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Parathënie nga Qeveria Shqiptar 

ë pari dëshiroj të shpreh falenderimet tona më 
të thella për mbështjen e vazhdueshme që i 
kanë dhënë Shqipërisë Kombet e Bashkuara, si 
në dialogun e politikave ashtu edhe nëpërmjet 
mbështetjes së një sërë reformash të 

ndërmarra nga Qeveria duke dhënë një kontribut me 
vlerë në progesin e Shqipërisë drejt integrimit në 
strukturat Evropiane. 
 
Vendi ynë ka një eksperiencë pozitive në zbatimin e 
programeve dhe projekteve me Agjencitë e Kombeve 
të Bashkuara në Shqipëri, të cilat kanë nxjerrë në pah 
avantazhet e tyre krahasuese dhe në shumë raste 
kanë luajtur një rol domethënës në zhvillimin e 
sektorëve prioritarë.  
 
Qeveria e Shqipërisë vlerëson veçanërisht vizionin që 
solli përqasja “Një OKB” lidhur me bashkëpunimin me 
Kombet e Bashkuara gjatë pesë viteve të fundit, kur 
vendi ynë doli vullnetar si një ndër tetë vendet pilote 
në zbatimin e iniciativës “Një OKB”.  Sukseset e 
deritanishme kanë dëshmuar se bëmë vërtetë 
zgjedhjen e duhur, e cila rezultoi në rritje të 
koherencës dhe bashkëpunimit ndërmjet sistemit të 
Kombeve të Bashkuara dhe autoriteteve kombëtare, 
duke siguruar pronësinë e plotë të qeverisë në 
zbatimin e kësaj iniciative.  
 
Megjithëse Shqipëria është një vend i vogël, gjatë një 
periudhe pesë-vjeçare angazhimi të përbashkët në 
këtë reformë, vëmë re me krenari se edhe në rang 
global ne kemi dhënë kontributin tonë në reformimin 
e axhendës dhe veprimtarinë e  Kombeve të Bashuara 
nëpër botë.  
 
Qeveria është e vendosur në thellimin e mëtejshëm 
të reformave të ndërmarra. “Programi i 
Bashkëpunimit midis Qeverisë së Shqipërisë dhe 
Kombeve të Bashkuara për periudhën 2012-2016” 
dëshmon pakthyeshmërinë e këtij procesi. Ky 
program bazohet në eksperiencën e shkëlqyer dhe në 
mësimet e nxjerra nga programi i mëparshëm. Ai 
përfaqëson gjithashtu një përpjekje të dyanshme për 
adresimin sa më të drejtë të prioriteteve kombëtare 
si dhe sfidave që shtrohen për zgjidhje për periudhën 
2012-2016, nëpërmjet një fokusimi më të mirë  dhe 
përdorimi më të harmonizuar të mjeteve. Nëpërmjet 
këtij programi të ri, njëzet Agjenci të OKB-së do të 
mbështesin prioritetet kombëtare dhe sfidat për 

zhvillim në fushat: Qeverisja dhe Shteti i së Drejtës, 
Ekonomia dhe mjedisi, Zhvillimi rajonal dhe lokal si 
dhe Politikat sociale gjithëpërfshirëse. 
 
Programi do të japë një pamje të plotë të 
mbështetjes së OKB në Shqipëri duke lehtësuar më 
tej proceset menaxhuese, monitoruese dhe 
vlerësuese dhe duke reduktuar në mënyrë të 
konsiderueshme kostot administrative. Ai rrit   
pronësinë kombëtare dhe mundësinë që qeveria të 
identifikojë se si sistemi i agjencive të OKB-së do të 
mbështesë realizimin e prioriteteve të zhvillimit 
kombëtar. Rritja e mëtejshme e relevancës, efiçencës, 
efektivitetit, sigurisë së fondeve dhe 
qëndrueshmërisë së Programit do të vazhdojnë të 
jenë në qendër të vëmendjes sonë.  
 
Së fundmi do të doja të përshëndesja dhe 
njëkohësisht të shprehja falenderimet e mia më të 
sinqerta për të gjithë aktorët që kanë dhënë tashmë 
një kontribut të çmuar në zbatimin e programit të 
mëparshëm si dhe formulimin e “Programit të 
Bashkëpunimit 2012-2016” si: 
- institucionet qeveritare, organizatave të 

shoqërisë civile dhe institucioneve të pavarura, 
- të gjitha agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

pjesëmarrëse në program, duke mirëpritur 
veçanërisht angazhimin e gjashtë agjencive të 
reja që do ti bashkohen këtij Programi,  

- vendet donatore apo donatorë potencialë, të 
cilët shohin të pasqyruar më së miri në këtë 
program prioritetet e vendit për zhvillim, të cilat 
gjithashtu mbështeten nga ata. Për këtë arsye, do 
të doja të inkurajoja donatorët për të kontribuar 
në këtë program me qëllim realizimin në mënyrë 
sa më të koordinuar dhe efektiv të objektivave 
për zhvillim në Shqipëri. 

Shpreh gjithashtu bindjen që të gjithë së bashku, me 
punë dhe përpjekje maksimale do të arrijmë në të 
ardhmen realizimin me sukses të këtij Programi për të 
siguruar vazhdimësinë e reformave të nisura. 

G

Genc Pollo 

Ministër për Inovacionin, 

Teknologjinë  

e Informacionit dhe të 

Komunikimit 

 

S 
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Parathënie nga Koordinatorja e Përhershme e Kombeve të Bashkuara 

shtë kënaqësi e veçantë për mua t’iu 

paraqes Programin e Bashkëpunimit 

ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 

Kombeve të Bashkuara për periudhën 2012-

2016, i cili është një program që sjell 

sëbashku mbështetjen e 19 agjencive, fondeve dhe 

programeve të Kombeve të Bashkuar dhe të 

Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit për 

mbështetjen e përparësive të zhvillimit të 

Shqipërisë. 

Ky dokument i cili hedh themelet e punës së 

Kombeve të Bashkuara është produkt i një procesi 

të gjerë konsultimesh. Ai reflekton angazhimet 

tona të përbashkëta për arritjen e rezultateve, 

ndërsa nxit transparencën dhe përgjegjshmërinë 

në të gjitha nivelet. 

Programi përqafon parimet e reformës së Kombeve 

të Bashkuara, duke përfshirë dhe parimet e 

Deklaratës së Parisit për Efektivitetin e Ndihmës 

dhe Axhendën për Veprim të Akrasit. 

Dokumenti optimizon avantazhet krahasuese të 

fondeve, programeve dhe agjencive të 

specializuara pjesëmarrëse të Kombeve të 

Bashkuara dhe mësimet e nxjerra nga 

bashkëpunimi i mëparshëm. Ai drejtohet nga 

angazhimet ndërkombëtare për zbatimin e 

standardeve ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut, barazinë gjinore, qëndrueshmërinë 

mjedisore dhe zhvillimin e kapaciteteve 

kombëtare. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 ka epërsi mbi 

programet aktuale të përbashkëta të Kombeve të 

Bashkuara dhe iniciativat e mbështetura nga 

Kombet e Bashkuara, duke ofruar një plan të vetëm 

koherent për të gjitha agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara në Shqipëri, ku secila prej këtyre 

Agjencive është përgjegjëse për ofrimin e një grupi 

masash kyçe, te cilat bashkërisht kontribuojne për 

rezultate të përbashkëta. Programi ul mbivendosjet 

për kërkesat për planifikim nga agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara dhe partnerët kombëtarë, 

ndërsa rrit sinergjinë dhe plotëson punën ndërmjet 

agjencive të Kombeve të Bashkuara. 

Arritjet e rezultateve të zhvillimit të dhëna në 

Programin e Bashkëpunimit 2012-2016 varen nga 

përpjekjet e përbashkëta të Kombeve të Bashkuara 

me qeverinë dhe me partnerët jo qeveritarë. Ne, si 

OKB, jemi të gatshëm të luajmë rolin tonë në 

mbështetje të arritjeve të objektivave që kemi 

përcaktuar bashkërisht. 

Për shkak se Programi i Bashkëpunimit nuk është 

ende plotësisht i financuar, na duhet po ashtu të 

bashkohemi për të siguruar financime nga 

donatorët në terren dhe të përqendrohemi tek 

ofrimi i produkteve dhe i rezultateve. 

Si Koordinatore e Përhershme në Shqipëri, 

personalisht mbetem në pritje për të punuar me 

qeverinë dhe me partnerë të tjerë kombëtarë për 

të arritur ndryshimet e rëndësishme të zhvillimit të 

përfshira në këtë dokument, në shërbim të popullit 

shqiptar.

  

Ë 

Znj. Zineb Touimi-Benjelloun  

Koordinatore e Përhershme e 

Kombeve të Bashkuara 
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I. Partneritetet, Vlerat dhe Parimet 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 

ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 

Kombeve të Bashkuara (më poshtë  i 

quajtur “Programi i Bashkëpunimit 2012-

2016”) shtjellon programin e paraqitur në 

Dokumentin e Programit të Përbashkët të 

Kombeve të Bashkuara për Shqipërinë, 2012-

2016, dhe ofron një bazë ligjore për zbatimin 

si për informacion shtesë për çështje të tilla si 

strategjitë e partneritetit, procedurat e 

menaxhimit, monitorimin dhe vlerësimin dhe 

mobilizimin e burimeve.   

Drejtimi strategjik dhe njëmbëdhjetë 

rezultatet e dokumentit gjithëpërfshirës të 

Programit të Përbashkët për Shqipërinë 2012-

2016 u përcaktuan gjatë një Aktiviteti për 

Përcaktimin e Përparësive Strategjike, i cili u 

pasua nga një periudhë intensive 

konsultimesh me ministritë e linjës, shoqërinë 

civile dhe partnerët e zhvillimit. Si rrjedhojë, 

projekt-programi iu paraqit Komitetit të 

Modernizimit të Qeverisë së Shqipërisë, i cili 

konfirmoi se drejtimi strategjik është në 

përputhje me Strategjinë Kombëtare për 

Zhvillim dhe Integrim për periudhën 2007-

2013 dhe se dokumenti reflekton përparësitë 

e zhvillimit kombëtar dhe angazhimet 

ndërkombëtare, duke respektuar normat dhe 

standardet e Kombeve të Bashkuara. Me 

kërkesë të Qeverisë, programi i ri vazhdon të 

zgjerohet dhe të thellohet në kuadrin e qasjes 

Një OKB. Bordet ekzekutive të UNDP-

së/UNFPA-së dhe UNICEF-it i kushtuan 

vëmendje të posaçme Dokumentit të 

Programit të Përbashkët për Shqipërinë në 

qershor 2011 dhe aprovuan dokumentin e tij 

përfundimtar në shtator 2011,  çka çoi 

menjëherë në fillimin e formulimit të 

Programit të Bashkëpunimit 2012-2016. Sipas 

rastit, agjencitë pjesëmarrëse të Kombeve të 

Bashkuara punojnë mbi bazën e 

marrëveshjeve dypalëshe me Qeverinë e 

Shqipërisë. Një përmbledhje e këtyre 

marrëveshjeve jepet në Shtojcën C.  

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 

artikulon qartë kontributin e Kombeve të 

Bashkuara për arritjen e njëmbëdhjetë 

rezultateve, duke identifikuar produkte të 

përkufizuara qartë. Kuadri i rezultateve (shih 

Shtojcën A) përfaqëson elementët e tjerë që 

mbeten nga zinxhiri i elementëve përkatës që 

pasojnë këto rezultate; duke specifikuar 

produktet për çdo rezultat, përfshirë një grup 

treguesish për secilin produkt, si dhe një listë 

të agjencive të Kombeve të Bashkuara1  dhe të 

partnerëve kombëtarë, të cilët do të jenë 

bashkërisht përgjegjës për arritjen e një ose 

më shumë produkteve.  

Marrëveshja për secilin nga këta zinxhirë 

rezultatesh erdhi si pasojë e një procesi 

gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrës, i cili 

përfshiu disa seri konsultimesh në gjysmën e 

parë të vitit 2011. Përfaqësues të të gjitha 20 

organizatave pjesëmarrëse, duke përfshirë 

dhe Organizatën Ndërkombëtare për 

Migracionin dhe 19 fonde , programe, agjenci 

të specializuara, organizata dhe subjekte të 

Kombeve të Bashkuara rezidente dhe jo-

rezidente diskutuan përmbajtjen dhe 

formulimin e secilit produkt me ministritë e 

linjës, shoqërinë civile dhe donatorët. Masat 

                                                           
1
 Për qëllim të këtij dokumenti, termi “Agjenci të 

KB-së” i referohet 19 Agjencive, Fondeve dhe 
Programeve, plus Organizatës Ndërkombëtare të 
Migracionit, të cilat marrin pjesë në Programin e 
Bashkëpunimit 2012 - 2016.  

P 
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për sigurimin e cilësisë, të tilla si ato të 

ofruara nga Grupi i Mbështetjes së Kolegëve 

në Skuadrën e Drejtorit Rajonal, kanë 

përmirësuar cilësinë dhe kuadrin e 

përgjithshëm. Më tej, kuadri i rezultateve ka 

përfituar nga rishikimi i bërë nga një ekspert i 

çështjeve gjinore, i cili siguroi që nevojat, 

dëshirat dhe ambiciet e burrave dhe grave 

shqiptare reflektohen siç duhet në program. 

Pas këtij procesi, kuadri i rezultateve paraqet 

një logjikë që qëndrueshme programimi, e cila 

përforcohet nga një sistem monitorimi dhe 

raportimi që kërkon rishikime gjashtëmujore 

dhe vjetore të performancës. Është ofruar 

edhe mundësia e ndryshimit të rezultateve 

për të siguruar pasjen e një dokumenti të 

përditësuar dhe që reflekton vazhdimisht 

kushtet që ndryshojnë në kuadrin kombëtar. 

Për të mbështetur programin e 

sipërpërmendur, është përditësuar më tej 

Fondi i Koherencës i Kombeve të Bashkuara 

(fondi i besimit i mbledhur nga shumë 

donatorë si mekanizëm për thithjen e 

financimeve për programin, shihni Kreun VIII) 

për të përfshirë mësimet e nxjerra nga e 

shkuara. Për përdorimin e këtij fondi tani 

përdoren kritere të bazuara në performancë.  

Programi i Bashkëpunimit 2012 – 2016 

bazohet në vlerat e Kombeve të Bashkuara, 

avantazhet krahasuese të fondeve, 

programeve dhe agjencive të specializuara 

pjesëmarrëse të Kombeve të Bashkuara dhe 

mësimet e nxjerra nga bashkëpunimi i 

mëparshëm. Rolet normative dhe operative, 

pozicionimi neutral, fuqia e mbledhjes, 

ekspertiza për politikat dhe kapaciteti teknik i 

sistemit të Kombeve të Bashkuara do të vihen 

në dispozicion për të shërbyer në mënyra që e 

plotësojnë ndihmën e ofruar nga partnerët 

shumëpalësh dhe dypalësh të zhvillimit. 

Bashkëpunimi ndërmjet agjencive të sistemit 

të Kombeve të Bashkuara dhe Qeverisë së 

Shqipërisë, kryesisht nëpërmjet ofrimit të 

shërbimeve këshillimore për politikat, do të 

udhëhiqet nga mandati i Kombeve të 

Bashkuara për të ofruar këshillim dhe për të 

mbështetur zbatimin e standardeve 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, 

barazinë gjinore, qëndrueshmërinë mjedisore, 

zhvillimin e kapaciteteve kombëtare, 

përgjegjshmërinë dhe transparencën dhe 

menaxhimin mbi bazën e rezultateve. 

Kombet e Bashkuara janë të angazhuara të 

veprojnë si një ndërmjetës i besuar dhe i 

ndershëm, si lehtësues dialogu dhe si 

partner me eksperiencë në zhvillimin e 

kapaciteteve. Kombet e Bashkuara do të 

ruajnë partneritetet strategjike me 

Qeverinë e Shqipërisë dhe me donatorët 

dhe sektorin privat. Kombet e Bashkuara 

njohin siç duhet dhe rolin strategjik të 

shoqërisë civile në zhvillimin e Shqipërisë. 

Si rezultat, Programi do të nxisë, dhe 

ndonjëherë do të bëjë drejtpërsëdrejti të 

mundur, monitorimin e ofrimin e rolit 

këshillues të shoqërisë civile përkundrejt 

zbatimit të standardeve dhe të 

marrëveshjeve ndërkombëtare, të tilla si 

ato të parashikuara në konventat dhe 

traktatet ndërkombëtare. 
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II. Analiza e situatës 

hqipëria ka bërë përparim të dukshëm 

drejt arritjes së vizionit të saj, të 

parashikuar në Strategjinë Kombëtare 

për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013 për të 

qenë një “vend me standarde të larta jetese, i 

cili është i integruar në strukturat evropiane 

dhe Euro-Atlantike, është vend demokratik 

dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore 

të njeriut”. Në vitin 2009, Shqipëria aplikoi për 

marrjen e statusit të vendit kandidat në 

Bashkimin Evropian (BE), por ajo duhet të bëjë 

përparime në përmbushjen e kritereve të BE-

së para-aderimit. Shqipëria ka ratifikuar të 

gjitha nëntë traktatet kryesore të Kombeve të 

Bashkuara për të drejtat e njeriut, duke 

përfshirë dhe Protokollet Opsionale të 

Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe 

Konventën CEDAW me Protokollin e saj 

Shtesë, dhe është angazhuar për plotësimin e 

Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit 

(OMZH-të). Zhvillimi mbresëlënës ekonomik i 

Shqipërisë, i cili ka qenë mesatarisht 5-6 

përqind rritje ekonomike në vit gjatë dekadës 

së fundit, ka bërë të mundur avancimin drejt 

përmbushjes së OZHM-ve, duke përfshirë 

luftën kundër varfërisë ekstreme dhe 

pabarazive gjinore dhe përmirësimin e 

shëndetit dhe ushqyerjes. 

Qeveria e Shqipërisë është e vetëdijshme se 

qeverisja e mirë është shumë e rëndësishme 

për arritjen e objektivave të saj të zhvillimit 

dhe për realizimin e angazhimeve 

ndërkombëtare. Institucionet demokratike 

janë krijuar brenda një periudhe relativisht të 

shkurtër, por kultivimi i kulturës për 

respektimin e proceseve demokratike dhe të 

shtetit të së drejtës mbetet ende objektiv 

afatgjatë. Po ashtu, duhet të forcohen 

mekanizmat për angazhimin e shoqërisë civile 

me shtetin dhe përfshirja e një popullsie më 

të gjerë për të kërkuar më shumë 

transparencë  dhe efikasitete, duke përfshirë 

dhe zhvillimin e medias në një media më 

pluraliste dhe të pavarur. Pjesëmarrja 

relativisht e ulët e grave është një sfidë e 

veçantë. Megjithëse është forcuar kuadri 

ligjor dhe i politikave për çështjet gjinore, 

sfida kryesore lidhet me zbatimin dhe me 

buxhetimin e duhur në nivelet kombëtare dhe 

lokale. 

Për të arritur përparime në fushat e shtetit të 

së drejtës, antikorrupsion dhe qeverisje të 

përgjegjshme nevojitet një reformë më e 

gjerë e administratës publike, kapacitete të 

përmirësuara në të gjithë sistemin dhe 

bashkëpunim më i gjerë ndërmjet ministrive. 

Qeveria ka identifikuar përdorimin e shtuar të 

Teknologjisë së Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK) si çështje kyçe për një 

qeverisje më të mirë dhe për rritje 

ekonomike, duke prezantuar një Strategji 

Kombëtare Ndërsektorale për Shoqërinë e 

Informacionit në vitin 2009. Po ashtu, ekziston 

një strategji ndërsektoriale për korrupsionin 

dhe qeverisjen transparente, por mungesa e 

të dhënave pengon vlerësimin e progresit. 

Menaxhimi i migracionit të jashtëm dhe të 

brendshëm mbetet një sfidë e madhe 

zhvillimi. Rritja e migracionit të brendshëm 

nga zonat rurale në zonat urbane vjen si 

rezultat i dasive të mëdha ekonomike dhe 

sociale ndërmjet zonave urbane dhe atyre 

S 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

12 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 
 

rurale. Kjo, sëbashku me përgjigjet më 

efektive të zbatimit të ligjit për luftën kundër 

krimit ndërkufitar, ka çuar në rritje të 

trafikimit të brendshëm të qenieve njerëzore, 

në veçanti për gratë dhe vajzat. Reforma për 

drejtësinë e të miturve është ende e paplotë; 

për shembull, rreth 75 përqind e autorëve të 

krimeve të mitur janë vendosur në 

paraburgim, në pritje të vendimit të gjykatës. 

Rritja mbresëlënëse ekonomike e Shqipërisë 

gjatë dekadës së fundit është një arritje 

domethënëse. Gjithsesi, mbështetja e rritjes 

së qëndrueshme do të përbënte sfidë dhe po 

të mos kishte një krizë ekonomike globale. 

Kriza ka vënë në pah varësinë nga të ardhurat 

nga jashtë, një nivel të ulët të diversifikimit të 

tregtisë dhe nevojën për rritjen e 

konkurrueshmërisë, duke përfshirë dhe 

tërheqjen e investimeve të huaja direkte. 

Pengesat ndaj investimit përfshijnë të drejta 

të dobëta mbi pronësinë, korrupsionin e 

përhapur gjerësisht dhe infrastrukturë jo të 

zhvilluar. Një tjetër pengesë që duhet të 

kapërcehet është sigurimi i energjisë elektrike 

të nevojshme për të plotësuar nevojat aktuale 

të Shqipërisë dhe nevojat e saj në të ardhmen. 

Shqipëria ka krijuar kuadre të plota politikash, 

ligjesh dhe institucionesh për menaxhimin 

dhe mbrojtjen e mjedisit. Qeveria është e 

angazhuar për uljen e emetimeve të gazit me 

efekt serë dhe po fillon të shqyrtojë ndikimet 

më të gjera të ndryshimeve klimaterike. 

