Koalicionit “Të gjithë për gjykime të drejta”
www.all4fairtrials.org.mk

BULETINA
Janar-Prill 2010
Të nderuar
kolegë,bashkpunëtorëdhe
miq të Koalicionit “Të gjithë
për gjykime të drejta”.
Fillimi I vitit 2010 filloi me
finalizim të aktiviteteve të
projektit nga viti 2009,që
kishte domethënien e përgaditjes profesionale,me
kohë të raportit narrativ vjetor për vitin 2009 për cdo
projekt vecmas.
Zyra nacionale e Koalicionit
Të gjithë për gjykime të drejta përgaditi edhe Raport
Vjetor për punën e saj në
vitin 2009 që u prezentua
dhe aprovua në seancën e
Këshillit Drejtues.Raporti i
njëjtë është i përkthyer edhe
në gjuhën angleze edhe në
atë shqipe dhe i vënë në
Internet faqen e Koalicionit.

Seanca e KD u mbajt më 10.
03.2010 dhe në atë seancë u
aprovua edhe llogaria përfundimtare për 2009 si dhe u
shqyrtua Programa për punë
për vitin 2010.
Këshilli Drejtues dha propozim për formim të tre trupave punuese të përgadisin
një plan strategjik të Koalicionit për periudhën 20102015,evaluimi intern për të
drejtat organizative dhe resurset njerëzore me të cilat
disponojnë anëtaret si dhe
një trup që do ta përgadis
Kuvendi Vjetor për vitin
2010.

plotësuese me të cilat do të
zbatohet një planifikim
Strategjik nga i cili do të dalë
një plan veprimi 5 vjecar .
Në këtë moment ka filluar
edhe proces i dizajnimit të
faqes së re të Internetit të
Koalicionit e cila do ti përfshijë të gjitha aktivitetet në
rrjedhë të cilat zbatohen nga
ana e zyrës Nacionale.
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Ndjekje të efikasitetit gjyqësor me theks të vecantë në
veprimet për vepra penale nga lëmia e korupsionit.
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Në vitin 2010 vazhdon
projekti për përkrahje të
efikasitetit gjyqësor me
theks të vecantë në
veprimet nga lëmia e korrupsionit.Ky projekt u
përkrah nga CIVIL

RIGHTS DEFENDERS
Në kuadër të këtij projekti vazhdohet monitoringu i lëndëve gjyqësore
nga lëmia e krimit të organizuar dhe korrupsionit
dhe janë të parapara 3

punëtori me gjykatës dhe
prokurorë publik.
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Human Rights Support Project
Në vitin 2010 vazhdoi implementimi i projektit për përkrahje të të drejtave të njeriut.
Projekti i cili realizohet 6 vjet, këtë vit është i finansuar nga Unioni Evropian nëpërmjet instrumentit të EIDHR “Strengthening
the Role of Civil Society in Prompting Human Rights and Democratic Reforms”si dhe Fondit për viktima nga torturat pranë
OKB (UNVFVT)
Granti i UNVFVT siguron ndihmë juridike falas dhe direkte pë viktimat potenciale nga tortura apo keqtrajtimi policor në territorrin e RM edhe përskaj partnerëve ekzistues (Koalicioni,Arka,Qendra për inicijativë civile,Qendra për zhvillim Demokratik
dhe Izbor) këtë vit ndihma juridike falas u zgjerua me përfshierje të bashkpunëtorëve të jashtëm nga ambasada e Parë e fëmijëve në botë Megjashi,Shoqata për të drejtat e Romëve nga Shtipi dhe Hëna (Mesecina ) nga Gostivari.
Projekti përvec ndihmës juridike falas ,të viktimave potenciale nga tortura apo keqtrajtimi policor nga ana e nëpunësve të
autorizuar ,do të organizojë punëtori edukative për nëpunësit policor dhe nëpunësve të burgut me temë “Mekanizmi Nacional
Preventiv në RM dhe respektimi i të drejtave të njeriut me heqje lirie “ dhe do të bëjë vizitë në ato vende ku ka persona me
heqje lirie ose me liri të kufizuar.
Në fund ,si rezultat I ndihmës së dhënë juridike falas do të përgaditet një analizë juridike me përfundime dhe rekomandime për
tejkalim të lëndimeve t5 t5 drejtave t5 njeriut që ndodhin gjatë zbatimit të autorizimeve policore si dhe lëndime të ndodhura
gjatë torturës nga persona të autorizuar në vende ku personat janë me heqje lirie.
Më 24.02.2010 u prezentua Raporti Vjetor për vitin 2009 të Projektit për përkrahje të të drejtave të njeriut i titulluar si EFIKASITETI NE MBROJTJEN E TE DREJTAVE TE NJERIUT GJATE KAPERCIMIT TE AUTORIZIMEVE POLICORE

