs 

 Standardet të cilat Fondi Global i konsideron jetik për performancën efektive të MKV -s 

dhe rekomandimet e bazuara në praktikat më të mira 
 

Kodi i Sjelljes për 
Përfituesit ** 

 • Parimet dhe standardet e sjelljes për të gjithë përfituesit e granteve të Fondit 
Global 

Politika për Etikën dhe 
Konfliktin e Interesit ** 

 Identifikimi i konflikteve aktuale ose të mundshme të interesit 

 • Përgjegjësia për të zbuluar konfliktet aktuale ose të mundshme të interesit dhe 

procedurat për adresimin e konflikteve të tilla 

Politika dhe Procedurat e 

Njoftimeve të parregullsive 

** 

 • Procedurat konfidenciale të Fondit Global për raportimin e sjelljeve të 
pahijshme dhe parregullsive në mënyrë që të ndërmerren veprime të 
përshtatshme korrigjuese 

Politika për financimin e 

MKV *** Udhëzime për 

financimin e MKV *** 

Udhëzues hap pas hapi për 

financimin e MKV *** 

 Udhëzime se si të aplikoni për fonde për MKV-n  nga Fondi Global, përdorimet e 
pranueshme të financimit të MKV-s dhe si duhet të gjurmohen shpenzimet nga 
MKV-të 

* E disponueshme në http://www.theglobalfund.org/en/MKV/guidelines/ 

** E disponueshme në http://www.theglobalfund.org/en/governance/ 

*** E disponueshme në http://www.theglobalfund.org/en/MKV/funding/ 
 
 
 
 
 

 

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

Anëtarët e MKV duhet të jenë të vëmendshëm kundër keqpërdorimit të 

burimeve, mashtrimit dhe korrupsionit dhe, në veçanti, të jenë në përputhje me 

Politikën e Fondit Global për Luftën ndaj Mashtrimeve dhe Korrupsionit. Ata nuk 

duhet të tolerojnë ose të marrin pjesë në ndonjë marrëveshje për të devijuar, 

raportuar gabimisht ose për të përdorur fondet, asetet ose të dhënat e Fondit 

Global për ndonjë gjë tjetër përveç qëllimit të synuar, veçanërisht jo për qëllime 

personale, penale apo politike. Anëtarëve të MKV u kërkohet të mbështesin 

përpjekjet që: 

• Parandalimi i korrupsionit: Sigurohuni që fondet e Fondit Global të përdoren siç 
duhet 
• Zbulimi i korrupsionit: Dënoni në mënyrë aktive nëse të tjerët angazhohen në 
korrupsion 
• Përballuni me korrupsionin: Flisni kur keni dyshime për korrupsion 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinjiteti dhe respekti 

Anëtarët e MKV trajtojnë njerëzit me dinjitet dhe respekt nga Mbështetja e 

dinjitetit të përfituesve, dhe 

Respektimi i kolegëve. 

Sigurimi i respektit për të drejtat e njeriut, duke përfshirë 

mosdiskriminimin 

Anëtarëve të MKV u kërkohet të sigurojnë që programet e financuara nga Fondi 

Global të jenë të dizenjuara për të promovuar dinjitetin, respektin dhe 

fuqizimin e njerëzve dhe komuniteteve të prekur nga HIV / AIDS, Tuberkulozi 

dhe Malaria, si dhe popullatat kyçe dhe vulnerabël; sidomos ata që përballen me 

stigmën dhe margjinalizimin. 

Sigurimi i një atmosfere me respekt të ndërsjellë 

Në ndërveprimet me anëtarët e tjerë të MKV-s, Përfituesit dhe stafin e Fondit 

Global, anëtarët e MKV-së priren të krijojnë një mjedis të përshtatshëm të 

udhëhequr nga respekti reciprok. 

Anëtarët e MKV-s priten të praktikojnë dhe të nxisin diskutime të 

respektueshme, vendim-marrje dhe ndërveprime shoqërore në të gjitha mjediset 

e lidhura me MKV-në. Ata pritet t'i trajtojnë kolegët me mirësjellje dhe respekt, 

pa ngacmime, abuzime fizike ose verbale dhe nuk ushtrojnë ndikim të 

panevojshëm në aktivitetet e tyre. Pritet që ato të sigurojnë që debatet të 

rezervojnë kohë të mjaftueshme për të gjithë për të folur dhe që vendimet të 

merren pas shqyrtimit të plotë të pikëpamjeve të shprehura nga të gjithë 

anëtarët e MKV. 