Gjithsesi, kalimi në ekonominë e tregut ka 

çuar në shfrytëzim të paqëndrueshëm të 

burimeve natyrore, paralelisht me zbatimin e 

pamjaftueshëm të standardeve dhe të 

rregulloreve. Pavarësisht nga përmbytjet e 

shpeshta dhe rreziku i tërmeteve, nuk 

ekzistojnë procese për përgjigjen ndaj 

fatkeqësive dhe ulja e rrezikut të fatkeqësive 

nuk është e integruar mirë në planet qendrore 

dhe lokale të zhvillimit. 

Pavarësisht nga fakti se nivelet e varfërisë 

kombëtare janë ulur në nivelin 12.4 përqind 

(2008), pabarazitë ndërmjet rajoneve të 

ndryshme të vendit janë ende të theksuara. 

Ekziston një ndërgjegjësim më i lartë për 

nevojën e trajtimit të pabarazive të zhvillimit 

ndërmjet qarqesh dhe të pabarazive dhe më 

të thella ndërmjet bashkish dhe komunash. Po 

ashtu, është e qartë nevoja për forcimin e 

kapaciteteve të qeverive vendore. 

Grupet historikisht të margjinalizuara, të tillë 

si romët, egjiptianët, njerëzit me aftësi të 

kufizuara, të moshuarit, etj. mbeten shpesh të 

përjashtuar. Përmbushja e të drejtave bazë 

për këto grupe, në veçanti për romët dhe 

egjiptianët, pengohet nga varfëria dhe 

diskriminimi. Transferimet sociale nuk janë 

gjithnjë të përshtatshme dhe jo gjithmonë u 

shkojnë personave në nevojë, ndërkohë që 

ndjekja sistematike nuk është gjithmonë e 

pranishme. Njerëzit me aftësi të kufizuar dhe 

me HIV/AIDS kanë vështirësi në marrjen e 

shërbimeve sociale të lidhura me shëndetin, 

rehabilitimin dhe arsimin dhe në sigurimin e 

punësimit. Ekziston ligji kundër diskriminimit, 

por zbatimi i tij është i ngadaltë dhe jo 

gjithmonë i monitoruar. Dhuna në familje 

mbetet ende e zakonshme. Pjesa më e madhe 

e grave kanë vuajtur nga një formë abuzimi, 

ndërkohë që qëndrimet diskriminuese me 

bazë gjinore janë ende të pranishme. 

Strukturat bashkiake përgjegjëse për 

mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimet ose 

neglizhimi nuk ekzistojnë ndërsa sistemi i 

mbrojtjes sociale nuk është në gjendje t’i 

ndihmojë fëmijët të shpëtojnë nga kushtet që 

krijojnë varfëri. 

Qeveria ka premtuar të përmbushë 

“arsimimin e të gjithëve” deri në vitin 2015, 
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por shpenzimet publike për arsimin në vitin 

2009 ishin vetëm 3.8 përqind të produktit të 

brendshëm bruto. Pavarësisht investimeve të 

fundit, regjistrimi në arsimin bazë ka ardhur 

vazhdimisht në ulje që prej vitit 2003, 

ndërkohë që regjistrimi për arsimin 

parashkollor ka mbetur në vend në nivelin e 

50 përqind. Ekzistojnë pabarazi të theksuara; 

për shembull, grupet e papërkrahura, të tillë si 

romët, kanë nivel më të ulët regjistrimi. 

Reforma e paplotë e programit të sigurimeve 

shëndetësore dhe e financimit shëndetësor 

pengon aksesin tek shërbimet shëndetësore, 

të cilat shpesh kanë cilësi të ulët. Kapacitetet 

e sistemit të gjerë të administratës 

shëndetësore mbeten ende të dobëta dhe ka 

akses të kufizuar në marrjen e informacionit 

rreth shëndetit. Niveli i vdekshmërisë së 

fëmijëve nën pesë vjeç është ulur nga 39 

vdekje për 1000 lindje në vitin 2000 në 22 

vdekje për 1000 lindje në vitin 2009, por ky 

rezultat është ende larg objektivit të OMZH-së 

për 10 vdekje për 1000 lindje. Ndërkohë që 

barra e sëmundjeve të transmetueshme është 

përgjithësisht në ulje, rastet e HIV-it janë në 

rritje, ashtu siç edhe rastet e sëmundjeve dhe 

kushteve  të patransmetueshme, të tilla si 

kanceri, diabeti dhe çrregullimet mendore. 

Rritja e fuqishme ka çuar vetëm në një ulje të 

vogël të papunësisë, e cila arriti në nivelin prej 

13.1 përqind në vitin 2009. Mundësia e 

punësimit të grave dhe burrave të rinj mbetet 

ende sfidë, ashtu siç janë sfidë dhe nivelet e 

larta të punësimit në tregun informal. 

Diskriminimi në punësim vazhdon ende 

pavarësisht nga ratifikimi nga Shqipëria i 

shumë konventave dhe ndërmarrja e shumë 

iniciativave qeveritare që synojnë t’i japin 

fund kësaj praktike. Një tjetër çështje që 

duhet të trajtohet është fuqizimi ekonomik i 

grave, pjesëmarrja e të cilave në tregun e 

punës (51.8 përqind) është shumë më e ulët 

sesa pjesëmarrja e burrave (73.3 përqind). 
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III. Bashkëpunimi në të shkuarën dhe mësimet e 

nxjerra 

rogrami i mëparshëm Një OKB 2007-

2011 (“Programi Një OKB”) u 

përqendrua në nxitjen e një 

qeverisje transparente dhe të 

përgjegjshme, në një pjesëmarrje më të 

madhe në politikat publike dhe në 

vendimmarrje, në akses më të madh dhe 

më të barabartë ndaj shërbimeve bazë të 

cilësisë, në zhvillimin rajonal dhe uljen e 

pabarazisë ndërmjet qarqeve dhe në 

zhvillim të qëndrueshëm mjedisor. Disa 

mësime të nxjerra nga Programi Një OKB, 

të cilat janë identifikuar pjesërisht 

nëpërmjet “Vlerësimit të Drejtuar nga 

Vendi – Të Punuarit si Një OKB”, i cili u 

kryer në vitin 2010, kanë dhënë 

informacion për formulimin e programit të 

ri. 

Programi Një OKB kontribuoi për uljen e 

“largimit të trurit” në sektorin publik dhe 

në botën akademike, duke ndihmuar në 

kthimin në Shqipëri dhe në mbajtjen në 

vend të një kapitali të vyer njerëzor. U 

ofrua mbështetje dhe për krijimin e një 

rrjeti TIK-u ndërmjet institucioneve 

qeveritare, duke kontribuar për 

modernizimin dhe rritjes së efektivitetit të 

tyre. Programi Një OKB e mbështeti 

qeverinë në Sondazhin e  Matjes së 

Standardit të Jetesës dhe në Sondazhin 

Shëndetësor, me regjistrimin kombëtar të 

popullsisë dhe rishikimin e OMZH-ve, në 

ofrimin e provave kritike për politikëbërësit 

dhe drejtimin e shërbimeve drejt grupeve 

të marzhinalizuara. Kjo mbështetje çoi dhe 

në rritje të kapaciteteve kombëtare për 

mbledhjen, analizimin dhe përdorimin e të 

dhënave. Ndërhyrjet për “Një OKB” 

kontribuan dhe për forcimin e kapacitetit 

të Qeverisë për të koordinuar dhe për të 

monitoruar zbatimin e Strategjisë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-

2013. 

Programi Një OKB ka dhënë ndihmë 

teknike që ka kontribuar në miratimin e 

legjislacionit të lidhur me çështjet e 

barazisë gjinore dhe me çështjet e 

fëmijëve, dhe në krijimin e treguesve dhe 

të grupeve të të dhënave për barazinë 

gjinore dhe të drejtat e fëmijëve. Ky proces 

ka çuar në vëmendje më të madhe dhe në 

kapacitet më të lartë monitorimi për këto 

çështje. Mbështetja e ofruar nga Programi 

Një OKB ka ndihmuar organizatat e grave 

të rrisin ndërgjegjësimin dhe të bëjnë 

avokati për dhënien fund të dhunës kundër 

grave dhe të monitorojnë rastet e shfaqjes 

së kësaj dhune. Përpjekjet ndihmuan dhe 

në rritjen e numrit të deputeteve gra në 

parlament. Mbështetja për regjistrimin 

civil dhe regjistrimin e lindjes për 

popullsitë rome dhe egjiptiane ka çuar në 

eksesin e tyre në shërbimet bazë. Në 

fushën e drejtësisë, të miturit autorë 

krimesh shpesh marrin dënime alternative. 

Mbështetja që u është ofruar rajoneve më 

të varfra ka ndihmuar në përmirësimin e 

jetesës së tyre dhe në rritjen e 

kapaciteteve lokale dhe kombëtare për 

arritjen e OZHM-ve. Programi Një OKB ka 

P 
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ndihmuar dhe në përmirësimin e 

menaxhimit të migracionit me politikat që 

krijojnë punësim dhe strategji për tregun e 

punës.  

Programi Një OKB ka mbështetur zhvillimin 

dhe zbatimin e politikave që nxisin 

përfshirjen dhe kuadret dhe standardet 

rregullatore dhe institucionale që çojnë në 

rritje të ofrimit të shërbimeve 

shëndetësore. Vëmendje më e madhe i 

është kushtuar grupeve të margjinalizuara 

dhe grupeve në rrezik, si dhe të 

moshuarve. Ekzistojnë politikat dhe 

udhëzimet e arsimimit, të cilat nxisin 

arsimin përfshirës për të gjithë fëmijët. 

Kapacitetet qeveritare për të plotësuar 

kërkesat mjedisore të BE-së dhe 

marrëveshjet shumëpalëshe janë 

përmirësuar nëpërmjet mbështetjes 

teknike të ofruar për të zhvilluar dhe për të 

zbatuar instrumentet kryesore ligjore, 

përshtatjen me ndryshimet klimaterike dhe 

lehtësimin e pasojave të tyre, 

mirëmbajtjen e zonave të mbrojtura dhe 

nxitjen e mjeteve të pastra të prodhimit 

ekonomik. Programi Një OKB ka kontribuar 

për arritjen e Shqipërisë si vend i pastër 

nga minat në vitin 2009. Si rezultat i këtyre 

përpjekjeve, komunitetet lokale në zonat 

më të varfra të vendit rifilluan të përdorin 

tokë e tyre. 

Ndërkohë që Programi Një OKB ka 

mbështetur në mënyrë të suksesshme 

prezantimin e politikave, ligjeve dhe 

strategjive të rëndësishme, kapaciteti 

brenda qeverisë për zbatimin e tyre jo 

gjithmonë ka qenë i mjaftueshëm, dhe 

angazhimet buxhetore janë shkurtuar. Për 

të siguruar qëndrueshmërinë e këtyre 

arritjeve, Programi i Bashkëpunimit 2012-

2016 do të intensifikojë përpjekjet për të 

forcuar kapacitetin dhe përgjegjshmërinë e 

Qeverisë në lidhje me zbatimin e tyre. Një 

vëmendje e veçantë do t’i kushtohet 

këshillimit për të drejtat e personave më të 

margjinalizuar, duke përfshirë dhe rritjen e 

angazhimit të shoqërisë civile në këtë 

fushë. 

Qarkullimi i lartë i stafit të administratës 

publike ka penguar ofrimin e shërbimeve 

publike dhe ka ndikuar në ritmin e 

reformave. Si rezultat, bashkëpunimi i 

mëtejshëm do të theksojë rëndësinë e një 

shërbimi të qëndrueshëm profesional dhe 

mbështetjen për forcimin e institucioneve, 

instrumenteve dhe mekanizmave për ofrim 

efektiv dhe të barabartë shërbimesh, në 

veçanti në nivelin vendor. 

Ndihma e Kombeve të Bashkuara në 

kuadrin e Programit të Ri të Bashkëpunimit 

2012-2016 merr parasysh statusin e 

Shqipërisë si vend me të ardhura mesatare 

dhe nevojat e personave më të 

papërkrahur. Treguesit social-ekonomikë 

janë përmirësuar mesatarisht, megjithëse 

ekzistojnë ende disnivele dhe pabarazi 

ndërmjet tyre. Përpjekjet do të 

përqendrohen më tepër tek të varfrit, të 

papërkrahurit dhe tek të margjinalizuarit. 

Duke theksuar këshillimin dhe nxitjen e 

bashkëpunimit Lindje-Lindje, duke 

përfshirë këtu dhe përmbushjen e 

angazhimeve të të drejtave të njeriut, 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

kontribuojë për arritjen e objektivave të 

Shqipërisë për të plotësuar kërkesat për 

pranim në BE dhe për të përdorur sa më 

mirë pasurinë e saj kombëtare në rritje dhe 

fondet e BE-së për periudhën para 

aderimit. 

Si një ndër tetë vendet pilote të iniciativës 

Një OKB, Kombet e Bashkuara në Shqipëri 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

16 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 
 

kanë bërë përpjekje të konsiderueshme në 

përparimin e reformës së Kombeve të 

Bashkuara në nivel vendi gjatë programit të 

mëparshëm  “Një OKB”. Programi i 

Bashkëpunimit 2012-2016 thellon më tej 

procesin e reformave, duke u bazuar në 

eksperiencat dhe mësimet e nxjerra nga 

zbatimi i programit të mëparshëm. Një 

ndër mësimet e nxjerra është se ndërsa 

instrumentet dhe proceset e reja të 

programit Një OKB demonstruan se ishin të 

dobishme. Në vend që të shkurtonin 

proceset, ata i shtuan proceset, si për 

shembull për shkak të kërkesave të shumta 

të raportimit të agjencive individuale. Si 

rezultat, Programi i Bashkëpunimit kërkon 

të lehtësojë dhe të harmonizojë këto 

procese në të ardhmen. 
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IV. Veprimet e Programit dhe Strategjitë e Zbatimit 

 ëllimi i Programit të Bashkëpunimit 

2012-2016 është nxitja e një zhvillimi 

të qëndrueshëm dhe të barabartë, 

përfshirja sociale, pranimi i normave 

ndërkombëtare dhe realizimi i detyrimeve 

ndërkombëtare, në mbështetje të integrimit 

të Shqipërisë në BE. 

Qeverisja dhe Shteti i së Drejtës  

Për të forcuar mekanizmat e 

përgjegjshmërisë, agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara do të punojnë me organet e të 

gjitha niveleve për të siguruar se qytetarët i 

njohin dhe i përdorin mekanizmat e të 

drejtave, politikave, shërbimeve, dhe 

ankesave, në veçanti nga personat e grupeve 

të margjinalizuara. Programi i Bashkëpunimit 

2012-2016 do të vazhdojë të nxisë dhe të 

mbështesë punën e organeve të kontrollit 

publik, për t’i bërë ato më të aksesueshme, në 

veçanti për të margjinalizuarit. Programi do të 

mbështesë po ashtu ministritë në prezantimin 

e akteve nënligjore përkatëse. 

Qeveria e Shqipërisë do të ndihmohet të 

përmirësojë kontrollin publik dhe kuadrin 

rregullator për angazhimin e shoqërisë civile 

(duke përfshirë dhe median), dhe të forcojë 

mekanizmat nëpërmjet të cilave shoqëria 

civile ndihmon në sigurimin e 

përgjegjshmërinë dhe transparencën e 

qeverisë. Shoqëria civile, duke përfshirë dhe 

grupet e margjinalizuara, do të mbështetet 

për të angazhuar qytetarët dhe për të rritur 

ndërgjegjësimin, si dhe të ofrojë këshillim për 

të drejtat e njeriut, duke përfshirë të drejtat e 

grave dhe përdorimin e sistemit të drejtësisë. 

Kjo përfshin angazhimin e shoqërisë civile në 

monitorimin e statusit të të drejtave të njeriut 

dhe përdorimin e drejtësisë, si dhe raportimin 

tek organet e traktatit. Fusha të tjera të cilat 

do të mbulohen nga ky angazhim i gjerë i 

shoqërisë civile përfshijnë trajtimin e varfërisë 

dhe të zhvillimit ekonomik në zonat rurale, 

ofrimin e shërbimeve sociale dhe 

shëndetësore, barazinë gjinore,  HIV/AIDS-in 

dhe antikorrupsionin. Agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara do të mbështetin zgjerimin e rrjetit 

ndërmjet organizatave kombëtare dhe lokale 

të shoqërisë civile, grupeve të grave, 

ndërtimin e kapaciteteve në analizat e 

politikave, negocimin kolektiv dhe lobimin. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë zbatimin dhe monitorimin e 

angazhimeve ndërkombëtare, si për shembull, 

Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave 

të Diskriminimit kundër Grave, Rezolutën e 

Këshillit të Sigurimit 1325 (2000), si dhe 

legjislacionin kombëtar të lidhur me çështjet 

gjinore. Ai do të mbështesë harmonizimin e 

çështjeve gjinore në ligje, strategji, politika 

dhe procese të tjera buxhetore në nivelet 

lokale dhe kombëtare. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë proceset planifikuese, 

monitoruese dhe vlerësuese të Strategjisë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-

2013, si dhe bashkëpunimin ndërmjet 

ministrive të linjës në sektorët që e kërkojnë 

të bashkëpunim, të tillë si shëndetësia, 

mjedisi dhe çështjet gjinore. Agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara do të ndihmojnë 

qeverisë në avancimin e objektivave të 

Q 
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Deklaratës së Parisit për Efektivitetin e 

Ndihmës dhe Axhendës për Veprim të Akras, 

duke mbështetur përpjekjet për forcimin e 

menaxhimit publik financiar dhe sistemeve 

kombëtare të prokurimeve, me qëllimin e 

rritjes së përdorimit të këtyre sistemeve 

kombëtare nga donatorët. 

Në fushën e reformës së administratës 

publike, Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 

do të kontribuojë për forcimin e menaxhimit 

të burimeve njerëzore, zhvillim dhe trajnim. 

Në këtë aspekt, përpjekjet do të mbështesin 

kthimin e “ikjes së trurit”, duke i inkurajuar 

shqiptarët me kualifikime të larta që janë 

larguar nga vendi të kthehen sërish në 

vendlindje. Programi do të zhvillojë në të 

njëjtën kohë kapacitete të ndryshme të 

planifikuesve të politikave dhe zyrtarëve 

kombëtarë dhe lokalë, dhe do të mbështesë 

profesionalizmin në ofrimin e shërbimeve 

shëndetësore dhe të lidhura me fëmijët. 

Kapaciteti i Qeverisë për të mbledhur, 

përpiluar, analizuar dhe shpërndarë të dhëna 

do të mbështetet në fushat e matjes së 

varfërisë, mbrojtjes sociale, mbrojtjes dhe 

mirëqenies së fëmijëve, dinamikave gjinore 

dhe të popullsisë. Përdoruesit jo shtetërorë të 

të dhënave do të ndihmohen për të rritur 

kapacitetin e tyre për të kërkuar, mbledhur 

dhe analizuar të dhënat për një monitorim më 

të mirë të performancës së qeverisë. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë përmirësimin e bazave ligjore dhe 

teknike të informacionit dhe teknologjisë. 

Këtu përfshihet rritja e ofrimit të shërbimeve 

elektronike, nxitja e teknologjive të reja që i 

bën sistemet lokale dhe kombëtare më 

transparente dhe të aksesueshme nga 

publiku, duke përfshirë teknologjitë e lidhura 

me doganat dhe me tatimet. 

Lufta kundër krimit të organizuar do të 

mbështetet me zbatimin e Strategjisë për 

Menaxhimin e Kufijve të Integruar. Do të 

ofrohen trajnime të përbashkëta për 

institucionet shtesore për të siguruar një 

përgjigje të unifikuar ndaj krimit ndërkufitar. 

Do të rritet ndërgjegjësimi për rreziqet e 

trafikimit të brendshëm. Do të forcohet 

bashkëpunimi me grupet e tjera të shoqërisë, 

duke përfshirë dhe sektorin privat, për 

hetimin dhe ndjekjen penale të pastrimit të 

parave, kontrabandës dhe trafikimit. Do të 

bëhen përpjekje për të siguruar se 

legjislacionin në këto fusha është në 

përputhje me standardet ndërkombëtare. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë zhvillimin e një kurrikule trajnimi 

gjyqësor për gjyqtarët dhe prokurorët. 

Për të mbështetur përpjekjet e qeverisë për të 

luftuar korrupsionin, Programi i 

Bashkëpunimit 2012-2016 do të ndihmojë në 

nxitjen e një kulture jo-tolerance ndaj 

korrupsionit në sektorin publik, si dhe në 

masat për uljen e cënueshmërisë së 

institucioneve qeveritare, bazuar në 

Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër 

Korrupsionit. Programi do të ndihmojë 

qeverinë të forcojë menaxhimin publik 

financiar për të siguruar transparencën dhe 

buxhetet e nevojshme, si dhe të drejtat dhe 

pritshmëritë e nëpunësve civilë. 

Si pjesë e Konsorciumit Ndërkombëtar që 

ndihmon Shqipërinë në reformën e sistemit të 

drejtësisë, Programi i Bashkëpunimit 2012-

2016 do të ndihmojë organet e qeverisë 

qendrore dhe të qeverive vendore të 

reformojnë sistemet e shërbimit të provës 

dhe të paraburgimit, duke ofruar alternativa 

të tjera të ndryshme nga paraburgimi për të 

miturit, duke mbështetur viktimat fëmijë dhe 

dëshmitarët fëmijë të krimit dhe duke 
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garantuar aksesin e fëmijëve në sistemin e 

drejtësisë. 

Përpjekjet e qeverisë për menaxhimin e 

migrimit do të mbështeten më tej në të gjitha 

nivelet, duke përfshirë dhe zbatimin e 

Strategjisë për Migracionin. Përpjekjet do të 

përqendrohen në luftën kundër migracionit të 

parregullt dhe trafikimit, nxitjes së emigrimit 

legal, dhe ri-integrimit të migrantëve të 

kthyer, duke përfshirë dhe ata që janë më të 

cënueshëm. 