Në periudhën prej 17 dhe 18 prill në kuadër të Projektit për përkrahje të të drejtave të njeriut u mbajt punëtori dy ditore në
Trening qendrën e MPB në Idrizovë me temë:
Mekanizmi preventiv Nacional në” Republikën e Maqedonisë dhe respektim I të drejtave të personave me heqje lirie”
Prezentimi i temës së parë e mbajti z.Ixhet Memeti,Avokat I Popullit të RM,përderisa për temën e tretë u inkuadrua edhe ekipi i
Sektorit për kontrol të brendshëm dhe standarde profesionale pranë MPB.
Në trajnim morën pjesë 25 nëpunësa policor dhe ato udhëheqës të ndërrimeve nga stacionet policore në
Ohër,Vallandovë,Gjevgjeli,Kocan,
Radovish,Shtip,Probishtip,Strumicë,
Resen,Prilep,Dibër,Strugë,Krushevë
,Demir Hisar,Makedonski Brod,Berovë,Kërcovë,Dellcevë,Vinicë,dhe Sveti Nikollë.
Fjalim përshëndetës në trajnim mbajtën edhe znj.Aneta Stancevska ,ndihmës ministre në MPB,Sektori për kontrol të brendshëm
dhe standarde profesionale.

Me ftesë të qendrës Maqedonase për
bashkpunim ndërkombëtar koordinatori
i Projektit për përkrahje të të drejtave
të njeriut do të realizojë vizitë studimi
në Irlandën Veriore me përfaqësues të
Sektorit të policisë dhe drejtësisë në
periudhën prej 23 deri 28 maj 2010.
Me qëllim të promovimit të mekanizmit
preventiv Nacional në Republikën e
Maqedonisë ,e në bashkpunim me Avokatin e Popullit në periudhën prej 05-06
2010 do të mbahet trajnim i dytë me
nëpunësa policor,e në periudhën shtator
nëntor edhe dy trajnime dyditore me
shërbimet e burgut nga më shumë shtëpi
korrektuese në shtet.

Në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të
njerëzve me heqje lirie në periudhën prej
majit deri në qershor do të organizohen
dy vizita në institucionet e burgut dhe
atë SHP(Shtëpi korrektuese) Shtip dhe
burgu në Shkup,përderisa në periudhën
shtator-dhjetor do të organizohen vizita
në stacionet policore në bashkpunim me
Sektorin për kontroll të brendshëm dhe
profesional
Në muajin maj do të jetë i shpallur
raporti periodic i Projektit për përkrahje
të të drejtave të njeriut në pjesën e sigurimit të ndihmës juridike falas të viktimave eventuale nga keqpërdorimi policor dhe tortura.

Trajnim regjional për zhvillim dhe menaxhim të projekteve nga BE
Trajnimi regjional për zhvillim dhe menaxhim të projekteve nga BE u organizua nga
TASCO dhe u mbajt prej 22 deri 25 mars 2010 në Istanbul në të cilin mori pjesë drejtoresha
e Programimit të Koalicionit Të gjithë për gjykime të drejta M-r.Sllavica Dimitrievska.
Pjesa e dytë e trajnimit u mbajt prej 25 deri 28 prill në Zagreb,R.e Kroacisë.

Më 23.04.2010 u promovua raporti Vjetor i projektit
për ndjekje të lëndëve gjyqësore nga lëmia e Tregtisë
me njerëz dhe migrimit ilegal i përkrahur nga ambasada
Amerikane.
Raporti do të vendoset në Internet faqen e Koalicionit
Të gjithë për gjykime të drejta.

PROJEKT”Opinion dhe transparencë në procedurat gjyqësore nga lëmia e
parregullsive zgjedhore”

Më 29.04.2010 u mbajt tryeza e rrumbullaktë e projektit “OPINION DHE TRANSPARENCE NE PROCEDURAT GJYQESORE NGA LEMIA E PARREGULLSIVE ZGJEDHORE”.Projekti që nga shtatori 2009 e deri në prill 2010 u përkrah nga
misioni Vëzhgues i OSBE në Shkup dhe fondacioni Instituti shoqëri e hapur-Maqedoni.
Më 30.04.2010 u mbajt pres konferencë në të cilën u promovua Raporti final për këtë projekt.
Pres konferenca u mbajt në Infoqendrën e OJQ