 

Fondi Global ndalon dhe adreson të gjitha format e 
mashtrimit dhe korrupsionit. 

Politika e Fondit Global për Luftwn ndaj e Mashtrimeve dhe Korrupsionit përshkruan "praktika të 

Ndaluara" specifike pwr të cilat të gjithë Anëtarëve tw MKV-së u kërkohet të parandalojnë, zbulojnë 

dhe raportojnë.  

Praktikat e mëposhtme janë të ndaluara:  

  Praktikat korruptive: ryshfetet dhe vendimet që ndikojnë në shkëmbim të favoreve  

  Praktikat mashtruese: E shtrirë në përdorimin e fondeve ose informacionit që përdoret 

për të marrë vendime për financim 

  Praktikat shtrënguese: Frikësimi ose kërcënimi i dikujt që t'i ndikojë në mënyrë të 

pahijshme 

  Praktika tw fshehta: Sa herë që dy ose më shumë bashkëpunojnë për të kryer Praktika tw 

Ndaluara 

  Praktikat abuzive: Vjedhja, përvetësimi ose abuzimet e qëllimshme  

  Praktikat Obstruktive: Mosnjohja e Praktikave të Ndaluara të Fondin Global pavarësisht 

nga dyshimi apo dija, ose bllokimi i Fondit Global nga gjetja e provave të Praktikave të 

Ndaluara 

  Hakmarrja: Të dëmtojë ose të kërkojë të dëmtojë cilindo që ose refuzon të angazhohet në 

Praktikat e Ndaluara ose raporton me mirëbesim. 

  Pastrimi i parave: Menaxhimi ose transferimi i fondeve që lidhen me veprimtarinë 

kriminale 

 • Financimi i Terrorizmit: Menaxhimi ose transferimi i fondeve që synojnë financimin e 

terrorizmit 
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Anëtarëve të MKV duhet të abstenojnë nga të gjitha format e ngacmimit, 

bullizmit dhe diskriminimit..  

 

 

Një zë për tu shprehur 

Çfarë do të thotë të shprehesh? 

Në formën e saj më të përgjithshme, të shprehurit shërben si një mjet për të 

ngritur pyetje, shqetësime ose të ndani informacione rreth situatave ku ky 

Kod apo politika të tjera nuk janë duke u mbështetur në mënyrë adekuate. 

Anëtarët e KPM-së inkurajohen të mbështesin njëri-tjetrin dhe të mbajnë 

përgjegjësi duke diskutuar në mënyrë proaktive nëse vendimmarrja dhe 

sjelljet e tyre janë në përputhje me këtë Kod. Nëse përpjekjet fillestare sjellin 

ndryshime të pamjaftueshme, anëtarët e MKV duhet të ngrenë shqetësimet 

e tyre më formalisht brenda strukturës së qeverisjes së MKV-së, si dhe me 

Fondin Global. 

 

A ndihmon nëse flasë? 

Duke folur, anëtarët e MKV japin të tjerëve mundësinë për të ndërmarrë veprime dhe për 

t'i mbështetur ata: 

• Kërkimi për sqarime ose këshilla rritë shanset e anëtarit për të bërë gjënë e duhur. 
• Duke treguar sjelljet që nuk janë në përputhje me këtë Kod mund të ndikojë në sjelljen e 
kolegëve. 
• Ngritja e çështjes formalisht në MKV lejon MKV-n të reagojë në mënyrë të 
përshtatshme dhe të forcojë kulturën etike të MKV-s. 
• Shkallëzimi i çështjes në Fondin Global lejon: 

- Marrja e këshillave konfidenciale nga Zyrtari i Etikës ose Zyrtari i Inspektimeve 
- Mbrojtja e identitetit të folësit 
- Ndërhyrja e Fondit Global në një nivel operacional 
- Një ushtrim faktesh që duhet të ndërmerren 
- Nëse është e përshtatshme, duhet të iniciohen ndëshkimet  

- Nëse është e përshtatshme, duhet të kërkohet zbatimi i ligjit  

  

Anëtarët e MKV kanë për detyrë të raportojnë. 