Ekonomia dhe mjedisi 

Në kuadrin e Programit, do të ofrohet 

mbështetje për të rritur konkurrueshmërinë, 

duke zhvilluar kapacitetet e institucioneve 

ekonomike, duke nxitur zhvillimin e tregut 

dhe duke mbështetur prezantimin dhe 

zbatimin e politikave dhe masave të 

nevojshme. Programi i Bashkëpunimit 2012-

2016 do të mbështesë mbledhjen, përpunimin 

dhe analizimin e të dhënave në përputhje me 

standardet ndërkombëtare dhe të BE-së dhe 

do të nxisë integrim dhe përputhshmëri më të 

madhe me ligjin e konkurrencës së BE-së. 

Agjencia e re e investimit do të mbështetet të 

tërheqë investimet dhe të ardhurat e 

diasporës për zhvillim. Po ashtu, do të ofrohet 

mbështetje për të forcuar diplomacinë 

ekonomike. 

Klima e tregtisë dhe biznesit do të 

përmirësohet nëpërmjet forcimit të 

bashkëpunimit ndërmjet qeverisë dhe 

biznesit, krijimit të një sporteli ku ofrohen të 

gjitha shërbimet në doganat kufitare, 

kapacitetet e rritura për zbatimin e praktikave 

më të mira për lehtësimin e tregtisë, duke 

përfshirë dhe ofrimin e një sistemi të 

automatizuar për të dhënat doganore dhe 

krijimin e një Dritareje të Vetme për të nxitur 

shkëmbimin efikas të informacionit ndërmjet 

tregtisë dhe qeverisë. Programi i 

Bashkëpunimit 2012-2016 do të mbështesë 

krijimin e Qendrës Shqiptare të Mbështetjes 

së Biznesit dhe Inovacionit, rregullimin e 

energjisë së rinovueshme dhe pastrimin nga 

emetimet e gazit me efekt serë. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

nxisë Përgjegjësinë e Përbashkët të 

Koorporatës dhe Kompaktin Global. Do të 

ofrohet po ashtu ndihmë në përmirësimin e 

shërbimeve publike dhe utilitare. Programi do 

të punojë me ofruesit e shërbimeve për të 

përmirësuar cilësinë e shërbimeve dhe për 

rritjen e kënaqësisë së klientit. Për të fuqizuar 

konsumatorët, programi do të ndihmojë në 

përmirësimin e kapaciteteve të institucionet 

përgjegjëse kombëtare dhe jo-qeveritare, të 

tilla si Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 

Energjisë, Komisioni për Mbrojtjen e 

Konsumatorit, shoqatat e mbrojtjes së 

konsumatorit dhe institucionet e tjera që 

operojnë në fushën e sigurisë ushqimore. 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara do të 

këshillojnë Shqipërinë për mënyrën e 

realizimit të angazhimeve të saj lidhur me 

ndryshimet klimaterike dhe mbështetjen e 

organeve zbatuese për të monitoruar 

progresin, për të nxitur përdorimin e 

burimeve të enegjisë pa emetim të gazit serë, 

për shembull nëpërmjet një Mekanizmi të 

Pastër Zhvillimi dhe masa lehtësuese, të tilla si 

teknologjinë e ngrohjes së ujit me energji 

diellore, dhe për të prezantuar masa të 

përshtatshme. Qeveria do të këshillohet sesi 

të vënë në praktikë konventat mjedisore të 

Kombeve të Bashkuara, duke u përqendruar 

në veçanti në ato masa që lidhen me 

biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura, 

tjetërsimin, pyjet dhe menaxhimin e burimeve 

ujore. 
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Agjencitë e Kombeve të Bashkuara do të 

ndihmojnë qeverinë në miratimin e një qasje 

strategjike për planifikimin mjedisor dhe do të 

ndihmojnë në krijimin e një organi 

vendimmarrës ndërministror. Agjencitë do të 

mbështesin po ashtu krijimin e instrumenteve 

ekonomike për të rritur fondet e 

disponueshme për trajtimin e përparësive 

mjedisore. 

Përmirësimi i kapacitetit mjedisor për të kryer 

vlerësime mjedisore në kuadrin e rritjes së 

ndërgjegjësimit publik dhe pjesëmarrjes së 

publikut do ta ndihmojë Shqipërinë në 

plotësimin e standardeve mjedisore. Programi 

i Bashkëpunimit 2012-2016 do të mbështesë 

zgjerimin e kurrikulës mjedisore në arsim dhe 

rritjen e numrit të aktivitete të lidhura me 

mjedisin në shkolla. Mbetjet e ngurta do të 

jetë më mirë të menaxhohen në nivel vendor. 

Do të vazhdohet të jepet mbështetje për 

monitorimin e ndotjes së ajrit, cilësisë së ujit 

të pijshëm dhe ujit të ndotur në përputhje me 

kërkesat e Direktivës Kuadër të Ujit të BE-së 

dhe për zbatimin e Programit Kombëtar për 

Prodhim të Pastër. Do të nxiten punimet “e 

gjelbra” në menaxhimin e mbetjeve dhe 

mbrojtjen e mjedisit. 

Kapacitetet e qeverisë qendrore dhe të 

qeverive vendore do të ndihmohen në 

përgatitjen dhe parandalimin e rreziqeve për 

katastrofa dhe për mobilizimin e vullnetarëve. 

Vëmendje e veçantë do u kushtohet zonave të 

trashëgimisë kombëtare. Agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara do të mbështesin 

qeveritë në zbatimin e Planit Kombëtar të 

Veprimit për Shkatërrimin e Municioneve të 

Vjetra dhe të Tepërta deri në fund të vitit 

2013. 

Zhvillimi i qarqeve dhe i 

pushteteve vendore  

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

ofrojë mbështetje për institucionet qendrore, 

në nivel qarku dhe në nivel të qeverive 

vendore për formulimin e një politike zhvillimi 

rajonal dhe të qasjes strategjike për të thithur 

fondet e IPA-s së Bashkimit Evropian 

(instrumenti për ndihmën para-aderimit) për 

zhvillimin rajonal. Do të ofrohet këshillim dhe 

trajnim për reformat dhe novacionet 

institucionale dhe për planifikimin dhe 

zbatimin e zhvillimit ekonomik rajonal të 

ndjeshëm ndaj çështjeve gjinore. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë politikëbërjen për sigurinë dhe 

cilësinë ushqimore, duke i ofruar ndihmë 

teknike Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe 

Mbrojtjes së Konsumatorit për të mbështetur 

prodhimin e fermave dhe tregjet, për të 

ndërtuar institucionet dhe për të harmonizuar 

legjislacionin me acquis communautaire të BE-

së. Ndërhyrjet e përzgjedhura lokale do të 

përfshijnë aktivitetet e synuara për 

përmirësimin e identifikimit pjesëmarrës, 

planifikimin dhe përcaktimin e përparësisë për 

mundësitë e investimit në favor të të varfërve 

në zonat rurale malore, ofrimin e granteve të 

trajnimit profesional për anëtarët e familjeve 

të varfra pa prona të qëndrueshme bujqësore, 

dhe ofrimin e ndihmës teknike dhe e 

mbështetjes për burrat dhe gratë e varfër që 

janë ekonomikisht aktivë, si dhe për 

ndërmarrje te vogla dhe të mesme. Kur është 

e nevojshme, në mënyrë që të zgjerohet 

konkurrueshmëria e zinxhirëve të vlerave me 

bazë rurale, programi do të bashkëfinancojë 

ndërtimin ose rehabilitimin e infrastrukturës 

së vogël publike, do të ofrojë bashkëfinancime 

si dhe do të lehtësojë marrjen e huave për 
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prodhuesit e vegjël bujqësorë dhe për 

bizneset rurale.  

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

nxisë zhvillimin lokal ekonomik dhe do të 

mbështesë organet përkatëse qeveritare dhe 

qarqet në Shqipëri për zbatimin e strategjive 

kombëtare për turizmin, kulturën dhe 

marketimin kulturor. Do të ofrohet 

mbështetje dhe për forcimin e kapaciteteve 

për diplomacinë kulturore. Programi do të 

mbështesë forcimin e legjislacionit dhe të 

politikave që zhvillojnë dhe ruajnë vendet e 

trashëgimisë kulturore dhe natyrore, luftën 

kundër trafikimit të paligjshëm të pronës 

kulturore dhe përmirësimin e kapaciteteve 

kombëtare për ruajtjen, menaxhimin dhe 

promovimin e trashëgimisë. 

Ministria e Brendshme do të këshillohet për 

zbatimin e Strategjisë së Decentralizimit, duke 

përfshirë dhe decentralizimin efektiv fiskal 

dhe konsolidimin institucional. Qasjet 

novative ndaj zhvillimit rajonal do të 

lehtësohen nëpërmjet bashkëpunimit të 

decentralizuar. Do të ofrohet këshillim në 

kuadrin e bashkëpunimit ndërbashkiak, i cili u 

lejon qeverive lokale të realizojnë detyrimet 

në përputhje me kompetencat më të mëdha 

që ata kanë. Po ashtu, ndihmë do të ofrohet 

dhe për reformat që u përgjigjen çështjeve 

gjinore në nivelin e institucioneve të qarkut. 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara do të 

ofrojnë ndihmë teknike për organet rajonale 

dhe lokale për menaxhimin administrativ dhe 

financiar dhe për koordinimin ndërmjet 

qeverive qendrore dhe lokale, duke theksuar 

novacionin dhe përmirësimet e ndjeshme për 

aspektet gjinore. Programi i Bashkëpunimit 

2012-2016 do të mbështesë projektimin dhe 

zbatimin e legjislacionin vendor ose të 

politikave që sigurojnë marrjen e shërbimeve, 

në veçanti për grupet e margjinalizuara, të 

cilat nxisin pjesëmarrjen e komunitetit, dhe të 

cilat harmonizojnë veprimet me planet e 

veprimeve, si për shembull, Planin Kombëtar 

të Veprimit për Romët. Do të mbështetet po 

ashtu monitorimi dhe raportimi për zbatimin 

e planeve rajonale dhe lokale. 

Politikat përfshirëse sociale  

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara do të 

ndihmojnë Ministrinë e Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Mundësive të Barabarta për të 

mbledhur partnerët lokalë për harmonizimin e 

mbështetjes për strategjinë kombëtare të 

përfshirjes sociale, për identifikimin e 

boshllëqeve të politikave dhe për monitorimin 

dhe rishikimin e progresit. Programi i 

Bashkëpunimit 2012-2016 do të mbështesë 

rishikimin e mekanizmit të mbrojtjes sociale 

dhe të zbatimit të saj përsa i përket 

legjislacionit dhe zbatimit të tij dhe 

disponueshmërisë së shërbimeve për grupet e 

cenuara. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

do të ndihmojnë për të siguruar 

disponueshmërinë e statistikave përkatëse 

dhe do të forcojnë dialogun e nevojshëm 

ndërmjet institucioneve publike dhe private. 

Përpjekjet do të bazohen në institucionet ose 

grupet e punës së krijuara, të tilla si strukturat 

për përfshirjen e popullsive rome. 

Reforma e sistemit të mbrojtjes sociale dhe e 

monitorimit të ndikimit mbi grupet e 

cenueshme do të vazhdojë të marrë 

vëmendje. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

do të punojnë me qeverinë për uljen e 

varfërisë së fëmijëve dhe për të trajtuar 

transmetimin e varfërisë nga njëri brez tek 

tjetri. Do t’i kushtohet vëmendje faktit nëse 

shërbimet e specializuara, përveç përfitimeve 

monetare, mund të ndihmojnë grupet e 

cenueshme të shpëtojnë nga përjashtimi. 
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Do të bëhen përpjekje për të ndihmuar edhe 

në zbatimin dhe monitorimin e ligjit  

“Për Anti-Diskriminimin”. Do të identifikohet 

legjislacioni i nevojshëm për zbatimin e 

Konventës së Kombeve të Bashkuara për të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. 

Organet lokale do të ndihmohen të ofrojnë 

shërbimet përkatëse. Do të testohen 

ndërhyrjet e politikave, si dhe do të rritet 

ndërgjegjësimi për të drejtat e personave me 

aftësi të kufizuar. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë zbatimin dhe monitorimin e ligjit 

për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si dhe 

kërkimet dhe novacionet për uljen e rrezikut 

tek fëmijët, duke përfshirë abuzimin me 

substanca dhe dhunën. Mekanizmat ekzistues 

të mbrojtjes lokale për fëmijët do të 

zgjerohen dhe do të integrohen në shërbimet 

sociale shtetërore. Për fëmijët pa kujdes 

prindëror do të nxiten alternativat për 

vendosje në familje kundrejt vendosjes në 

institucione. Qeveria do të ndihmohet për të 

siguruar regjistrimin e të gjithë fëmijëve të 

sapolindur dhe që familjet vulnerabël të 

përdorin praktika më të mira prindërimi dhe 

të mund të ushtrojnë kujdes të organizuar për 

fëmijët. 

Kapacitetet e institucioneve, duke përfshirë 

dhe median, do të forcohen për të punuar me 

të rinjtë dhe për të nxitur vlerat me bazë të 

drejtash dhe një mënyrë të shëndetshme 

jetese. Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 

do të ndihmojë në zhvillimin e politikave 

kohezive kombëtare për rininë dhe në krijimin 

e një infrastrukture kombëtare vullnetare dhe 

përfshirëse. 

Në mbështetje të Deklaratës së Madridit dhe 

të Planit Ndërkombëtar të Veprimit për 

Ageing, agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

mund të ofrojnë orientim për qeverinë, 

biznesin, dhe grupet e shoqërisë civile, në 

mënyrë që ata të kenë mundësi të ofrojnë dhe 

të monitorojnë shërbimet për personat më të 

vjetër dhe për të rritur pjesëmarrjen e tyre në 

shoqëri. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështesë zbatimin e ligjit “Për Dhunën në 

Familje” nga organet vendore nëpërmjet një 

buxhetimi më të fuqishëm dhe një reagim më 

pozitiv nga sektorët shëndetësorë, të 

drejtësisë dhe të sigurimit. 

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës do të 

ndihmohet për të arritur objektivin “arsim për 

të gjithë”, në veçanti nëpërmjet një 

mbështetje më të mirë për shkollat me nivel 

të lartë braktisje dhe në bashkëpunim me 

mekanizmat për mbrojtje sociale. Shkollave 

do t’u jepet ndihmë, në mënyrë që ato të jenë 

mirëpritëse, pa dhunë dhe mbështesë për të 

gjithë fëmijët, duke përfshirë dhe fëmijët me 

aftësi të kufizuara, dhe të ndihmojnë të rinjtë 

të ndërtojnë aftësitë bazë të jetës dhe sjellje 

pozitive. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

do të mbështesin ministrinë në nxitjen e 

arsimit universal parashkollor, duke u 

përqendruar në familjet e pafuqishme dhe në 

zhvillimin e modeleve financiare për një 

sistem arsimor me kosto të ulët dhe cilësor. 

Në bashkëpunim me ministritë e tjera 

përkatëse, agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

do të ndihmojnë në përfshirjen e çështjeve të 

të drejtave të njeriut, shëndetin dhe 

trashëgiminë kulturore nëpërmjet zhvillimit të 

materialeve trajnuese për mësuesit dhe të 

kapaciteteve të mësuesve, psikologëve 

shkollorë dhe punonjësve socialë. Kapaciteti 

për një menaxhim të përmirësuar të shkollave 

do të forcohet në bashkëpunim me shoqërinë 

civile. 
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Ministritë përkatëse do të mbështeten për 

ofrimin e aktiviteteve të integruara për masat 

parandaluese të shëndetit publik, në 

përputhje me Rregulloren Ndërkombëtare të 

Shëndetësisë, duke përfshirë dhe masat 

kundër përdorimit të duhanit, sëmundjet e 

transmetueshme, HIV/AIDS, sëmundjet 

seksualisht të transmetueshme, varësinë nga 

substanca të ndryshme, dhe një gamë të gjerë 

sëmundjesh jo të transmetueshme. 

Institucionet përkatëse do të ndihmohen në 

kërkim, mbikëqyrje, analizim dhe vlerësim, me 

qëllimin e përmirësimit të politikave të 

shëndetit publik, financimit shëndetësor dhe 

sigurimeve shoqërore. Institucionet e 

shëndetit publik do të ndihmohen të 

komunikojnë përparësitë e shëndetit publik 

dhe të kenë një sistem efektiv komunikimi 

gjatë krizave. 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara do të 

mbështesin Ministrinë e Shëndetësisë për 

forcimin e sistemeve shëndetësore për nënat 

dhe foshnjat e tyre, duke përfshirë praktika 

më të mira prindërimi dhe ushqyerje, 

komunikim me komunitetin dhe integrimin 

me ndërhyrjet e shërbimeve sociale. Do të 

mbështetet dhe trajnimi për shëndetin 

riprodhues dhe për dhunën me bazë gjinore 

për profesionistët e shëndetësisë. Do të 

vazhdojë mbështetja për mjekësinë nukleare 

dhe radioterapinë. Në kuadër të Programit, 

pritet të forcohen institucionet për t’i ardhur 

në ndihmë komuniteteve të monitorojnë dhe 

të kërkojnë shërbime cilësore shëndetësore. 

Do të nxitet përfshirja e burrave në çështjet e 

shëndetit riprodhues, çështjet gjinore dhe të 

popullsisë, duke përfshirë dhe median. Do të 

nxiten dhe shërbimet e shëndetit parësor që 

favorizojnë të rinjtë, duke përfshirë 

posaçërisht  adoleshentët e papërkrahur. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

promovojë dialogun ndërsektoral në 

mbështetje të parandalimit dhe kujdesit të 

lidhur me HIV/AIDS duke u përqendruar tek 

popullsitë më të rrezikuara. Promovimi do të 

theksojë gjithashtu kapërcimin e stigmatizimit 

dhe diskriminimit dhe përfshirjen e njerëzve 

të prekur nga HIV/AIDS në skemat e mbrojtjes 

shoqërore. Edukatorët, punonjësit socialë, 

zyrtarët shëndetësor dhe oficerët e zbatimit 

të ligjit do të orientohen në parandalimin e 

përdorimit të drogave. Parandalimi i abuzimit 

me drogën dhe i HIV/AIDS do të lidhet me 

shërbimet e mbrojtjes për grupet që janë më 

shumë të rrezikuara, duke përfshirë dhe ata 

që vuajnë dënimin me burgim . 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

kontribuojë për transformimin e punës së 

Shërbimeve Kombëtare të Punësimit nga një 

punë lidhur me administrimin e përfitimeve 

në ofrues shërbimesh për punëkërkuesit dhe 

për ndërmarrjet. Kjo përfshin forcimin, 

planifikimin dhe monitorimin e politikave dhe 

të masave aktive të tregut të punës. 

Vëmendja do të jetë tek grupet në rrezik 

përjashtimi. Qeveria do të mbështetet për të 

promovuar ri-integrimin e migrantëve që 

kthehen dhe për të hartuar politika që nxisin 

një përqindje më të lartë punësimi në 

ekonominë formale nëpërmjet mjeteve, të 

tilla, si dialogu efektiv social. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do t’i 

vijë në ndihmë Inspektoratit Shtetëror të 

Punës për të përmirësuar inspektimin dhe 

shërbimet e sigurisë dhe shëndetit në punë, 

duke përfshirë zbatimin efektiv të politikave 

të inspektimit të punës. Ai do të nxisë 

partneritetin ndërmjet Inspektoratit të Punës, 

zyrës së Avokatit të Popullit dhe zyrës së 

Komisionerit për Antidiskriminim. 
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Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

ndihmojë organet të rrisin mundësinë e 

përfitimit të shërbimeve sociale, arsimit 

profesional, shërbimeve shëndetësore, 

siguracionit shoqëror dhe të punësimit, 

pronësinë mbi pronat dhe mikrokredi për 

gratë. Instituti i Sigurimeve Shëndetësore do 

të ndihmohet të zgjerojë skemën e mbrojtjes 

së nënave. 
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V. Menaxhimi i Programit dhe Përgjegjësitë  

y Program Bashkëpunimi 2012-20162  

do të zbatohet në nivel kombëtar nën 

koordinimin e përgjithshëm të 

Departamentit të Strategjive dhe Koordinimit 

të Donatorëve. Aktivitetet e programit do të 

zbatohen nga Ministritë qeveritare, OJF-të, 

OJQ-të ndërkombëtare dhe Agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara.  

Në masën e mundur, Agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara dhe partnerët do të përpiqen të 

minimizojnë sa më shumë numrin e 

dokumenteve të nevojshme për zbatimin e 

aktiviteteve të programimit, duke përdorur 

Programin e Bashkëpunimit 2012-2016 dhe 

përshtatur për zbatim nga një grup Planesh 

Vjetore Pune (të përbashkëta) të nënshkruara 

nga të dyja palët. Planet (e përbashkëta) 

vjetore të punës (PVP) dhe/ose dokumentet e 

projekteve3 përshkruajnë aktivitetet specifike 

që do të përfundojnë në një vit të caktuar, në 

mënyrë që të punohet drejt arritjes së 

rezultateve të synuara. Këto PVP do të 

përbëjnë një marrëveshje midis agjencive të 

Kombeve të Bashkuara dhe çdo partneri 

zbatues mbi përdorimin e burimeve. Planet 

Vjetore të Punës do të nënshkruhen nga 

homologët kombëtarë (zakonisht një ministri 

e linjës) sipas produkteve përkatëse dhe 

agjencive të Kombeve të Bashkuara 

                                                           
2
 Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 zbaton në 

masë të gjerë modelin e udhëzimit të miratuar nga 
UNDG në Planin e Veprimit të UNDAF. Më shumë 
informacion mbi modelin e udhëzimit dhe  bazën e 
tij mund të gjendet në: www.undg.org 
3

 Projekt-dokumentet lejohen vetëm nëse nuk 
ngadalësojnë zbatimin e përbashkët të një ose më 
shumë produkteve.  

përgjegjëse. Ministria e linjës së bashku me 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara përkatëse 

janë përgjegjëse për përdorimin e duhur të 

burimeve dhe zbatimin e Planit Vjetor të 

Punës në atë mënyrë që produktet të 

përbëjnë një kontribut të rëndësishëm në 

arritjen e një rezultati të veçantë të përfshirë 

në Kuadrin e Rezultateve të Programit të 

Bashkëpunimit 2012 – 2016. Planet Vjetore të 

Punës do të kombinojnë të dhënat e të gjitha 

agjencive të Kombeve të Bashkuara. 

Strukturat e institucioneve ekzistuese 

kombëtare do të përdoren në masën e 

mundur për lidership strategjik, drejtim, 

kontroll dhe koordinim të Programit. 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do të 

mbështetet nga një strukturë koherente 

qeverisjeje me linja të qarta përgjegjshmërie 

dhe vendimmarrje. Menaxhimi dhe 

koordinimi i përgjithshëm i programit do të 

jenë përgjegjësi e përbashkët e qeverisë dhe e 

agjencive të Kombeve të Bashkuara. 

Menaxhimi mbi bazën e 

rezultateve 

Qeveria dhe agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara theksojnë rëndësinë e menaxhimit 

me bazë rezultatesh dhe kanë përshtatur një 

strategji menaxhimi nëpërmjet së cilës 

garantohet se  “proceset, produktet dhe 

shërbimet e organizatave të tyre kontribuojnë 

për arritjen e rezultateve të dëshiruara 

(produkteve, rezultateve dhe ndikimeve).  

Karakteristikë e  natyrës së menaxhimit 

bazuar në rezultate është caktimi i qartë i 

K 

http://www.undg.org/
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përgjegjësive për rezultatet. Si rezultat, ky lloj 

menaxhimi kërkon monitorim dhe 

vetëvlerësim të progresit të bërë për arritjen e 

rezultateve dhe raportimit të performancës.4”  

Kuadri i Rezultateve përcakton rezultatet dhe 

produktet e Programit të Bashkëpunimit 2012 

– 2016 (shiko Shtojcën A).  Kuadri i Integruar i 

Burimeve (Kuadri i Përbashkët Buxhetor) 

ofron një pasqyrë treguese të burimeve 

financiare të KB-së në dispozicion nga 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara për 

zbatimin e programit, si dhe fondet e 

pafinancuara (shiko Aneksin B).  Së bashku ato 

do të udhëheqin partnerët e programit, në 

mënyrë që të mbeten të orientuara drejt 

rezultateve dhe të punojnë si një ekip i vetëm. 

Me fillimin e Programit, Kuadri i Integruar i 

Burimeve do të ndahet me tej sipas viteve dhe 

me kalimin e kohës do të shërbejë gjithashtu 

si mjet për ndjekjen e disbursimit të fondeve 

të programit. 

Mënyrat e menaxhimit të Programit të 

Bashkëpunimit 2012-2016 janë të organizuara 

rreth rezultateve (rezultateve dhe 

produkteve) në mënyrë që të përcaktohen 

qartë rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me këto 

rezultate. 

Komiteti i Modernizimit të Qeverisë shërben 

si organi më i lartë i qeverisë për politikat, 

koordinimin dhe vendimmarrjen, i cili 

përcakton përparësitë strategjike dhe rishikon 

progresin. Departamenti i Strategjive dhe i 

Koordinimit të Donatorëve është organi 

përgjegjës për koordinimin e aktiviteteve të 

qeverisë, Kombeve të Bashkuara dhe 

donatorëve dhe për të garantuar realizimin e 

angazhimeve të qeverisë në lidhje me 

                                                           
4

 Përkufizimi i Menaxhimit të Bazuar mbi 
Rezultatet (MBR) është marrë nga Terminologjia e 
Harmonizuar e miratuar nga UNDG, 2003. 

Programin e Bashkëpunimit 2012-2016 dhe 

monitorimin e progresit drejt arritjes së 

objektivave. Komiteti i Modernizimit i 

Qeverisë përqendrohet tek niveli strategjik  

dhe, si pasojë,  mbikëqyr kontributin që japin 

ministritë e linjës dhe Kombet e Bashkuara në 

arritjen e përgjithshme të njëmbëdhjetë 

rezultateve të programit, ku secili prej të 

cilëve reflekton ndryshime të rëndësishme në 

situatën kombëtare të zhvillimit dhe përbën 

përparësi kombëtare. Komiteti drejtohet nga 

Ministri i Inovacionit dhe i Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit, dhe përbëhet 

më tej nga zyrtarë të lartë të qeverisë nga 

fushat teknike përkatëse.  

Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv merr 

vendimet ekzekutive të nevojshme për 

zbatimin e Programit të Bashkëpunimit 2012-

2016, në përputhje me vendimet strategjike 

të marra nga Komiteti i Modernizimit të 

Qeverisë. Gjatë analizës vjetore dhe përpara 

fillimit të vitit të ri, Komiteti i Përbashkët 

Ekzekutiv garanton që grupi i  PVP-ve i 

projektuar për të drejtuar punën në vitin e 

ardhshëm, të vihen në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në punë si kontribuues për 

arritjen e rezultateve. Për këtë, do të 

përgatitet një paketë informuese për 

Komitetin e Përbashkët Ekzekutiv në të cilën 

do të përmblidhen qëllimet, buxhetet dhe 

produktet kryesore të Planeve të ndryshme 

Vjetore të Punës.   

Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv është 

gjithashtu i ngarkuar me shpërndarjen e 

burimeve nga Fondi i Koherencës, duke 

zbatuar kriteret e ndarjes së fondeve, bazuar 

në performancë, të përshkruara në 

Udhëzimet e Fondit të Koherencës. Më shumë 

detaje mbi këtë rol të Komitetit Ekzekutiv të 

Përbashkët gjenden në Kapitullin VIII.  
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Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv 

bashkëdrejtohet nga Drejtorja  e 

Departamentit të Strategjive dhe Koordinimit 

të Donatorëve dhe nga Koordinatorja e 

Përhershme e Kombeve të Bashkuara dhe 

është organ që merr vendime me konsensus. 

Në rastet kur nuk arrihet konsensusi, çështja i 

dërgohet Komitetit të Modernizimit të 

Qeverisë për të marrë një vendim, me 

përjashtim të rasteve kur çështja ka natyrë 

strikte të lidhur me Kombet e Bashkuara. Në 

këtë rast çështja i dërgohet Koordinatores së 

Përhershme të Kombeve të Bashkuara.  
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Nën drejtimin e Koordinatores së Përhershme 

të Kombeve të Bashkuara, Skuadra e 

Kombeve të Bashkuara do të menaxhojë 

zbatimin e përgjithshëm të Programit të 

Bashkëpunimit 2012-2016 nga ana e Kombeve 

të Bashkuara. Duke punuar bashkërisht për 

zbatimin e programit, Skuadra e Kombeve të 

Bashkuara do të udhëhiqet nga parimet e 

miratuara të punës së Skuadrës së Kombeve 

të Bashkuara, si dhe nga Kuadri global i 

Menaxhimit dhe Përgjegjshmërisë.  

Skuadra e Kombeve të Bashkuara do të ketë 

tre komitete këshillimore në nivel 

ndëragjencish: 

a) Skuadrën e Menaxhimit të Veprimeve 

b) Skuadrën e Komunikimeve  

c) Komitetin Këshillimor të MBR-së  

Në fushat e tyre teknike përkatëse këto 

komitetet e këshillojnë rregullisht Skuadrën e 

Kombeve të Bashkuara. Kushtet e Punës 

përshkruajnë rolet dhe përgjegjësitë e sakta 

që kanë këta komitete në lidhje me produktet 

dhe rezultatet. Puna e komiteteve 

këshillimore përfshin dhe detyrat e lidhura me 

objektivat specifike të reformave, të tilla si 

mënyra e organizimit të menaxhimit të 

programit të përbashkët, Fondin e 

Koherencës së Kombeve të Bashkuara, 

iniciativat këshilluese për mbarë sistemin dhe 

shërbimet e ndërsjella.  

Grupet e punës për produktet janë komitetet 

teknike, të cilat kanë role dhe përgjegjësi të 

lidhura drejtpërsëdrejti me arritjen e 

produkteve specifike. Këto grupe përbëhen 

nga përfaqësues nga partnerët përkatës 

zbatues, nga agjencitë kontribuuese të 

Kombeve të Bashkuara dhe partnerëve të 

tjerë që zbatojnë (pjesë të) PVP-së. Grupet e 

punës për produktet janë përgjegjëse për 

koordinimin dhe projektimin e aktiviteteve të 

përfshira në PVP të përbashkëta, monitorimin 

dhe raportimin rreth PVP-ve, si dhe për 

mobilizimin e burimeve dhe përgatitjen e 

kërkesave për fonde nga Fondi i Koherencës. 

Kombeve e Bashkuara do të përpiqen sa më 

shumë të jetë e mundur të harmonizojnë 

zhvillimin dhe buxhetimin e PVP-ve me 

procesin kombëtar të buxhetimit. Për këtë, 

ministritë e linjës do të drejtojnë grupet e 

punës për produktet, duke punuar me afate 

kohore të sakta dhe hapa të veçantë në 

procesin e përgatitjes së buxhetit kombëtar.   

Këto grupe sigurojnë po ashtu se për një 

produkt Kombet e Bashkuara punojnë në 

mënyrë të koordinuar me partnerin zbatues 

dhe me të gjithë partnerët e tjerë kombëtarë. 

Në të njëjtën mënyrë dhe Qeveria do të 

sigurojë që të gjitha ministritë e saj të linjës 

dhe institucionet shtetërore të përfshira në 

një ose disa produkte të programit do të 

koordinojnë punën e tyre me agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara. Një PVP mund të vërë 

në punë disa produkte që drejtohen nga 

partneri zbatues, nëse kjo gjë i shërben 

qeverisë. Një PVP i kombinuar do të lehtësojë 

dukshëm procesin e menaxhimit për të gjithë 

partnerët e përfshirë.  
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Koherenca dhe thjeshtësimi   

Për shumicën e agjencive pjesëmarrëse 

Programi i Bashkëpunimit 2012 – 2016 

zëvendëson program-dokumentet dhe 

marrëveshjet e mëparëshme specifike të 

agjencive të veçanta. 

Mbi bazën e mësimeve të nxjerra nga cikli i 

mëparshëm, Skuadra e Kombeve të 

Bashkuara në Shqipëri vlerëson se ekziston 

nevoja për koherencë dhe thjeshtësim të 

procedurave të menaxhimit (duke përfshirë 

dhe proceset e punës) si në nivelin strategjik 

dhe në atë operativ. Në nivelin strategjik 

Programi i Bashkëpunimit 2012 – 2016 

përfaqëson një thjeshtësim domethënës mbi 

të gjithë procesin e programimit në vend. 

Dokument Programi i Përbashkët i Kombeve 

të Bashkuara për Vendin së bashku me 

Programin e Bashkëpunimit 2012 – 2016 

transformon punën për Vlerësimin e 

Përbashkët të Vendit, Kuadrin e Ndihmës për 

Zhvillim të Kombeve të Bashkuara dhe 

Dokumentet e Programeve Specifike të 

Agjencive për Vendin në një dokument dhe 

proces të vetëm.  

Së bashku me qeverinë e Shqipërisë, Skuadra 

e Kombeve të Bashkuara ra dakord që vënia 

në punë e programit kërkon po ashtu 

koherencë dhe thjeshtësim të mëtejshëm. 

Duke analizuar mësimet e nxjerra, u 

identifikuan tri fusha kryesore me interes:  

 ngarkesa e punës si për Qeverinë, 

ashtu edhe për Kombet e Bashkuara 

në lidhje me punën planifikuese dhe 

raportimin   

 përfshirja e kufizuar e ministrive 

teknike të linjës, të ndryshme nga 

partneri zbatues, pas përfundimit të 

planifikimit strategjik   

 Koherenca e Kombeve të Bashkuara 

ishte e fortë gjatë fazës planifikuese, 

por më e dobët gjatë fazës së 

zbatimit. 

 

Për të trajtuar secilin nga këto tre 

komponentë, Skuadra e Kombeve të 

Bashkuara projektoi një grup të ri mjetesh 

menaxhimi (mekanizma dhe instrumente) dhe 

specifikoi përgjegjësinë e secilës agjenci, siç 

paraqitet më sipër. Kjo ka gjithashtu pasoja në 

nivel operativ, për të cilin më poshtë paraqitet 

një diagram e veçantë. Diagrama jep detaje 

shtesë dhe tregon vizualisht se si grupet e 

punës së produkteve kanë rolet dhe 

përgjegjësitë e tyre të lidhura drejtpërsëdrejti 

me një ose më shumë rezultate dhe sesi 

koordinohen grupet me njëri-tjetrin nga të 

ashtuquajturit koordinatorë rezultatesh.  

Koordinatori i Rezultateve është ngarkuar me 

detyrën e të siguruarit se grupet e punës së 

produkteve janë realisht të koordinuara dhe 

kontribuojnë drejtpërsëdrejti për arritjen e 

rezultatit të përgjithshëm. Pra, koordinatori i 

rezultatit do të zbatojë hapat kyçe në procesin 

e zbatimit nga kjo perspektivë. Këtu 

përfshihet rishikimi i PVP-ve të dorëzuara nga 

Grupet e Punës së Produkteve për të 

inkurajuar plotësueshmëri dhe sinergji të 

mundshme në mbështetje të rezultatit të 

përgjithshëm. Kjo përfshin gjithashtu edhe 

udhëzimin në lidhje me raportet 

gjashtëmujore dhe vjetore të progresit dhe 

kërkesat për financimin e Fondit të 

Koherencës.

 

 

 

 

Komiteti Keshillimor i MBR-se 
(i cili perbehet nga Koordinatoret e Rezultatit) 

Figura 2  Niveli teknik i struktures se menaxhimit 
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Të gjithë koordinatorët e rezultateve janë 

anëtarë të Komitetit Këshillimor të MBR-së, 

detyra e të cilit është mbikëqyrja e pranimit 

në parimet e menaxhimit bazuar në rezultate 

gjatë të gjithë zbatimit të Programit të 

Bashkëpunimit 2012-2016 dhe të këshillojë 

Skuadrën e Agjencive të Kombeve të 

Bashkuara në vend, në përputhje me 

rrethanat. Komiteti Këshillimor i MBR-së do të 

këshillojë Skuadrën e Kombeve të Bashkuara 

për mundësitë dhe sfidat e lidhura me 

programin aspektet e menaxhimit specifik të 

programit, dhe koordinimit të trajnimit për 

stafin dhe për partnerët kombëtarë, siç 

vlerësohet e nevojshme. Ai do të mbështesë 

po ashtu iniciativat e menaxhimit të njohurive 

dhe do t’i japë skuadrën e komunikimit 

materialin e nevojshëm që mbështet 

komunikimin mbi rezultatet.  

Gjatë rishikimit vjetor, Komiteti i Përbashkët 

Këshillimor do të marrë një paketë 

informuese e cila përfshin një përmbledhje të 

përgjithshme të buxhetit dhe produkteve të  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVP të ndryshme të miratuara dhe 

nënshkruara ndërmjet Partnerëve Zbatues 

dhe agjencive përkatëse të Kombeve të 

Bashkuara. Komitetit të Përbashkët Ekzekutiv 

do t’i kërkohet të miratojë marrëveshjet e 

bëra, si dhe të verifikojë që paketa e 

prezanton një kuadër të saktë të zbatimit të 

programit strategjik të artikuluar në këtë 

Program Bashkëpunimi për periudhën 2012 - 

2016.   

Megjithëse anëtarët e Grupeve të Punës së 

Produkteve dhe Komiteti Këshillimor i MBR-së 

kanë përgjegjësi në lidhje me angazhimet e 

nënshkruara nga një grup i agjencive të 

Kombeve të Bashkuara; mbikëqyrësi i tyre 

kryesor mbetet brenda menaxhimit të linjës 

së agjencive të tyre përkatëse, nga të cilat, 

rrjedhimisht, dhe varen. Gjithsesi, aty ku 

është e mundur, vlerësimet e performancës 

individuale venë në pak dhe e shpërblejnë 

pozitivisht kontributin e anëtarit të stafit për 

mekanizmat dhe instrumentet e përbashkëta 

të menaxhimit, sipas rastit për stafin përkatës 

(p.sh. skuadra e menaxhimit të veprimeve, 

grupet e punës së produkteve, etj).  

Për të përmbushur angazhimet dhe për të 

forcuar performancën e përgjithshme mbi 

Grupi i 
Punes per 
Produktin  

Koordinatori i Rezultatit 

Grupi i 
Punes per 
Produktin  

 

Grupi i 
Punes per 
Produktin  

 

Grupi i 
Punes per 
Produktin  

 

Koordinatori i Rezultatit 
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barazinë gjinore, Ekipi i Agjensive të Kombeve 

të Bashkuara në vend përcakton një Grup 

Tematik mbi çështjet Gjinore. Ky grup do të 

lehtësoj integrimin e çështjeve gjinore në 

program gjatë fazave të zbatimit, rishikimit, 

monitorimit dhe vlerësimit. Grupi Tematik 

mbi Çështjet Gjinore përbëhet nga 

përfaqësues të stafit të programit në nivele të 

përputhshme me politikat korporative dhe 

udhëzimet mbi cilësinë gjinore. Për këtë 

qëllim, stafi do të vihet në dispozicion nga 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara zbatuese 

të Programit të Bashkëpunimit 2012 – 2016.  

Grupi Tematik mbi çështjet Gjinore do të 

mbikqyrë integrimin gjinor dhe do të shërbejë 

si kujdestar i Treguesve të Performancës mbi 

Barazinë Gjinore dhe Auditimin Gjinor. 5 Grupi 

Tematik do të udhëhiqet nga UN Women 

sipas mandatit të dhënë nga rezoluta 

A/RES/64/289. Ky mandat i beson UN Women 

një rol shtesë në udhëheqjen, koordinimin 

dhe promovimin e përgjegjshmërisë së Ekipit 

të Agjencive të Kombeve të Bashkuara në 

punën e tij mbi barazinë gjinore dhe fuqizimin 

e grave.  

Qasja e harmonizuar për 

transferimin e parave/fondeve 

Në Shqipëri, UNDP, UNICEF dhe UNFPA kanë 

rënë dakord të zbatojnë qasjen e harmonizuar 

të procedurave të transferimit të parave dhe 

koordinimin e aktiviteteve të fuqishme 

koordinuese dhe siguruese me agjencitë e 

tjera të Kombeve të Bashkuara. Të gjitha 

transferimet e fondeve për një partner të 

                                                           
5
 Parimet e miratuara nga UNDG dhe të dërguara 

tek të gjithë Koordinatorët e Përhershëm nga 
kryetari i UNGD-së, si një instrument  për të 
vendosur piketa të performancës për Ekipet e 
Agjencive të Kombeve të Bashkuara mbi Barazinë 
Gjinore.  

caktuar zbatues bazohen në PVP-të e rëna 

dakord ndërmjet partnerit zbatues dhe 

agjencive të Kombeve të Bashkuara. 

Transferimet e parave për aktivitetet e 

specifikuara në PVP mund të bëhen nga 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara duke 

përdorur modalitetet e mëposhtme: 

1. transferimin e parave drejtpërsëdrejti tek 

partneri zbatues: 

a. transferimin e parave përpara fillimit të 

aktiviteteve (transferim i drejtpërdrejtë i 

parave), ose 

b. transferimin e parave pas kryerjes së 

aktiviteteve (rimbursimi); 

2. Pagimin e drejtpërdrejtë të parave tek 

shitësit ose palët e treta për detyrimet e 

shkaktuara nga partnerët ekzistues mbi bazën 

e kërkesave të nënshkruara nga zyrtari i 

caktuar i partnerit zbatues; 

3. Pagesa të drejtpërdrejta për shitësit ose 

palët e treta për detyrimet e shkaktuar nga 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara në 

mbështetje të aktiviteteve për të cilat është 

rënë dakord me partnerët zbatues. 

 

Pavarësisht nga burimi i fondeve, secili shef i 

çdo agjencie të sistemit të Kombeve të 

Bashkuara përgjigjet tek Shefi i tij/saj 

Ekzekutiv, ose tek organi drejtues për burimet 

e marra nga agjencia e Kombeve të Bashkuara 

nga burimet e veta dhe në përputhje me 

rregulloret financiare përkatëse dhe me 

rregullat mbi të cilat punon agjencia në fjalë. 

Këto burime janë objekt i procedurave të 

auditimit të jashtëm dhe të brendshëm, siç 

parashikohet në organizatën e tij/saj.  

Po ashtu, çdo agjenci e Kombeve të Bashkuara 

është objekt vetëm i procedurave të auditimit 

të jashtëm dhe të brendshëm të parashikuar 

në rregulloret financiare dhe në rregulloren e 

funksionimit të organizatës (duke përfshirë 

një vlerësimin makro të sistemit të 
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përgjithshëm publik financiar dhe vlerësimet 

mikro të partnerëve zbatues).  

 

Në rast të transferimit të drejtpërdrejtë të 

parave ose të rimbursimit, agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara e njoftojnë partnerin 

zbatues për shumën e miratuar nga agjencitë 

e Kombeve të Bashkuara dhe i disburson 

fondet partnerit zbatues brenda 30 ditësh. 

 

Në rast të pagesave të drejtpërdrejta për 

shitësit ose palët e treta për detyrimet e 

shkaktuar nga partnerët zbatues mbi bazën e 

kërkesave të nënshkruara nga zyrtari i 

partnerit zbatues, agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara do të vijojnë me pagesën brenda 

30 ditësh. 