MKV si organ kërkohet të raportojë menjëherë në Fondin Global dyshimin ose 

informacionet e të gjitha formave të mashtrimit dhe korrupsionit (të definuara si 

Praktika të Ndaluara). Prandaj, nëse një Anëtar i MKV-s ka dyshime ose njohuri 

për Praktikat e Ndaluara në Aktivitetet e Fondit Global, ai gjithashtu ka për 

detyrë ta raportojë këtë informacion, qoftë përmes kanaleve formale të MKV-s, 

ose direkt në Fondin Global. Vini re se hezitimi për të raportuar dyshimet ose 

informacionet rreth praktikave të ndaluara është vetë praktikë e ndaluar e 

"pengimit". 

Fondi Global ka bërë shërbime raportimi konfidenciale dhe / ose anonime dhe 

shërbime këshillimore në dispozicion të anëtarëve të MKV nëpërmjet kanaleve të 

përshkruara në skemën më poshtë. Sipas Politikave të raportimit të Fondit 

Global, ata që raportojnë ndonjë keqmenaxhim në ZIP(Zyra  e Inspektimeve të 

Përgjithshme) mund ta bëjnë këtë në mënyrë anonime ose konfidenciale dhe 

Fondi Global mban procese për të parandaluar, zbuluar dhe përgjigjur çdo 

hakmarrjeje kundër raportimit të kryer. 
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 Si mund të raportoj ose të kërkoj këshilla konfidenciale? 

  

Duke raportuar tregon guxim dhe forcën e karakterit, kështu që vendimi për të 

ndërmarrë veprime vlerësohet në masë të madhe dhe do të veprohet me respekt 

dhe ndjeshmëri ndaj sigurisë personale. 

 

 

 Cilat janë hapat praktike: 

• Ju keni kanale të shumëfishta në dispozicion për të folur në kuadër të MKV-së, qofshin 

përmes një anëtari tjetër, Kryetarit ose Nën/kryetarit të Komitetit Ekzekutiv, një anëtari të 

Komitetit Mbikqyrës ose Sekretariatin e MKV-së. Gjithashtu mund të merrni në 

konsideratë të kontaktoni Agjentin Lokal të Fondit. Ju lutemi të kontaktoni me mënyrën 

me të cilin ndiheni më komod. 

• Ju kërkohet të raportoni direkt në Fondin Global (1) nëse keni një një dyshim ose njohuri 

për Praktikat e Ndaluara; (2) nëse nuk mund të flisni brenda MKV-s, ose (3) nëse 

përpjekjet tuaja deri më tani kanë rezultuar në një përgjigje joadekuate. Ju mund të 

kontaktoni kanale të ndryshme brenda Sekretariatit të Fondit Global, Portofol Menaxherit, 

Zyra Qendore e FG, Zyrtari i Etikës, ZIP. Ju lutemi të kontaktoni me kanalin me të cilin jeni 

më i kënaqur. 

• Nëse për të folur keni shqetësime në lidhje me hakmarrjen ose frikën për sigurinë tuaj 

personale ose të familjes, bëjeni një gjë të tillë konfidencialisht (p.sh., Zyrtarin e Etikës së 

Fondit Global) ose nëpërmjet "Dua të shprehem tani" të Fondit Global, ku mund të 

raportoni në mënyrë konfidenciale , në mënyrë anonime, ose të kërkojë statusin e 

mbrojtësit. 

• Çdo herë që flisni me dikë, jepni hollësi: 
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 Çfarë ndodhi?                       Emrat e të gjithë personave të përfshirëve 
 Ku?                                          Pse është ky problem? 
 Kur?                                         Informata të tjera 

 
• Nëse është e mundur, mbani shënime me shkrim për atë që i keni thënë dikujt, kur 

dhe përgjigjet që keni marrë. Kjo do t'ju lejojë të tregoni se keni përmbushur detyrën tuaj 

për të raportuar. 

• Mos ndalni së raportuari: Nëse problemi vazhdon ose përsëritet, përdorni një kanal 

tjetër.  
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