 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara nuk kanë 

detyrim të drejtpërdrejtë në marrëveshjet 

kontraktuale të nënshkruara ndërmjet 

partnerit zbatues dhe një pale të tretë shitëse. 

Në rastet kur agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara dhe një tjetër agjenci e Kombeve 

të Bashkuara i japin para të njëjtit partner 

zbatues, monitorimi i programit, monitorimi 

financiar dhe auditimi  do të kryhen 

bashkërisht, ose në koordinim me këto 

agjenci të Kombeve të Bashkuara. 
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VI. Burimet dhe Strategjia e Mobilizimit të Burimeve  

 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 

parashikon një kontribut financiar prej mbi 

132 milionë dollarësh 6  nga agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara, nga i cili 60% e fondit 

është i  pafinancuar duke filluar që prej janarit 

të 20127. Shumat e përmendura në Shtojcën B 

janë shifra treguese, të cilat jo vetëm janë 

objekt i disponueshmërisë së burimeve, por 

edhe i ndryshimit të dinamikave në kuadrin e 

zhvillimit dhe përparësive kombëtare. 

                                                           
6
 Kontributet nga buxheti bazë/i rregullt dhe jo 

bazë/tjetër që përfshihen në buxhetin e 
përgjithshëm tregues, përfshijnë fondet e marra 
ose që do të merren në përgjigje të rasteve të 
emergjencave. 
7
 Detajet për aspektet financiare të këtij programi 

jepen në Shtojcën B 

Mbështetja nga agjencitë e Kombeve e 

Bashkuara do të përfshijë mbështetje teknike, 

ndihmë në para, furnizime, mallra dhe pajisje, 

shërbime prokurimi, transport, fonde për 

këshillim, kërkim dhe studim, konsulentë, 

zhvillim programi, monitorim dhe vlerësim, 

aktivitete trajnimi dhe mbështetje stafi. Një 

pjesë e mbështetjes së agjencive të Kombeve 

të Bashkuara mund t’u ofrohet organizatave 

të shoqërive civile, ashtu siç është rënë 

dakord brenda kuadrit të planeve vjetore të 

punës. Mbështetjet shtesë mund të përfshijnë 

mundësinë e partnerëve për të përdorur 

rrjetet përkatëse të njohurive të Kombeve të 

Bashkuara, duke përfshirë dhe lista 

konsulentësh. 

Fonde të 

rregullta 

Fonde të 

Tjera 

Të 

pafinancuara 
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Qeveria e Shqipërisë dhe Skuadra e Kombeve 

të Bashkuara do të mobilizojnë së bashku 

burimet financiare  dhe do të zhvillojnë një 

strategji mobilizimi burimesh për të 

mbështetur këto përpjekje. Strategjia për 

mobilizimin e burimeve do të reflektojë 

kuadrin e përgjithshëm global dhe kombëtar, 

duke përfshirë dhe krizën globale financiare, 

ndryshimin e përparësive të donatorëve dhe 

përvojat e fundit me Fondin e Koherencës së 

Kombeve të Bashkuara në Shqipëri. 

Kriza financiare i ka çuar shumë qeveri nga 

vendet donatore ta mendojmë më me kujdes 

mbështetjen e tyre për zhvillim. Shumë nga 

donatorët “tradicionalë“ po përjetojnë 

procese shkurtimesh të buxheteve kombëtare 

dhe theksojnë nevojën për rritje të vëmendjes 

tek më pak vende, dhe për përqendrim në më 

pak tema. Sa më sipër, panorama  e 

donatorëve në Shqipëri po ndryshon shumë. 

Në emër të Skuadrës së Kombeve të 

Bashkuara, Koordinatorja e Përhershme e 

Kombeve të Bashkuara, sëbashku me 

qeverinë, do të drejtojë përpjekjet për 

mobilizimin e burimeve për Fondin e 

Koherencës së Kombeve të Bashkuara. 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara do të 

ofrojnë burimet e tyre financiare të 

disponueshme, qoftë ato të buxhetit bazë dhe 

fondet e tjera dhe do të përpiqet të sigurojë 

financime të tjera shtesë, siç specifikohet në 

analizën e Shtojcës B. 

Strategjia për mobilizimin e Burimeve 

Përveç analizës së aspektit financiar, strategjia 

e mobilizimit të burimeve do të përmbajë 

ndërhyrjet fillestare strategjike që do të 

merren bashkërisht nga Qeveria dhe Skuadra 

e Kombeve të Bashkuara, të tilla si: 

I. Lehtësimi i komunikimit rreth 

rezultateve të Programit të 

Bashkëpunimit. Përgatitja e 

komunikimit cilësor, në kohë, të 

përqendruar, të aksesueshëm dhe 

miqësor ndaj përdoruesit të 

përparimit drejt përmbushjes së 

rezultateve, duke përfshirë objektivat 

dhe rezultate afatmesme dhe 

ndikimin e qëndrueshëm afatgjatë. Të 

gjithë aktorët, duke përfshirë 

përfituesit dhe publikun e gjerë, do të 

informohen rreth progresit të bërë. 

II. Eksplorimi i partneriteteve me 

donatorë të rinj, duke përfshirë 

organizatat dypalëshe dhe 

shumëpalëshe. Strategjia do të 

analizojë mundësitë ekzistuese të 

mobilizimit të burimeve brenda dhe 

jashtë Shqipërisë, me synimin e 

identifikimit të partneriteteve të reja 

mundshme. 

III. Gjetja e mënyrave të reja të 

bashkëpunimit me sektorin privat për 

përfitime të ndërsjella. Praktika e mirë 

globale në fushën e partneriteteve 

publike-private do të rishikohet për t’i 

ardhur në ndihmë këtij seksioni. Për 

më tepër, strategjia do të përfshijë një 

analizë të tendencave pozitive të 

zhvillimit, të ndërmarra ose të 

mbështetura nga sektori privat dhe të 

shohë si Kombet e Bashkuara mund të 

ofrojnë mbështetje për të çuar më tej, 

për të përshpejtuar ose për të thelluar 

ndikimin e këtyre tendencave 

pozitive. 

IV. Organizimi i aktiviteteve për 

mobilizimin e burimeve, ku iniciativat 

e mbështetura nga Kombet e 

Bashkuara do t’u paraqiten grupeve 

specifike të synuara. 
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Fondi i Koherencës së Kombeve të Bashkuara 

Fondi i Koherencës i Kombeve të Bashkuara 

do të vazhdojë të jetë një mekanizëm kritik 

për të financuar rezultatet e përbashkëta të 

parashikuara në Programin e Bashkëpunimit 

2012-2016, duke përfshirë dhe përparësitë që 

dalin. Donatorët inkurajohen të ofrojnë 

financime të paspecifikuara, shumëvjeçare 

për të rritur parashikueshmërinë e financimit 

të aktiviteteve të mbështetura nga Kombet e 

Bashkuara.  

Ndarjet e fondeve për agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara vendosen nga Komiteti i 

Përbashkët Ekzekutiv. Komiteti i Përbashkët 

Ekzekutiv rishikon analizën e bërë nga grupet 

e punës së produkteve, duke përdorur kriteret 

e ndarjes me bazë performance. 

Kërkesat për fonde, të përgatitura nga grupet 

e punës së produkteve bazohen në planet e 

nënshkruara vjetore të punës, të cilat vënë në 

punë në mënyrë të drejtpërdrejtë një ose më 

shumë produkte. Kërkesat përcaktojnë 

produktin për të cilin kërkohen fonde dhe 

agjencinë tek e cila duhet të transferohet 

burimi. 

Kriteri i ndarjes së fondeve shpërblen 

performancën e mirë, e cila njihet dhe 

mbështetet nga partnerët kombëtarë. Për 

qëllim të vendimeve të ndarjes së fondeve, 

komiteti do të rishikojë performancën e lidhur 

me treguesit vjetor, përdorimin e fondeve dhe 

nivelin e realizimit të aktiviteteve në 

vitin/vitet pasardhëse. 

Fondet e kërkuara nga një agjenci e Kombeve 

të Bashkuara për një produkt nuk mund të 

jenë më shumë se dyfishi i shumës që Kombet 

e Bashkuara kanë planifikuar për një produkt 

nën të njëjtin rezultat. 

Përjashtimet lejohen në rast emergjence, ose 

të një situate që zhvillohet shpejt, për të cilën 

duhet të përgjigjet Skuadra e Kombeve të 

Bashkuara. Për situata të tilla do të 

përcaktohen kritere të sakta, por pritet që 

kërkesa të tilla të bëhen vetëm në raste të 

rralla. Rregulloret për ndarjen e fondeve do të 

hartohen veçmas. 

Pas miratimit të kërkesave për financim të 

bërë nga grupet e punës për produktet për 

Komitetin e Përbashkët Ekzekutiv, agjenti 

administrativ do të vijojë me disbursimin e 

fondeve për agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara, në përputhje me Planin Vjetor të 

Punës së Produkteve të paraqitur për 

kërkesën për financim. 

Agjenti administrativ i këtij Fondi Koherence 

të Kombeve të Bashkuara është UNDP-ja. Kjo 

agjenci është përgjegjëse për administrimin e 

përditshëm financiar të fondit. Një përshkrim i 

detajuar i roleve dhe përgjegjësive specifike të 

Agjentit Administrativ jepet në udhëzimet e 

koherencës, ndërsa për ofrimin e bazës ligjore 

për të do të nënshkruhen (ose zgjaten) 

memorandumet e mirëkuptimit. 
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VII. Komunikimi 

rogrami i Bashkëpunimit 2012-2016 do 

të mbështetet nga një Skuadër 

Komunikimi e Kombeve të Bashkuara 

të nivel ndëragjecish. Skuadra e 

Komunikimeve të Kombeve të Bashkuara u 

krijua në fazat e para për programit të 

mëparshëm Një OKB dhe ka luajtur një rol kyç 

në forcimin e komunikimit të përbashkët, në 

komunikimin e rezultateve të arritura sipas 

programit Një OKB dhe në bazuar në 

eksperiencën e programit Një OKB. 

Në ciklin tjetër të programit, duke u bazuar në 

procesin e mësipërm, skuadra e 

Komunikimeve të Kombeve të Bashkuara do 

të ndikojë në procesin e të menduarit dhe 

sjelljen. Strategjia e Komunikimit 2012-2016 

do të projektohet në mënyrë të tillë që të 

reflektojë katër komponentët e mëposhtëm:  

 Komunikimin e jashtëm mbi rezultatet 

 Këshillim  

 Komunikimin e brendshëm  

 Zhvillim kapacitetesh 

 

Kategoria e parë merret me komunikimin e 

rezultateve dhe siguron që puna e Kombeve 

të Bashkuara së bashku me Qeverinë të njihet 

dhe kuptohet më mirë nga publiku i gjerë dhe, 

për shembull, kur zhvillohen projekte të 

komplikuara për zhvillimin e kapaciteteve, ky 

komponent siguron se rezultatet të bëhen të 

dukshme dhe të kuptueshme. Komunikimi i 

jashtëm gjithashtu i referohet ndarjes së 

informacionit mbi rezultatet për donatorët 

potencialë.  Komunikimi do të luaj rol kyç në 

strategjinë e mëtejshme të mobilizimit të 

burimeve.  

Komponenti i dytë lidhet me advokimin për 

rezultatet programatike të parashikuara në 

Programin e Bashkëpunimit 2012-2016. 

Nëpërmjet zhvillimit të këshillimit të bazuar 

në prova dhe instrumentet e komunikimit, ky 

komponent specifikon një grup mesazhesh 

strategjike dhe instrumentesh komunikimi që 

janë përshtatur për të ndikuar të menduarit 

dhe sjelljen në mbështetje të programeve të 

artikuluara në program.  

Komponenti i tretë lidhet me komunikimin e 

brendshëm dhe veçanërisht me komunikimin 

e lidhur me procesin vijues të ndryshimit që 

po zbatohet aktualisht, në mënyrë që të jemi 

në gjendje të ofrojmë shërbime si një 

organizatë. Kjo pjesë synon të lehtësojë një 

rrjedhje normale informacioni ndërmjet 

agjencive dhe të sigurojë që stafi e ka të 

gatshëm aksin në tendenca dhe në fakte. Ky 

komponent merret dhe me punën specifike 

që lidhet me zyrën e Kombeve të Bashkuara 

në Shqipëri.  

 

Komponenti i fundit ka të bëjë me zhvillimin e 

kapacitetit për një komunikim më të mirë në 

mbështetje të arritjes së rezultateve të 

paracaktuara të zhvillimit. Trajnimet sipas 

nevojës synohet t’u ofrohen aktorëve (p.sh. 

një grupi aktorësh të lidhur me një produkt 

specifik), si dhe stafit të Kombeve të 

Bashkuara. Ky komponent do të lehtësojë dy 

komponentët e parë.  

P 
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VIII. Monitorimi dhe Vlerësimi   

Monitorimi dhe vlerësimi janë 

pjesë përbërëse e menaxhimit të 

bazuar në rezultate. Në një mjedis 

të orientuar në rezultate, monitorimi dhe 

vlerësimi përqendrohen në: 

Të nxënit: të nxënit aktiv nëpërmjet 

zbatimit të informacionit monitorues dhe 

vlerësues për përmirësim të vazhdueshëm 

të strategjive, programeve dhe 

aktiviteteve të tjera  

Progresin: Monitorimi i progresit drejt 

rezultateve të zhvillimit, në vend të vetëm 

produkteve dhe proceseve të zbatimit  

Kohën: Monitorimi dhe vlerësimi i 

rezultateve në kohë reale, ndërsa shfaqen 

rezultatet dhe jo pas aktivitetit  

Realizimin e përbashkët të të dyja 

proceseve: kryerja e monitorimit dhe 

vlerësimit si ushtrime të përbashkëta me 

partnerët e zbatimit  

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016, si 

rezultat, pasqyron aktivitetet që lejojnë një 

matje të kuptimtë dhe në kohë të progresit të 

arritur bashkërisht nga qeveria e Shqipërisë 

dhe nga Kombet e Bashkuara, duke lejuar 

procesin e të nxënit dhe të përshtaturit 

përgjatë zbatimit të programit.  

Monitorimi 

Aktivitetet e monitorimit dhe sigurimit do të 

përqendrohen në progresin drejt arritjes së 

produkteve dhe rezultateve. Për të lehtësuar 

aktivitete të kuptimta monitorimi, të cilat më 

vonë mund të përdoren si informim për 

vlerësimin që do të kryhet, kuadri i 

rezultateve specifikon tregues të qartë, bazë 

dhe synime si dhe mjetet e verifikimit. Për të 

përditësuar statusin e treguesit çdo vit, grupet 

e punës së produkteve do të përdorin sa më 

shumë të jetë e mundur të dhënat ekzistuese 

të mbledhura nga qeveria si dhe nga sistemet 

aktuale të menaxhimit. Instrumentet që pritet 

të përdoren përfshijnë sondazhe periodike të 

qeverisë (psh. përfshirë dhe treguesit e 

Harmonizuar mbi Barazinë Gjinore), studime 

suplementare, rishikime të përbashkëta 

programesh periodike dhe vlerësime të 

pavarura.  

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara të 

përfshira në Programin e Bashkëpunimit 

2012-2016 synojnë të ofrojnë më shumë 

koherencë, thjeshtësim dhe kosto më të ulëta 

të transaksioneve.  Detyrimet e monitorimit, 

vlerësimit dhe raportimit për agjenci specifike 

të Kombeve të Bashkuara për organet 

drejtuese dhe për donatorët do të trajtohen si 

pjesë përbërëse e punës së përgjithshme 

monitoruese dhe vlerësuese. Mbivendosja e 

punës do të shmanget sa më shumë të jetë e 

mundur. Kjo do të thotë që formatet e 

raportimit duhet të marrin parasysh kërkesat 

specifike dhe afatet kohore duhet të 

harmonizohen sa më shumë që të jetë e 

mundur nga agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara.  

Kështu, grupet e punës së produkteve do të 

hartojnë plane gjashtëmujore dhe vjetore për 

M 
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një ose më shumë produkte8 për të informuar 

Komitetin e Përbashkët Këshillimor për 

arritjet e bëra drejt përmbushjes së produktit 

dhe për të mbështetur kërkesat për financim 

shtesë, sipas nevojës dhe kur të jetë e 

nevojshme. Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv 

do të mbajë parasysh këto raporte dhe do të 

ofrojë udhëzime për grupin përkatës të punës 

për produktin si dhe kur të jetë e nevojshme. 

Raportet gjashtëmujore dhe vjetore përfshijnë 

një pjesë të shkurtër narrative (psh. një 

pasqyrë e përdorimit të fondeve, gjendjes së 

produkteve vjetore dhe sfidave kryesore).  

Raportet vjetore të ofruara nga Grupet e 

Punës së Produkteve formojnë bazën e 

raportit vjetor të Kombeve të Bashkuara, duke 

ofruar një përmbledhje të konsoliduar 

programatike dhe financiare të Programit të 

bashkëpunimit në një vit të caktuar. Raporti 

vjetor do të miratohet nga Skuadra e 

Kombeve të Bashkuara. 

Në përgatitjen e rishikimit vjetor nga Komiteti 

Qeveritar i Modernizimit, çdo koordinator 

produkti do të koordinojë dhe do të analizojë 

raportet që vijnë nga grupe të ndryshme pune 

me produktet, do të ofrojë një vështrim të 

përgjithshëm dhe deklaratën për progresin e 

përgjithshëm të bërë për realizimin e 

produktit. Këtu përfshihet dhe përditësimi i 

statusit të treguesve të rezultateve. 

Është e rëndësishme të theksohet se Fondi i 

Koherencës së Kombeve të Bashkuara (shih 

Kapitullin VIII) jep fonde mbi bazën e kritereve 

                                                           
8
 Një Plan Vjetor Pune mund të përfshijë dhe më 

shumë se një produkt, nëse kjo logjikë ndjek 
rregullimet institucionale të qeverisë. Për 
shembull, nëse partneri zbatues ekzekuton dy 
produkte, do të përgatitet vetëm një Plan Vjetor 
Pune për nënshkrim, në mënyrë që të pakësohen 
dhe thjeshtësohen procedurat e lidhura me 
raportet, takimet, etj.   

bazuar në performancë dhe raportet 

gjashtëmujore dhe vjetore  përbëjnë një 

burim të rëndësishëm të të dhënave për 

vlerësimin e kërkesave për kritere të 

ndryshme.  

 

Partnerët zbatues bien dakord për të 

bashkëpunuar me agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara për monitorimin e të gjitha 

aktiviteteve të mbështetura me transferim 

parash dhe do të lehtësojnë aksesin për të 

dhënat përkatëse financiare dhe për stafin 

përgjegjës për administrimin e parave të 

ofruara nga agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara. Për arritur këtë qëllim, partnerët 

zbatues bien dakord si më poshtë: 

 Rishikime periodike në terren dhe 

kontrolle në vend për regjistrat e tyre 

financiarë nga agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara, ose përfaqësues të tyre  

 Monitorim programatik të 

aktiviteteve sipas standardeve dhe 

udhëzimeve të agjencive të Kombeve 

të Bashkuara për vizitat dhe 

monitorimin në terren,  

 Audite të posaçme ose të 

planifikuara. Organizata e Kombeve 

të Bashkuara, në bashkëpunim me 

agjenci të tjera të Kombeve të 

Bashkuara (kur është e dëshirueshme: 

dhe në konsultim  me Departamentin 

e Strategjive dhe Koordinimit të 

Donatorëve) do të hartojnë një plan 

vjetor auditimi, duke i kushtuar 

përparësi auditeve të partnerëve 

ndërkombëtarë me shuma të mëdha 

ndihme në para të ofruara nga 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara, 

dhe atyre strukturave, kapaciteti i 
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menaxhimit financiar të së cilave ka 

nevojë për forcim.  

Auditët do të kontraktohen nga agjencitë e 

Kombeve të Bashkuar dhe do të kryhen nga 

shërbime të pavarura audituese. Auditët e 

partnerëve zbatues jo qeveritarë do të kryhen 

në përputhje me politikat dhe procedurat e 

agjencive të Kombeve të Bashkuara.  

Vlerësimi 

Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 do t’i 

nënshtrohet një rishikim afatmesëm për t’u 

siguruar se programi i arrin rezultatet e 

përcaktuara e të lidhura me kuadrin kombëtar 

shqiptar me kosto efektive dhe në mënyrë të 

qëndrueshme. Do të kryhet një vlerësim 

përfundimtar për të vlerësuar arritjet e 

përgjithshme të rezultateve. Vlerësimi 

përfundimtar do të bëhet në vitin e katërt të 

ciklit të programit  në mënyrë që 

informacionet e nxjerra nga ky vlerësim të 

përdoren për projektimin e programit të ri për 

ciklin pasardhës. Qeveria dhe agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara janë të angazhuara për 

të siguruar që vlerësimet e rezultateve dhe 

produkteve, vlerësimet tematike, si dhe 

vlerësimet e politikave kombëtare dhe 

programeve përkatëse të kryhen në mënyrë 

shumë cilësore. Gjetjet e këtyre vlerësimeve 

do të përdoren si informacion për projektimin 

dhe zbatimin e programit të ardhshëm të 

Qeverisë dhe Kombeve të Bashkuara.   

Menaxhimi i njohurive 

Si pjesë e raportit të 2004-ës të Njësisë së 

Përbashkët të Inspektimit për “Menaxhimin e 

Rezultateve”, një ndër nëntë parametrat 

krahasues thekson rëndësinë e menaxhimit të 

njohurive për mbështetjen e rezultateve të 

bazuara në rezultate. Për zbatimin e 

Programit të Bashkëpunimit 2012-2016, 

Skuadra e Kombeve të Bashkuara do të vërë 

në dispozicion dhe do të menaxhojë zgjidhje 

për një bashkëpunim më të mirë teknik 

ndërmjet agjencive të Kombeve të Bashkuara 

nëpërmjet Grupit Këshillimor të MBR-së. 

Skuadra e Kombeve të Bashkuara ka rënë 

dakord të marrë në punë një Specialist të 

Lartë MBR-je / për Menaxhimin e Njohurive, 

duke paguar një pjesë të kostos të tij, i cili do 

të drejtojë teknikisht Komitetin Këshillimor të 

MBR-së dhe do të mbështesë në përgjithësi 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara me punën 

në këtë fushë. Komiteti Këshillimor i MBR-së 

do të zhvillojë instrumente për shkëmbimin e 

njohurive dhe për masat për nxitjen e marrjes 

dhe përdorimit të informacionit.  

Do të zhvillohet një strategji menaxhimi 

njohurish për të paraqitur ndërhyrjet e sakta 

strategjike në këtë fushë. Strategjia do të ketë 

një komponent të brendshëm dhe të jashtëm, 

në kuptimin që strategjia nuk do të 

përqendrohet vetëm në iniciativat e 

menaxhimit të njohurive brenda Kombeve të 

Bashkuara, por, sipas rastit, do të 

përqendrohet edhe në iniciativat e 

menaxhimit të njohurive me partnerët 

kombëtarë. 
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IX. Angazhime Shtesë të Qeverisë  

ëmendja programatike e Programit të 

Bashkëpunimit2012-2016 është arritja 

e përparësive kombëtare të zhvillimit, 

për të cilat lidershipi i qeverisë ka një rëndësi 

shumë të madhe.  

Qeveria është e angazhuar të arrijë 

përparësitë kombëtare të përfshira në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 

Integrim 2007-2013 me të cilën është 

harmonizuar Programi i Bashkëpunimit 2012-

2016. Udhëheqja dhe koordinimi i Qeverisë 

janë kritike për arritjen e këtyre angazhimeve. 

Autoriteti Qeveritar i Koordinimit të Programit 

të Bashkëpunimit 2012 – 2016 është 

Departamenti i Strategjive dhe Koordinimit të 

Donatorëve; ndërsa ministritë e linjës janë 

përgjegjëse për projektimin, zbatimin, 

monitorimin dhe vlerësimin e Planeve Vjetore 

të Punës.  

Nën udhëheqjen e përgjithshme të Komiteti 

Drejtues të Qeverisë, Departamenti i 

Strategjive dhe Koordinimit të Donatorëve 

dhe ministritë e linjave, në rolet e tyre 

përkatëse të përshkruara në këtë dokument, 

do të sigurojnë që staf i mjaftueshëm dhe në 

nivelin e duhur të jetë i disponueshëm për të 

garantuar zbatim efektiv dhe në kohën e 

duhur, si dhe monitorim dhe vlerësim të 

elementeve të ndryshëm të këtij programi. 

Gjithashtu, kur Planet Vjetore të Punës të 

përbashkëta kanë rënë dakort të vendosin 

staf të Kombeve të Bashkuara në ministritë e 

linjës, këta të fundit sigurojnë hapësirë për 

zyra për akomodimin e anëtarit(ëve) të stafit 

të Kombeve të Bashkuara.  

Qeveria do të ndihmojë agjencitë e Kombeve 

të Bashkuara në përpjekjet e tyre për 

mbledhjen e fondeve që nevojiten për 

plotësimin e nevojave të këtij Programi 

Bashkëpunimi 2012-2016 dhe do të 

bashkëpunojë me agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara duke përfshirë ofrimin e 

kontributeve vullnetare për Kombet e 

Bashkuara, inkurajimin e qeverive të 

mundshme donatore t’i japin fonde agjencive 

të Kombeve të Bashkuara për të plotësuar 

pjesën e pafinancuar të programit, 

mbështetjen e përpjekjeve të agjencive të 

Kombeve të Bashkuara për të mbledhur fonde 

për programin nga sektori privat si në nivelin 

ndërkombëtar dhe në Shqipëri dhe lejimin e 

kontributeve nga individët, korporatat dhe 

fondacionet në Shqipëri për të mbështetur 

këtë program, i cili do të jetë i përjashtuar nga 

taksat për donatorin deri në maksimumin më 

të lartë të mundshëm sipas ligjeve në fuqi.  

Ndihma në para për udhëtime, dieta, 

honorare dhe kosto të tjera do të përcaktohen 

në shuma të barabarta me nivelin e përdorur 

në vend, por nuk do të jenë më të larta se 

nivelet e pagesave të ngjashme të paguara 

nga Kombet e Bashkuara (siç jepet në 

qarkoret e ICSC-së).  

Partnerët Zbatues do të përdorin një raport 

standard për Autorizimin për Fondet dhe 

Vërtetimin e Shpenzimeve, duke reflektuar 

zërat e aktivitetet të PVP-ve për të kërkuar 

lëvrimin e fondeve, ose për të siguruar 

marrëveshjen me një agjenci të caktuar të 

Kombeve të Bashkuara për rimbursimin ose 

V 
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pagimin e drejtpërdrejtë të shpenzimeve të 

lejuara. Partnerët zbatues do të përdorin 

dokumentin e Autorizimit për Fondet dhe 

Vërtetimin e Shpenzimeve  për të raportuar 

përdorimin e parave të marra. Partneri 

Zbatues do të identifikojë zyrtarin(ët) e 

caktuar dhe të autorizuar për dhënien e 

detajeve bankare, kërkesave dhe vërtetimit të 

përdorimit të fondeve. Autorizimet për 

Fondet dhe Vërtetimi i Shpenzimeve do të 

certifikohet nga zyrtarët) e caktuar të 

partnerit zbatues.  

Paratë që i transferohen Partnerëve Zbatues 

duhet të lëvrohen për qëllimin e aktiviteteve 

dhe brenda kuadrove kohore të rëna dakord 

vetëm në PVP.  

Paratë e marra nga qeveria, ose nga partnerët 

e zbatimit nga OJF-të do të përdoren në 

përputhje me rregulloret, politikat dhe 

procedurat kombëtare, duke u siguruar në 

veçanti se paratë shpenzohen për aktivitetet e 

rëna dakord në PVP dhe duke u siguruar se 

raportet për përdorimin e të gjitha parave të 

marra i dërgohen organizatës përkatëse të 

Kombeve të Bashkuara brenda gjashtë muajsh 

nga marrja e fondeve. Në rastet kur 

rregulloret, politikat dhe procedurat 

kombëtare nuk janë në përputhje me 

standardet ndërkombëtare do të zbatohen 

rregulloret, politikat dhe procedurat 

financiare ose të natyrave të tjera të agjencisë 

së Kombeve të Bashkuara. Në rastin e 

partnerëve zbatues që janë organizata jo-

fitimprurëse ose organizata të shoqërisë 

civile, fondet e marra do të lëvrohen në 

përputhje me standardet ndërkombëtare. 

Kujdes i veçantë do t’i kushtohet faktit se 

fondet janë shpenzuar për aktivitetet e rëna 

dakord në PVP dhe për të siguruar dorëzimin 

e raporteve për përdorimin e plotë të fondeve 

të marra tek agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara brenda gjashtë muajve nga marrja 

e fondeve.  

Për lehtësimin e kontrolleve të planifikuara 

dhe të posaçme, çdo partner zbatues që merr 

para nga një agjenci e sistemit të Kombeve të 

Bashkuara do t’i dorëzojë agjencisë së 

Kombeve të Bashkuara, ose përfaqësuesit të 

saj, akses në kohë tek: 

 Të gjithë regjistrat financiarë që 

tregojnë transaksionet e transfertave 

të parave të dhëna nga agjencia e 

Kombeve të Bashkuara së bashku me 

dokumentacionin përkatës; 

 Të gjithë dokumentacionin dhe stafin 

përkatës të lidhur me funksionimin e 

strukturës së brendshme të kontrollit 

të partnerit zbatues nëpërmjet të cilit 

kalojnë transfertat e parave.  

Gjetjet e çdo auditi do t’i raportohen partnerit 

zbatues dhe agjencive përkatëse të Kombeve 

të Bashkuara. Më tej, çdo partner zbatues; 

 Marr dhe rishikon raportin e auditimit 

të përgatitur nga autorët e auditimit  

 Jep në kohë një deklaratë për 

pranimin ose kundërshtimin e ndonjë 

rekomandimi të auditimit për 

agjencinë e Kombeve të Bashkuara që 

i ka dhënë paratë dhe për audituesin, 

në mënyrë që audituesit t’i përfshijnë 

këto deklarata në raportin e tyre 

përfundimtar të auditimit para se t’ia 

dërgojnë atë agjencisë përgjegjëse të 

Kombeve të Bashkuara.  

 Merr veprime në kohë për të trajtuar 

rekomandimet e pranuara të auditimit 

 Bën një raport për veprimet e marra 

për zbatimin e rekomandimeve të 
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pranuara për agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara dhe auditimin dy herë në 

vit.  
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X. Dispozita të tjera  

ë rast të ndonjë ndryshimi shumë të 

madh të situatës, i cili kërkon 

ndryshimin e objektivave ose nevojën 

për shtyrjen e kohëzgjatjes ose zgjerimin e 

komponentëve të planifikuar të programit, 

qeveria i dërgon një kërkesë zyrtare agjencive 

të Kombeve të Bashkuara nëpërmjet 

përfaqësuesve të secilës agjenci të Kombeve 

të Bashkuara, dhe më pas negociohet 

ndryshimi i nevojshëm i Programit të 

Bashkëpunimit 2012-2016. 

Në rast të mosplotësimit të detyrave nga 

secila nga palët ashtu siç parashikohet në  

Programin e Bashkëpunimit 2012-2016; 

(a) Kur pala që nuk e realizon detyrimin 

është një ndër agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara, qeveria mund të (i) 

pezullojë realizimin e detyrimeve të 

saj përkundrejt palës tjetër, duke e 

lajmëruar me shkrim për këtë palën 

përkatëse, ose (ii) mund të përfundojë 

Programin e Bashkëpunimit 2012-

2016 me palën tjetër, duke i dorëzuar 

palës mospërmbushëse të detyrimit 

njoftim me shkrim gjashtëdhjetë (60) 

ditë para përfundimit; dhe  

(b) Kur pala e cila nuk respekton 

detyrimet është qeveria, agjencia e 

Kombeve të Bashkuara detyrimet e së 

cilës nuk ka përmbushur qeveria, ose 

më vete, ose së bashku me të gjitha 

agjencitë e tjera të Kombeve të 

Bashkuara mund (i) ose të pezullojë 

realizimin e detyrimeve të saj duke 

njoftuar me shkrim për këtë palën 

tjetër, ose (ii) të përfundojë 

Programin e Bashkëpunimit 2012-

2016 duke e njoftuar me shkrim palën 

shkelëse gjashtëdhjetë (60) ditë para 

përfundimit.  

Çdo mosmarrëveshje ndërmjet qeverisë dhe 

cdo agjencie të Kombeve të Bashkuara 

zgjidhet në përputhje me dispozitat e 

marrëveshjes bazë të kësaj organizate me 

Qeverinë. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet 

agjencive të Kombeve të Bashkuara do të 

zgjidhet ekskluzivisht brenda agjencive të 

Kombeve të Bashkuara nëpërmjet mënyrës së 

identifikuar në mekanizmin e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve të miratuara në grup.  

Qeveria do të respektojë angazhimin e saj në 

përputhje me dispozitat e marrëveshjeve të 

bashkëpunimit dhe ndihmës, të dhëna në 

dokumentet e renditura në Shtojcën C.  

Qeveria do të zbatojë dispozitat e Konventës 

për Privilegjet dhe Imunitetet të agjencive të 

Kombeve të Bashkuara për pronat, fondet dhe 

asetet e agjencive dhe për zyrtarët dhe 

konsulentët e saj. Po ashtu, qeveria do t’i japë 

agjencive dhe zyrtarëve të tyre, si dhe 

personave të tjerë që kryejnë shërbime në 

emër të agjencive, privilegjet, imunitetet dhe 

lehtësitë e tjera, siç parashikohen në 

marrëveshjet e bashkëpunimit dhe ndihmës 

ndërmjet agjencive dhe qeverisë.  

Asnjëra nga agjencitë apo zyrtarët, këshilltarët 

ose personat përfaqësues që kryejnë veprime 

në emër të tyre nuk janë përgjegjës për 

pretendimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga 

veprimet e parashikuara në marrëveshjet e 

bashkëpunimit dhe të ndihmës, me 

përjashtim të rasteve kur qeveria dhe agjencia 

përkatëse bien dakord bashkërisht se këto 

N 
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pretendime ose përgjegjësi kanë ardhur si 

rezultat i neglizhencës flagrante ose sjelljes së 

papërshtatshme të kësaj agjencie, ose të 

zyrtarëve, këshilltarëve ose personave që 

kryejnë shërbimet në emrin e tyre.  
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Shtojca A: Kuadri i Rezultateve   
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Rezultati 1.1. Forcimi i kontrollit publik, shoqërisë civile dhe institucioneve të medias i bën organet më të përgjegjshme ndaj publikut dhe më 
të afta të zbatojnë angazhimet për barazinë gjinore në proceset e planifikimit, programimit dhe buxhetimit. 
 

Produktet Treguesit, baza, synimi Mjetet e Verifikimit (MeV) Partnerët Agjencitë e 
Kombeve të 
Bashkuara  

1.1.1. Organet e kontrollit 
publik, duke përfshirë 
Parlamentin, Avokatin e 
Popullit dhe Komisionerin 
Kundër Diskriminimit 
kanë kapacitete për të 
zbatuar kuadret e 
nevojshme të politikave 
që sigurojnë 
transparencë dhe 
përgjegjshmëri nga 
qeveria  

Treguesi 1: Numri i institucioneve funksionale 
që monitorojnë realizimin e të drejtave të 
fëmijëve (Observatorët e Njësive të të 
Drejtave të Njeriut) në nivel kombëtar dhe 
rajonal. 
 
Baza: 8 qarqe, 2010. 
 
Synimi: 12 

 Raporte vjetore dhe periodike për 
ligjin “Për të Drejtat e Fëmijëve”  

 Plani Kombëtar i Veprimit për Fëmijët 

 Rekomandimet e Komitetit të 
Konventës për të Drejtat e Fëmijëve  

 

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale 
dhe Mundësive të 
Barabarta, këshillat 
e qarqeve, Njësitë 
për Mbrojtjen e 
Fëmijëve, 
Observatorët për të 
Drejtat e Fëmijëve, 
Shoqëria Civile,  
 

UNICEF 
UNDP 
UN Women 
UNFPA 
UNODC 
WHO 
 

Treguesi 2: Numri i diskutimeve rreth 
çështjeve të ndjeshmërisë gjinore që 
zhvillohen në komisionet e përhershme 
parlamentare çdo vit për fëmijët, çështjet 
gjinore, shëndetin e popullsisë dhe çështjet e 
lidhura me HIV/AIDS-in. 
 
Baza: 1 në vit për çdo temë 
 
Synimi: 3 diskutime në komisionet e 
përhershme parlamentare në vit për çdo 
temë  

 Raport vjetor për treguesit e 
harmonizuar. 

 Faqja e internetit të parlamentit  

 Proces-verbalet e seancave dëgjimore  

 Raportet e mediave 

Parlamenti i 
Shqipërisë,  
Ministria e Punëve 
të Brendshme  
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 Treguesi 3: % e çështjeve të trajtuara nga 
administrata publike dhe Komisioneri që 
përfundojnë  me vendosjen e masave nga 
organet publike  
 
Baza: 1161 çështje të trajtuara nga 
Administrata Publike (të gjitha kundër 
organeve publike). 58% (nga 673 çështje) 
përfundojnë me masat e rekomanduara për 
organet publike. Pesë çështje të trajtuara nga 
Komisioneri 
 
Synimi: mbi 60% e çështjeve të Administratës 
Publike që përfundojnë në rekomandime dhe 
masa për organet publike  
Mbi 50% e çështjeve të trajtuara nga 
Komisioneri që përfundojnë me masa të 
vendosura për organet publike. 

 Administrata Publike dhe Komisioneri 

 Raportet vjetore 

 Faqja publike e parlamentit 

Departamenti i 
Strategjive dhe i 
Koordinimit të 
Donatorëve, 
Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, 
Instituti Kombëtar i 
Statistikave, 
Ministria e 
Shëndetësisë, 
Instituti i Shëndetit 
Publik   
 

1.1.2. Shoqëria civile dhe 
media lehtësojnë 
kërkesën publike për të 
drejtat e njeriut, barazinë 
gjinore dhe aksesin në 
drejtësi, duke përfshirë 
përputhshmërinë me 
instrumentet ligjore 
ndërkombëtare dhe me 
Konventën për 
Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit 
kundër Grave  

Treguesi 1: Numri i raporteve të medias dhe i 
vlerësimit të medias së shkruar dhe të medias 
online bazuar në treguesit ndërkombëtarisht 
të pranuar të medias për çështje që lidhen me 
zhvillimin njerëzor dhe të drejtat e njeriut.    
 
 
Baza: mungesa e raportimit ose raportimi i 
dobët profesional dhe etik për të drejtat e 
njeriut dhe zhvillimin njerëzor, dhe mungesa 
e masave sipas treguesve të medias të 
pranuar ndërkombëtarisht. Rreth 35 artikuj 
çdo vit të botuara në shtypin e shkruar. 

 Raportet vjetore të Freedom House-it 
dhe të BE-së 

 UNESCO/Programi Ndërkombëtar për 
Zhvillimin e Komunikimit (IPDC); 
Treguesit për Zhvillimin e Medias 

 Treguesit e harmonizuar (kreu për 
median dhe çështjet gjinore) 

 
 
 
 
 
 

Instituti Shqiptar i 
Medias,  
Ministria e 
Turizmit, Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sporteve, 
Këshilli Rinor 
Shqiptar, 
Organizatat e 
Shoqërisë Civile,  
Organizatat me 
pjesëmarrje 
vullnetare, 

UNESCO 
UNV 
UNDP  
UN Women  
UNICEF 
UNAIDS 
WHO 
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Synimi: rreth 70 artikuj profesionalë të 
medias së shkruar për të drejtat e njeriut, 
zhvillimin njerëzor dhe barazinë gjinore; nga 
70 artikuj gjithsej, të paktën 30 artikuj të 
përqendrohen tek çështjet e barazisë gjinore 
dhe të fuqizimit të grave  
 

 
 

Organizatat 
joqeveritare të 
rinisë  
 

Treguesi 2: Raporte jo publike të prodhuara 
nga organizatat e shoqërisë publike për 
Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit kundër Grave, të paraqitura 
në Komitetin e Konventës për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit kundër 
Grave.  
 
Baza: Hartimi i dy raporteve.  
 
Synimi: paraqitja e të paktën një raporti jo 
zyrtar për zbatimin e Konventës për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit kundër Grave .  

 Hartim i raportit  

 Takime konsulence me organizatat e 
shoqërisë civile rreth Konventës për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit kundër Grave. 

 Faqja e internetit e Konventës për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit kundër Grave   
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Treguesi 3: Numri i partneriteteve ndërmjet 
Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të 
shoqërisë civile në mbështetje të monitorimit 
të zbatimit të instrumenteve ligjore 
ndërkombëtare  
 
Baza: Projekti Gjinor i UNDP-së ka 
bashkëpunuar me 15 organizatat të shoqërisë 
civile në vitin 2011.  UN Women kanë krijuar 
partneritet me 26 organizata joqeveritare.  
UN Women ka nënshkruar një Memorandum 
Mirëkuptimi me Bashkimin e Gazetarëve për 
prezantimin e përshtatshëm të çështjeve të 
barazisë gjinore dhe kandidateve gra gjatë 
zgjedhjeve të majit të vitit 2011.  
 
Synimi: Ruajtja e partneriteteve me këto 
organizata në vitet në vijim, me synimin e 
konsolidimit të aftësive të tyre dhe 
mbështetjes së fuqizimit të tyre. 

 Nënshkrimi i marrëveshjeve me 
organizatat e shoqërisë civile, median 
dhe grupet e grave. 

 

 

Treguesi 4: Numri i çështjeve lidhur me 
abuzimin e të drejtave të njeriut, duke 
përfshirë dhe numrin e çështjeve të 
diskriminimit me bazë gjinore të ngritura nga 
organizatat e shoqërisë civile tek organet 
kombëtare dhe ndërkombëtare të mbrojtjes. 
 
Baza: depozitimi i një ankese nga organizatat 
e shoqërisë civile tek Komisioneri Kundër 
Diskriminimit. Asnjë ankesë e bërë për 
diskriminimin me bazë gjinore  

 Raportimi i çështjeve, 
 

Komisioneri Kundër 
Diskriminimit   
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Synimi: depozitimi i të paktën pesë ankesave 
në vit nga organizatat e shoqërisë civile tek 
Komisioneri Kundër Diskriminimit. Të paktën 
një nga pesë ankesat të jetë e lidhur  me 
diskriminimin mbi bazë gjinore. 
 
 

1.1.3. Rrjete kombëtare 
dhe lokale të 
organizatave të shoqërisë 
civile marrin pjesë në 
analizat, negocimin, 
monitorimin, lobimin dhe 
vendimmarrjen e 
politikave publike,  

Treguesi 1: Numri i mekanizmave dhe i 
strukturave që zhvillojnë dialog të 
vazhdueshëm ndërmjet grupeve të 
interesit/të 
përdoruesve/rrjeteve/aleancave/organizatave 
të shoqërisë civile në nivelin lokal dhe 
kombëtar. 
 
Baza: 1 mekanizëm koordinues në nivel vendi 
është struktura që ekziston e ku organizatat e 
shoqërisë civile janë pjesë e strukturave 
vendimmarrëse. 
 
Synimi: krijimi i mekanizmave kombëtarë dhe 
lokalë për pjesëmarrjen që nxit dialogun e 
vazhdueshëm ndërmjet ushtruesve të 
detyrave dhe mbajtësve të të drejtave në 
nivelin e qarqeve dhe të pushtetit qendror. 

 Rishikimi i faqes së internetit të 
UNICEF-it. 

 Lista e botimeve vjetore. 

 Prodhimi i raporteve në nivelin 
vendor dhe kombëtar  

 

 
Qeveritë vendore, 
Ministria e 
Turizmit, Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sporteve, 
Këshilli Shqiptar i 
Rinisë, 
Organizatat e 
shoqërisë civile, 
Organizatat me 
përfshirjen e 
vullnetarëve, 
(VIO), 
OJQ-të rinore 

UNDP 
UNV 
UNICEF 
UN Women 
UNAIDS 
UNFPA  
 
 

Treguesi 2: Numri i politikave dhe ligjeve të 
përgatitura/rishikuara me kontributet e 
konsoliduara nga organizatat e shoqërisë 
civile dhe/ose rrjetet e tyre.  

Projektligji për Vullnetarizmin  
Strategjia Kombëtare e Rinisë dhe Plani i 
saj i Zbatimit  
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Baza: Strategjia Kombëtare për Barazinë 
Gjinore dhe Kundër Dhunës me Bazë Gjinore 
dhe Dhunës në Familje (2011-2015), e 
zhvilluar në konsultim me organizatat e 
shoqërisë civile, ligjin për dhunën në familje. 
 
Synimi: Tri strategji sektoriale dhe Strategjia 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, e 
zhvilluar me pjesëmarrjen e fuqishme të 
organizatave të shoqërisë civile dhe/ose 
rrjeteve të tyre  

Rishikim i politikave 
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Rezultati 1.2: Administrata publike do të mbështetet për të rritur kapacitetet, praktikat dhe sistemet për përmbushjen efektive të përparësive 

kombëtare të zhvillimi dhe të detyrimeve ndërkombëtare  

 

Produktet Treguesit, Baza, Synimi MeV Partnerët Agjencitë e 
Kombeve të 
Bashkuara  

1.2.1 Qeveria kombëtare ka 
kapacitetet teknike dhe 
financiare për të 
harmonizuar çështjet 
gjinore, të përfshirjes 
sociale, të popullsisë, të 
fëmijëve dhe Objektivat e 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit në 
zhvillimin dhe zbatimin e 
politikave, si dhe të 
koordinojë në mënyrë 
transparente burimet e 
jashtme 

Treguesi 1: Strategjia Kombëtare 
për Zhvillim dhe Integrim reflekton 
çështjet e lidhura me gjininë dhe 
përfshirjen sociale  
Baza: Hartimi i Strategjisë 
Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim për periudhën 2007 – 
2013, por reflektim i kufizuar për 
çështjet e lidhura me gjininë dhe 
përfshirjen sociale   
Synimi: Strategji Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim për periudhën 
2013 – 2020, e përditësuar, e cila 
reflekton çështjet që lidhen me 
gjininë dhe përfshirjen sociale. 
 
Treguesi 2: Numri i iniciativave të 
zhvillimit të kapaciteteve që nxisin 
dhe bëjnë të mundur përdorimin e 
sistemeve kombëtare të 
prokurimeve dhe financave  
Baza: 1 vlerësim me mbështetjen e 
Kombeve të Bashkuara  
Synimi: kryerja e tre vlerësimeve  

Raporti i Progresit për 
Strategjinë Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim  
Raporti për Objektivat e 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit  
 
 
 
 
 
Organizata për Bashkëpunim 
dhe Zhvillim Ekonomik 
 -Sondazhi/Raporti i Komitetit 
të Ndihmës për Zhvillim i 
Deklaratës së Parisit  
Raporti i Objektivave të 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit 
Buletini për Harmonizimin e 
Ndihmës  
 
 

Departamenti për 
Strategjitë dhe 
Koordinimin e 
Donatorëve  (DSKD) 
 
 
Organizata për 
Bashkëpunim dhe 
Zhvillim Ekonomik, 
Departamenti i 
Strategjive dhe i 
Koordinimit të 
Donatorëve  
 
 
 
 
Ministria e 
Shëndetësisë, 
Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Mundësive të 
Barabarta  
 

UNDP 
UN Women  
UNFPA 
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Treguesi 3: Numri i raporteve 
vjetore të ndjeshme ndaj çështjeve 
gjinore, mbi bazë provash, që 
reflekton komponentin e SKZHI-së 
me ministrinë përkatëse.  

Baza: Krijimi i kuadrit të monitorimit 
bazuar në performancën e SDI-së. 
Monitorimi i 17 strategjive 
sektoriale dhe ndërsektoriale (17 
raporte vjetore monitorimi të 
prodhuara nga 11 ministritë e linjës)  

Synimi: monitorim i të gjithë 
strategjive sektoriale dhe 
ndërsektoriale për të garantuar se 
të gjithë komponentët e SKZHI-së 
reflektohen në raportet përkatëse 
vjetore të monitorimit të prodhuara 
nga të gjitha ministritë e linjës. 

1.2.2 Administrata Publike e 
Shqipërisë është e pajisur 
për të thithur dhe zhvilluar 
kapacitete dhe për të 
mbajtur nëpunës civilë me 
cilësi të lartë për 
performancë të përmirësuar, 
ndërsa siguron mundësi të 
barabarta për gratë dhe 
burrat 

Treguesi 1: krijimi i Akademisë së 
Administratës Publike (AAP)  
Baza: nuk është krijuar Akademia e 
Administratës Publike  
Synimi: Krijimi i Akademisë së 
Administratës Publike deri në vitin 
2014 
 
Treguesi 2: Numri i ministrive të 
linjës që kanë sisteme individuale të 

Të dhënat vjetore të 
Departamentit të 
Administratës Publike/ 
Komisionit të Shërbimit Civil,  
Raporti i Progresit i Komisionit 
Evropian 
 
 

Departamenti i 
Administratës Publike ,  
Komisioni i Shërbimit 
Civil, 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës  
 

UNDP 
UN Women 
WHO 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

54 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

menaxhimit të performancës që 
lidhen me sistemet e menaxhimit të 
performancës institucionale që janë 
nën zbatim. 
Baza: asnjë ministri nuk e ka këtë 
lidhje 
Synimi: 3 
 
Treguesi 3: Numri i profesionistëve 
burra dhe gra të kualifikuar në nivel 
të lartë nga jashtë, të punësuar në 
shërbimin publik  
 
Baza: 31 punojnë aktualisht në 
administratën publike, nga të cilët 
10 janë gra (të mbështetur nga 
projekti i “Thithjes së Trurit” dhe 
nga qeveria e Shqipërisë nëpërmjet 
shtesave të pagave ) 
 
Synimi: 100, ku të paktën 40% të 
jenë gra 

1.2.3 Institucionet 
shtetërore dhe joqeveritare 
kanë kapacitetin të 
menaxhojnë kërkesën, 
ofertën dhe përdorimin e të 
dhënave të zbërthyera për 
politikëbërjen, ofrimin e 
shërbimeve dhe raportimin   
 

Treguesi 1: Numri i institucioneve 
që mbledhin, analizojnë dhe 
botojnë rregullisht të dhëna të 
zbërthyera mbi gjininë  

Baza: pak  

Synimi: 5 

 
Treguesi 2: Numri i produkteve 
sensitive të njohurive bazuar në 

Statusi i Raportit të Grave 
 
Raporti vjetor i progresit për 
Strategjinë Kombëtare për 
Dhunën me Bazë Gjinore dhe 
Dhunën në Familje. 
 
Raporti i katërt periodik për 
Konventën e Eliminimit të të 

Instituti Kombëtar i 
Statistikave, Ministria e 
Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Mundësive 
të Barabarta,  
njësitë e pushtetit 
vendor, 
Universitetet, 
Shoqëria civile,  

IOM 
UNFPA 
UNDP 
FAO 
UNECE 
UNICEF 
ILO 
WHO 
UN Women 
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sondazhet aktuale dhe gjininë, sipas 
regjistrimit të popullsisë të 
disponueshme për politikëbërësit 
dhe publikun e gjerë.  
 
Baza: Nuk dihet 
 
Synimi: 10 nga të cilat 5 janë me 
bazë në internet  
 
Treguesi 1: zhvillimi i Strategjisë 
Kombëtare për Zbatimin e Sistemit 
për Llogaritë Kombëtare (SLLK) dhe 
statistikave ekonomike përkatëse   
 
Baza: Nuk ka strategji 
Synimi: hartimi i strategjisë   
 
Treguesi 2: Numri i konferencave 
për shtyp të INSTAT-it rreth 
statistikave ekonomike për 
përdoruesit   
Baza: 0 
Synimi: 4 

Gjitha Formave të 
Diskriminimit kundër Grave  
 
 
 
 
Raportet vjetore të Ministrisë 
së Brendshme  
 
Sondazhi i Krahut të Punës 
 
 
Raport periodik për Ligjin për 
të Drejtat e Fëmijëve, 
Plani Kombëtar i Punës për 
Fëmijët, 
Rekomandimi i Komitetit për 
Konventën e të Drejtave të 
Fëmijëve  
 

Instituti i Shëndetit 
Publik, 
Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së 
Konsumatorit,  
Ministria e Brendshme, 
Ministria e Punëve të 
Jashtme,  
Ministria e 
Shëndetësisë, 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, 
Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe 
Energjetikës  

UNESCO 

1.2.4 Krijimi i bazës ligjore 
dhe teknike për reformën e 
inovacionit dhe teknologjisë 
së informacionit dhe 
komunikimeve, duke 
përfshirë infrastrukturën 
dhe shërbimet nëpërmjet 

Treguesi 1: Disponueshmëria e 
rrjetit kombëtar të brezit të gjerë  
Baza: Jo 
Synimet:  Po 
 
Treguesi 2: Numri i shërbimeve 
bazë elektronike për qytetarët burra 

Sondazhi (gjashtëmujor) i 
UNDESA “e-government”  
Raporti i Objektivave të 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit, 
Raportet e Progresit të 
Strategjisë Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim, 

Ministria për 
Inovacionin, 
Teknologjinë e 
Informacionit dhe të 
Komunikimit, 
Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së 

UNDP 
WHO 
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internetit  dhe gra dhe për bizneset  
 
Baza: e kufizuar  
 
Synimi:20 
 
Treguesi 3: Disponueshmëria e 
kuadrit legjislativ dhe rregullator  
për sistemet gjeografike të 
informacionit (GIS) dhe “Të Drejtat 
e Futjes” 
 
Baza: Jo 
Synimi: po     
 

Raportet e ITU-t  
 
 
 
 
 
Sondazhi (gjashtëmujor) i 
UNDESA “e-government”  
Raporti i Objektivave të 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit, 
Raportet e Progresit të 
Strategjisë Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim, 
Raportet e ITU-t  
 

Informacionit  

1.2.5. Institucionet 
shtetërore dhe qeveritë 
vendore kanë kapacitetet 
teknike për harmonizimin e 
çështjeve gjinore në ligje, 
strategji, politika dhe 
procese buxhetore, dhe për 
zbatimin e strategjisë për 
fuqizimin ekonomik të grave  

Treguesi 1: Numri i dokumenteve të 
politikave kombëtare dhe objektiva 
dhe tregues specifik të lidhur me 
çështjet gjinore  
 
Baza: katër strategji (shëndeti 
riprodhues, HIV/AIDS, të moshuarit, 
dhe barazia gjinore) përmbajnë 
objektiva dhe tregues specifikë 
gjinorë  
 
Synimet: katër strategji të reja, 
duke përfshirë dhe Strategjinë 
pasardhëse Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim dhe Strategjinë e 
Drejtësisë, përmbajnë objektiva dhe 

Dokumentet e politikave Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale, dhe 
Mundësive të 
Barabarta, 
Ministria e Drejtësisë, 
Ministria e Brendshme, 
Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së 
Konsumatorit, 
Departamenti i   
Strategjive dhe 
Koordinimit të 
Donatorëve,  
Qeveritë vendore 

UNDP 
UNICEF 
UN Women  
UNFPA 
FAO 
WHO 
ILO 
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tregues specifikë gjinorë  

Treguesi 2: Numri i propozimeve 
ligjore që përmbajnë referencë për 
ndikimet e ndryshme potenciale për 
burrat dhe gratë në raportin e tyre 
shpjegues (i detyrueshëm sipas 
legjislacionit të barazisë gjinore) 
 
Baza: Dy ndryshime legjislative në 
vitin 2010  
 
Synimi: Të paktën pesë propozime 
legjislative   

Dokumentet për propozime 
ligjore 
Parashtrimi i propozimeve 
ligjore  
 

  

Treguesi 3: Numri i institucioneve 
shtetërore dhe qeverive vendore që 
kanë përfshirë planifikimin dhe 
buxhetimin që ju përgjigjet 
çështjeve gjinore  
 
Baza: thuajse zero 

 Dokumentet e 
Monitorimit dhe 
Vlerësimit (M&V) të 
ministrive të linjës 

 Dokumentet e planifikimit, 
buxhetimit dhe M&V të 
ministrive. 

Ministria e Financave, 
Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Mundësive të 
Barabarta, 
Departamenti për 
Strategjinë dhe 
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Synimi: 10, nga të cilat të paktën 4 
nga qeveritë vendore  

Koordinimin e 
Donatorëve, 
Ministria e 
Brendëshme 

 Treguesi 4: % e buxhetit të 
përgjithshëm për zbatimin e 
strategjisë për fuqizimin ekonomik 
të grave të mobilizuara realisht nga 
buxheti i shtetit   
Baza: 0 
 
Synimi: 50% 
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Rezultati 1.3: Qeveria plotëson detyrimet dhe standardet ndërkombëtare për drejtësinë e të miturve, duke menaxhuar migrimin dhe luftën 

kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit  

 

Produktet Treguesit, Baza, Synimi MeV Partnerët Agjencitë e 
Kombeve të 
Bashkuara  

1.3.1 Një sistem drejtësie 
miqësor për të miturit ka 
aftësinë t’ju shërbejë të 
miturve që kanë shkelur ligjin, 
viktimave dhe dëshmitarëve 
të krimeve, si dhe fëmijëve 
nën moshën për përgjegjësi 
juridike  

 
Treguesi 1: % i të miturve autorë 
krimesh   
 
Baza: 20% (sipas seksit) 
 
Synimi: 35% (sipas seksit) 
 
Treguesi 2: Kohëzgjatja e mbajtjes 
së të miturve në paraburgim  
Baza: 5 – 7 muaj 
Synimi: 2 – 4 muaj 

 
Treguesi 3: Krijimi i sistemit për 
monitorimin e viktimave dhe 
dëshmitarëve fëmijë sipas 
standardet  
Baza: Jo 

Synimi: Po 

Ministria e Drejtësisë  

Zyra e Statistikave 

Fletorja Zyrtare 

Raportet e sistemit të 

vlerësimit  

Ministria e Drejtësisë 
(Kodifikimi, Shërbimi i 
Provës, Burgjet);  

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës,  

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Mundësive të Barabarta,  

Ministria e Brendshme, 

Këshilli i Lartë i 
Drejtësisë, Shkolla e 
Magjistraturës, 

Avokati i Popullit 
 
OJQ kryesore shqiptare 
dhe ndërkombëtare që 
punojnë në fushën e 
drejtësisë për të miturit  

UNICEF  
UNODC 
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1.3.2 Institucionet kanë 
kapacitetin e sigurimit të një 
përgjigje të unifikuar ndaj 
krimit të organizuar, në 
përputhje me normat dhe 
standardet ndërkombëtare.  

Treguesi 1: Përqindja e oficerëve të 
policisë së kontrollit kufitar që 
përfitojnë nga trajnimet e 
përbashkëta për luftën kundër 
krimit ndërkufitar; 
 
Baza: 80% e oficerëve të kontrollit 
të policisë kufitare kanë përfituar 
nga trajnimet e përbashkëta (që 
prej vitit 2010)  
 
Synimi: 100% 
Të paktën 30% të të trajnuarve 
janë gra 
 
Treguesi 2: rritje e përqindjes së 
identifikimit të trafikimit të 
paligjshëm që vjen në Shqipëri nga 
jashtë, dhe që del nga Shqipëria; 
 
Baza: 100% e çështjeve në fushën 
e antitrafikimit të qenieve 
njerëzore të zbuluara  (2010); 
711 çështje për lëndë narkotike me 
891 persona të gjykuar dhe 683 
persona të arrestuar (2010)  
Synimi: ruajtja e rezultateve të 
mira në fushën e antitrafikimit të 
qenieve njerëzore; zbulimi dhe 
hetimi i 90% të çështjeve të 
trafikimit, kultivimit dhe 

Raportet vjetore; 
Raportet e Sekuestrimit; 
Analiza Statistikore e 
Informacionit të Raportuar 
dhe Historik. 

Drejtoria Shqiptare e 
Policisë së Shtetit 
nëpërmjet 
Departamentit të Kufirit 
dhe Migracionit; 
Departamenti Kundër 
Krimit të Organizuar;  
Departamenti i 
Trajnimit; 
 
Drejtoria e Përgjithshme 
e Doganave të 
Shqipërisë; 
 
Prokuroria e Krimeve të 
Rënda  

UNODC 
IOM 
UNICEF 
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shpërndarjes së lëndëve narkotike. 

1.3.3 Ministritë kryesore të 
linjës kanë kapacitete për të 
menaxhuar me efektivitet 
migrimin dhe azilimin  

 

Treguesi 1: Numri i dokumenteve 
të politikave për menaxhimin e 
migracionit  

Baza: dispozitat e politikave të 
parashikuara në Strategjinë e 1-rë 
Kombëtare për Migracionin dhe 
Planin e saj të Veprimit  (2005-
2010) 
Synimi: formulimi dhe miratimi i të 
paktën 1 dokumenti politikash 
kombëtare për menaxhimin e 
migracionit për periudhën 2011 – 
2016 nga qeveria e Shqipërisë  

Treguesi 2: Përqindja e migrantëve 
që përdorin shërbime te lidhura 
me migracionin  

Baza: 1%, përkatësisht, 544 
migrantë shqiptarë që kthehen dhe 
kërkojnë ndihmë për riintegrim 
(2010) 
Synimi: regjistrimi dhe ndihmimi i 
100% të migrantëve gra dhe burra 
potencialë dhe që kthehen   
 

Raporte periodike nga 
komitetet 
ndërministrore/institucionale 
për migracionin dhe krimin 
dhe masat kundër krimit të 
organizuar, trafikimit dhe 
terrorizmit  

 

Vendimet e Këshillit të 
Ministrave për miratimin e 
strategjive kombëtare  

 

Raportet periodike të 
Ministrisë së Punës 
(drejtuese e Komitetit Teknik 
për Migracionin) dhe Raporti 
Periodik i Komitetit 
Institucional Ndërministror 
për Masat kundër Krimit të 
Organizuar, Trafikimit dhe 
Terrorizmit (përgjegjës për 
monitorimin dhe zbatimin e 
Strategjisë së Riintegrimit për 
Qytetarët Shqiptarë  (2010-

Ministria e Brendshme,  

Ministria e Punëve të 
Jashtme,  

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Mundësive të Barabarta 
Ministria për Integrimin 
Evropian  

 

IOM 
UNHCR 
UNDP 
ILO 
UNODC  
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Treguesi 3: Përqindja e personave 
që kanë nevojë për të drejta të 
mbrojtura ndërkombëtarisht, të 
garantuara nga sistemi shqiptar i 
azilkërkimit   

Baza: 150 persona të mbrojtur në 
Shqipëri deri në prill të 2011-ës 

Synimi: asistim i 100% 
azilkërkuesve (të ndarë)     

2015) 

Raportet vjetore të UNCHR-
së 

1.3.4 Qeveritë vendore dhe 
institucionet shtetërore kanë 
kapacitetin të krijojnë kuadret 
e nevojshme për të bërë të 
mundur zbatimin e plotë dhe 
efektiv të Konventës së 
Kombeve të Bashkuara kundër 
Korrupsionit  

Treguesi 1: rishikim dhe 
amendimet e nevojshme të ligjeve, 
procedurave, funksioneve dhe 
mandateve të organeve të 
antikorrupsionit, ose identifikimi i 
reformave   
 
Baza:  Nuk është rishikuar asnjë 
herë kuadri legjislativ dhe 
institucional dhe nuk është 
zhvilluar dhe nuk është bërë i 
disponueshëm asnjë dokument 
politikash. 
 
Synimi: po, përgatitja e një  
dokumenti analitik  
 
Treguesi 2: Përqindja e organeve, 
hetuesve dhe prokurorëve që 
merren me çështjet e korrupsionit, 

Dokumente dhe ligje të 
printuara; 
Materialet dhe të dhënat e 
trajnimeve;  
Raporte;  
Transparency International, 
Projekti i Komisionit 
Evropian.  
 

Departamenti i Auditit 
të Brendshëm dhe 
Antikorrupsionit;  
Ministria e Drejtësisë;  
Komisioni i Shërbimit 
Civil;  
Departamenti i 
Administratës Publike,  
Zyra e Audituesit të 
Përgjithshëm, 
Policia, Doganat, 
Zyra e Prokurorit të 
Përgjithshëm;  
Njësia e Konfiskimit të 
Pasurive; 
Shoqëria civile, 
Qeveritë vendore, 
Transparency 
International 

UNODC 
UNDP 
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të cilët përfitojnë trajnim të 
specializuar për hetimin dhe 
ndjekjen e korrupsionit, duke 
përfshirë menaxhimin e çështjes, 
masat e zbatimit, mekanizmin 
parandalues, ndihmën e ndërsjellë 
juridike, sekuestrimin dhe 
konfiskimin e pasurive   
 
Baza: e kufizuar  
 
Synimi: trajnim i 70 % të organeve 
të antikorrupsionit, hetuesve dhe 
prokurorëve. 
 
Treguesi 3: rezultati për 
perceptimin e korrupsionit 
 
Baza: 3.3 (2010) 
Synimi: 4.0 (2016) 

 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

64 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

 

Rezultati 2.1 Qeveria, organizatat e tregtisë dhe sektori privat mbështesin rritjen përfshirëse dhe të qëndrueshme ekonomike nëpërmjet 

kuadrove rregullatore, lehtësimit të tregtisë dhe nxitjes së investimeve. 

 

Produktet Treguesit, baza, synimi MeV Partnerët Agjencitë e Kombeve të 
Bashkuara 

2.1.1. Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjisë dhe 
institucione të tjera shtetërore 
kanë kapacitetin të mbledhin, 
prodhojnë dhe komunikojnë të 
dhëna të lidhura me Investimet 
e Huaja Direkte, duke përfshirë 
dhe të dhënat për implikimet 
gjinore në investimet e huaja 
direkte  
 
 

Treguesi 1: AShZhI ka kapacitete për 
menaxhimin, gjurmimin dhe 
tërheqjen e investimeve të huaja 
direkte që vijnë në Shqipëri  

Baza: AShZhI është krijuar me ligj 
dhe aktualisht po plotësohet me staf   

Synimi: krijimi nga AShZhI i një baze 
të dhënash dhe i një portali 
elektronik, dhe përgatitja eraporteve 
vjetore prej saj  

 

Treguesi 2: krijimi i produkteve të 
njohurive për ndikimin e investimeve 
të huaja direkte në krijimin e 
vendeve të lira të punës (sipas 
gjinisë) dhe për fuqizimin ekonomik 
të grave 

Baza: nuk dihet, do të përcaktohet 
nëpërmjet sondazheve  

Synimi: analiza të rregullta gjinore 
për efektet e shkaktuara nga 
investimet e huaja direkte në krijimin 
e vendeve të reja të punës dhe 
fuqizimin ekonomik  

 Instituti Kombëtar i 
Statistikave,  
Ministria e 
Ekonomisë, 
Energjisë,  
Eurostat 

UNCTAD  
UNDP, UNIDO 
UN Women 
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2.1.2. Institucionet shtetërore 
kanë kapacitetet të nxisin 
konkurrueshmërinë e 
ndërmarrjeve, integrimin e 
zinxhirit të furnizimit dhe 
investimet   
 
 

Treguesi 1: Numri i bizneseve që 
përdorin shërbimet BRIC të AShZhI- 
së (Agjencia Shqiptare për Zhvillimin 
e Investimeve) 

 
Baza: 0 (AShZhI është krijuar në vitin 
2011) 
 
Synimet: 200 

 
Treguesi 2: Numri i institucioneve 
kombëtare që ofrojnë ndihmë për 
SME-të, në mënyrë që ato të jenë në 
përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe/ose rregulloret 
e BE-së  
 
Baza:  Numri në vitin 2011    
 
Synimi:  2 institucione të reja 
 
Treguesi 3: një kuadër rregullator 
transparent që përmirëson klimën e 
investimit  
 
Baza: 0 
 
Synimi: portali on-line që paraqet 
rregullat dhe procedurat e biznesit  

 
 
 
 

Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë, 
Agjencia Shqiptare 
për Zhvillimin e 
Investimeve, 
Ministria e Punëve 
të Jashtme, 
Ministria e 
Bujqësisë, Ushqimit 
dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, 
institucionet e 
mbështetjes, 
Sektori privat   
 

UNDP 
UNIDO 
UNCTAD9 
ITC 
ILO 
FAO 

                                                           
9
 UNCTAD, UNDP, UNIDO, ILO, ITC, FAO dhe UNECE janë anëtarë të Grupit të Ndër-Agjencive mbi tregëtinë të cilat do të mbështesin paraqitjen e produkteve , pjesë e këtij 

Rezultati.  
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2.1.3. Institucionet shtetërore 
dhe jo-shtetërore kanë 
kapacitetin e fuqizimit të 
shoqatave për mbrojtjen e 
konsumatorëve   

Treguesi 1: % e ankesave të 
zgjidhura, pasi ato janë marrë nga 
Sistemi i Menaxhimit të Ankesave të 
Konsumatorit   
Baza: 0 (Sistemi i Menaxhimit të 
Ankesave të Konsumatorit është 
krijuar në mars të vitit 2011) 
 
Synimi: 60% 
 
Treguesi 2:  Numri i kompanive që 
regjistrohen për parimet e 
përgjegjësisë sociale të korporatës, 
duke u bërë anëtarë të Global 
Compact  
  

Baza: 35 kompani janë anëtare të  
Global Compact 
  

Synimi: 100 kompani anëtare të 
Global Compact 
 
Treguesi 3: Numri i masave specifike 
për mbikëqyrjen e tregut të 
miratuara nga qeveria me 
pjesëmarrjen e shoqatave të 
konsumatorëve  
 
Baza: 0 
Synimi: 2 

Ankesat e 
konsumatorëve, 
Faqja e internetit për 
sistemin e 
menaxhimit, 
Mbrojtja e 
konsumatorëve, 
Raportet vjetore të 
Komisionit  
 
 
 
 
 
 
Raportet e Ministrisë 
së Ekonomisë, 
Tregtisë dhe 
Energjisë 

Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë, 
Shoqatat e 
Konsumatorëve  

UNECE 
UNDP 
UNIDO 
UNCTAD 
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2.1.4. Agjencitë qeveritare për 
kontrollin e tregtisë dhe 
komuniteti i biznesit bënë të 
mundur thjeshtësimin, 
harmonizimin dhe mbledhjen 
automatike të informacionit 
tregtar dhe të veprimeve 
doganore nëpërmjet një 
Sporteli të Vetëm   

Treguesi 1: rritje e bashkëpunimit 
ndërmjet agjencive të qeverisë dhe 
komunitetet e biznesit në një mjedis 
me një Sportel të Vetëm Doganor, 
nëpërmjet harmonizimit të të 
dhënave (dhënia, kontrolli dhe 
monitorimi elektronik i 
licencave/certifikatave/autorizimeve) 

Baza: 2 agjenci 
 
Synimi: të paktën 5 agjenci dhe 
organizata biznesi  

Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë dhe 
agjenci të tjera 
qeveritare  

Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë, 
Doganat shqiptare, 
sektori privat, 
Komisioni Evropian, 
Organizatat 
Botërore e 
Doganave  
 

UNCTAD 
UNECE 
UNODC 
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Rezultati 2.2: Organet dhe institucionet kombëtare, sektori privat dhe publiku i gjerë i ruajnë dhe i përdorin burimet natyrore në mënyrë më të 

qëndrueshme, duke pasur parasysh ndikimet e ndryshimeve klimaterike dhe arritjen e standardeve evropiane mjedisore   

 

Produktet Treguesit, Baza, Synimi MeV Partnerët Agjencitë e Kombeve 
të Bashkuara 

2.2.1 Qeveria qendrore ka 
mekanizma ligjorë dhe 
rregullatorë të gatshëm për 
zbatimin dhe garantimin e 
përputhshmërisë me 
Marrëveshjet Shumëpalëshe 
Mjedisore dhe me Parimet e 
Rios  
 

Treguesi 1: fusha të caktuara të 

kuadrit kombëtar ligjor janë në 

përputhje me legjislacionin e BE-së 

dhe me instrumentet ekonomike për 

mjedisin. 

 

Baza: Numër i kufizuar i 

instrumenteve ekonomike, vetë-

qëndrueshmëri e kufizuar financiare 

dhe kapacitetesh teknike. 

 

Synimi: Krijimi i Fondit Mjedisor, 

amendimi i ligjeve për akcizat dhe 

tatimet/taksat e lidhura me mjedisin 

dhe arritja e detyrimeve tëTraktateve 

përkatëse të Euroatomit. 

 

Treguesi 2: Numri i adaptimeve dhe i 

masave lehtësuese të përgatitura për 

shkak të ndryshimeve klimaterike  

Baza: 0 

Synimi: të paktën 5 

 

 

 

Të dhëna të Ministrisë 

së Ekonomisë, Pyjeve 

dhe Administrimit të 

Ujërave dhe Fletorja 

Zyrtare  

 
Raportet e Progresit të 

BE-së 

 

Raportet e 

monitorimit të 

progresit të BE-së për 

kreun e mjedisit  

 

Raportet e përgatitura 

për/nga sekretariatet 

e konventave të 

ndryshme 

ndërkombëtare  

Ministria e Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të 
Ujërave, 
Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjisë  

UNEP 
UNDP 
UNESCO 
UNIDO 
UNECE  
IAEA 
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Raportet e projektit   

2.2.2 Ministritë përkatëse të 
linjës kanë kapacitetet 
organizative, teknike dhe 
financiare për të përfshirë 
mjedisin në kuadret kombëtare 
të politikave, për të siguruar 
pjesëmarrje dhe për të zgjeruar 
edukimin për zhvillim të 
qëndrueshëm në shkolla, si dhe 
për të rritur ndërgjegjësimin e 
publikut për çështjet mjedisore  

Treguesi 1: Numri i tryezave të 
rrumbullakëta/seminareve të kryera 
dhe shpërndarja e informacionit për 
politika specifike, të tilla si menaxhimi 
i mbetjeve, biodiversiteti dhe 
ndryshimet klimaterike për grupe të 
caktuara  
Baza: Numër i kufizuar aktivitetesh  

Synimi: Min. 20 aktivitete 

 

Treguesi 2: Përqindja e shkollave që 
kanë futur modulet e zhvillimit të 
qëndrueshëm & rritjes ë 
ndërgjegjësimit mjedisor për nxënësit 
e klasave 1-5, të cilat përfshijnë 
perspektivën gjinore në kurrikulat e 
tyre  
Baza: 20% e nxënësve në klasën 1-5  

Synimi: 50% e nxënësve në klasën 1-5  

 
Treguesi 3: Numri i shkollave që i 
përdorin më mirë materialet arsimore 
për mbrojtjen mjedisore, zhvillimin e 
qëndrueshëm të prodhuara dhe të 
përdorura nga të rinjtë, si për 
shembull, Manuali Burimor i të Nxënit 
për vendet Malore dhe Manuali i të 
Mësuarit për Biodiversitetin (të 

Raportet e projektit 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat e Ministrisë 
së Arsimit 
 
Vlerësimi i Projektit 
 
 

 
 
 
Raporti i Ministrisë së 
Arsimit dhe/ose 
Ministrisë së Mjedisit, 
Pyjeve dhe 
Administrimit të 
Ujërave  

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Ministria e 
Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave 
Shoqëria Civile  
 

UNICEF 
UNESCO 
UNV 
UNDP 
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zhvilluar nga Sekretariati i Konventës 
për Diverstetin Biologjik) 
Baza: Nuk ka të dhëna të sakta të 
disponueshme 
Synimi: 100 shkolla të mesme  
 

2.2.3 Institucionet kryesore 
shtetërore dhe aktorët nën-
kombëtarë kanë kapacitetin e 
menaxhimit të projekteve 
publike në mënyrë të tillë që të 
ulin ndikimet negative mbi 
mjedisin dhe shëndetin e 
njerëzve  

Treguesi 1: Numri i ambienteve 

operative të menaxhimit të mbetjeve 

në zonat rurale  

 

Baza: Ambiente të kufizuara/ose jo 

ekzistuese për menaxhimin e 

mbetjeve në nivelin lokal  

 

Synimi: Rreth 50 ambiente për 

menaxhimin e mbetjeve në nivelin 

lokal  

 
Treguesi 2: Numri i pikave të nxehta të 
pastruara dhe të certifikuara në 
bashkëpunim me programin kombëtar 
të qeverisë për largimin e 
municioneve  
 
Baza: Nuk është bërë asnjë vlerësim i 
detajuar për nivelin e rrezikut të 
popullsisë  
 
Synimi: Pastrimi dhe certifikimi i 3 
pikave të nxehta  

Të dhëna projekti 

Raporti i Progresit të 
BE-së  
Raport për Çështje 
Mjedisore  
 
 

 

 

Të dhëna projekti 

Raporti i Progresit i 
BE-së  
Raporti i gjendjes 
Mjedisore   
 
Raporti i Vlerësimit të 
ILO-s  
 
 

Ministria e Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të Ujit, 
Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjisë 
Sektori privat  
 
Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Mundësive të Barabarta,  
Shërbimi Kombëtar i 
Punësimit  

ILO 
UNDP 
UNEP  
UNIDO 
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Treguesi 3: Raporti i vlerësimit për 
përgatitjen e punëve “të gjelbra”, 
duke përfshirë rekomandimet për 
krijimin e strategjisë kombëtare për 
punët e “gjelbra”. 
 
Baza: Nuk ka strategji 
 
Synimi: Kryerja e vlerësimit dhe 
ndërtimi i kapaciteteve të zyrtarëve 
qeveritarë për punët e gjelbra dhe 
projektimin e politikave përkatëse.  

2.2.4 Qeveria kombëtare dhe 
institucionet shtetërore kanë 
kapacitetin e nxitjes së 
efikasitetit të energjisë dhe 
marrjes së vendimeve të 
informuara për përdorimin e 
burimeve energjetike pa gaz me 
efekt serë, duke përfshirë dhe 
analizën e rreziqeve të 
ndryshimeve klimaterike  
 
 

Treguesi 1: Përfundimi dhe 
dokumentimi i vlerësimit në 
mbështetje të vendimmarrjes 
qeveritare për të përfshirë masat e 
rishikuara të Strategjisë Kombëtare të 
Energjisë për rritjen e eficencës së 
energjisë dhe përdorimin e burimeve 
energjike pa gazra me efekt serë 
 
Baza: “Analiza Rajonale e Reformave 
të Politikave për Nxitjen e Eficencës së 
Energjisë dhe Investimeve të 
Rinovueshme të Energjisë” (UNECE, 
2010) 
Synimi: Dokumente gjithëpërfshirëse 
dhe të ndjeshme ndaj aspekteve 
gjinore për miratim nga qeveria  
 

Të dhënat e Ministrisë 
së Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë 
 
 
 
 
 
 
 
Raportet e projektit 
Fletorja zyrtare 
 

Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjisë,  
Ministria e Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të Ujit  
 

IAEA 

UNECE 

UNDP 

UNEP 

UNIDO 
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Treguesi 2: Numri i akteve ligjore të 
miratuara dhe i mekanizmave dhe 
instrumenteve financiare të përdorura 
nga qeveria, bankat dhe institucionet 
e tjera për të nxitur përdorimin e 
energjisë pa gazra me efekt serë dhe  
efikasitetin e energjisë  
Baza: Veprime të kufizuara për nxitjen 
e efikasitetit të energjisë dhe 
përdorimin e energjisë pa gazra me 
efekt serë  
Synimi: Minimumi një akt ligjor dhe 
një instrument financiar në 
mbështetje të burimeve pa gazra me 
efekt serë dhe të efikasitetit të 
energjisë   
 
 
 

2.2.5 Institucionet shtetërore 
dhe qeveritë vendore kanë 
kapacitetet për të menaxhuar 
aktivitetet për përgatitjen dhe 
parandalimin e rreziqeve për 
fatkeqësitë dhe për integrimin e 
planeve specifike për zonat e 
trashëgimisë kombëtare   

Treguesi 1: Numri i planeve të 
përgatitjes dhe përgjigjes (kombëtare 
dhe lokale), duke përfshirë Zonat e 
Trashëgimisë Kulturore/Botërore me 
pjesëmarrjen e grave dhe burrave nga 
komunitetit për reflektimin e një 
informacioni të përmirësuar për 
rreziqet e shumta në zonat me rrezik 
të lartë. 
 
Baza: Plani Kombëtar i Veprimit për 
Emergjencat Civile (2005); Nuk ka 

Planet e zhvillimit 
kombëtar/ lokal. 
 
Studim për 
vullnetarizmin  
 
 
 
 
 
 
 

Ministria e Brendshme 
 
Ministria e Mjedisit 
 
Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve   
 
Ministria e Mbrojtjes 
 
Qeveritë vendore  
 

UNDP 
UNESCO  
UNV 
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planifikim për përgatitje/përgjigje ndaj 
fatkeqësive në planet vendore të 
zhvillimit  
Synimi: Të paktën 6 plane lokale 
zhvillimi kanë të përfshira plane të 
ndjeshme gjinore për përgatitje dhe 
përgjigje ndaj emergjencave  
Treguesi 2: Ofrimi i mbështetjes së 
komunitetit për zbatimin e planeve të 
menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive, 
duke përfshirë trajnimin e 
menaxherëve në terren dhe të 
aktorëve për Zonat e Trashëgimisë 
Kulturore/Botërore. 
 
Baza: Komuniteteve nuk u ofrohet 
mbështetje sistematike.  
 
Synimi: Dhjetë komunitete përfitojnë 
mbështetje. 
 

 
 
 
 
Raporti i Projektit 
 
Të dhënat e 
Departamentit të 
Emergjencave Civile  

Menaxherët e organeve 
vendore për Zonat e 
Trashëgimisë 
Kulturore/Botërore dhe 
aktorët lokalë publikë dhe 
privatë 
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Rezultati 3.1: Kapacitetet, kuadret dhe politikat institucionale që i plotësojnë standardet kombëtare nxisin zhvillimin e barabartë dhe të 

qëndrueshëm rajonal, duke u përqendruar në përdorimin e tokës, jetesën për gratë dhe burrat, bujqësinë, turizmin dhe menaxhimin e 

trashëgimisë kulturore dhe natyrore  

 

Produktet Treguesit, baza, synimi MeV Partnerët Agjencitë e 
Kombeve të 
Bashkuara  

3.1.1 Qeveria qendrore dhe 
institucionet shtetërore i kanë 
kapacitetet për koordinimin 
dhe menaxhimin e 
programimit afatgjatë të 
fondeve të para-aderimit në 
BE për zhvillimin rajonal dhe 
për politikat e zhvillimit të 
brendshëm rajonal   

 

Treguesi 1 
Dokumentet e programimit për 
Instrumentin e BE-së për Ndihmën e 
Para-Aderimit (IPA), të shtrira për 
mbulimin e ciklit të ri të programimit 
të BE-së. 
 
Baza: Ekziston drafti i avancuar i 
Kuadrit Strategjik të Koherencës dhe i 
programit Operativ për Zhvillimin 
Rajonal për periudhën 2012-13  
Synimi: Zhvillimi i Kuadrit Strategjik të 
Koherencës dhe i Programit Operativ 
për Zhvillimin Rajonal për periudhën 
2014-20 
 
Tregues 2 
Politikat kombëtare për zhvillimin e 
brendshëm rajonal janë miratuar dhe 
zbatuar si pjesë e Strategjisë 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. 
Baza: Ekziston projekt 
strategjia/politikat  

Raporti i Strategjisë 
Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim  
 
Të dhëna 

administrative   

Dokumentet zyrtare të 

Kuadrit Strategjike të 

Koherencës dhe 

Programit Operativ për 

Zhvillimin Rajonal  

 
 
 
Politikat kombëtare të 
zhvillimit rajonal 
dhe/ose Ligji për 
Zhvillimin Rajonal  
 
 

Ministria e 
Brendshme, 
Departamenti i 
Strategjive dhe i 
Koordinimit të 
Donatorëve,  
Ministria e Integrimit 
Evropian, Ministria e 
Punëve Publike dhe 
Transportit,  
 Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë,  
Ministria e Mjedisit, 
Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujit, 
Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së 
Konsumatorit, 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës ,  
Ministria e 

UNDP 
UNICEF 
UN Women 
IFAD 
WHO 
IOM 
ILO 
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Synimi: Miratimi i politikave  
Treguesi 3: Ripërcaktimi i objektivave 
dhe i kritereve të Fondit të Zhvillimit 
Rajonal për ndarjen e burimeve në 
përputhje me politikat e zhvillimit të 
brendshëm rajonal.  
Baza: Kriteret e Fondit Rajonal të 
Zhvillimit bazuar në kërkesat e njësive 
individuale të qeverive vendore. 
Synimi: Politikat për zhvillimin rajonal 
përbëjnë një ndër kriteret kryesore të 
dhënies së fondeve. 
 
Treguesi 4 
Numri i strategjive rajonale të 
koordinuara dhe që përfshijnë 
çështjet gjinore dhe zbatimi/financimi 
i modaliteteve të zhvilluara në 
përputhje me përparësitë kombëtare 
dhe rajonale dhe me mundësitë 
kontekstuale.  
Baza: 0 
Synimi: 6 

 
 
 
Të dhënat 
administrative për 
mënyrën e operimit 
dhe rezultatet e Fondit 
të Zhvillimit Rajonal  
 
 
 
 
 
 
 
Të dhëna 

administrative për 

ekzistencën e 

strategjive rajonale të 

zhvilluara rishtazi 

brenda kuadrit të 

Zhvillimit Rajonal. 

 

Shëndetësisë, 
Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve, 
Ministria e Financës   
Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të 
Barabarta. 

Qarqet dhe qeveritë 
vendore, si dhe 
aktorët social-
ekonomikë, duke 
përfshirë shoqërinë 
civile dhe sektorin 
privat. 

 

 

3.1.2 Institucionet shtetërore 
dhe zyrat e decentralizuara në 
nivel qarku kanë kapacitetin e 
nevojshëm për të formuluar 
dhe zbatuar politika dhe 
programe të ndjeshme gjinore 
për rritjen e qëndrueshme 

Treguesi 1: Numri i Stafit të Ministrisë 
së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorit i trajnuar për 
programet e zhvillimit rural në 
përputhje me Politikat e Aplikimit për 
Konsumatorët e BE-së  
  

 
Analiza e të dhënave të 
ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme dhe 
papunësisë rurale siç 
janë mbledhur nga 
organet kombëtare   

 
Ministria e Ushqimit, 
Bujqësisë dhe 
Mbrojtjes së 
Konsumatorit  

 
FAO 
UNDP 
IFAD 
IAEA 
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ekonomike, menaxhimin e 
burimeve të tokës, uljen e 
varfërisë rurale, në përputhje 
me integrimin ekonomik 
Evropian. 

Baza: Ministria e Bujqësisë ka vetëm 
kapacitet paraprak dhe bazë teknike 
dhe eksperiencë për zbatimin e 
programeve të zhvillimit rural. 
  
Synimi: Trajnimi i të paktën 100 
vetëve nga Ministria e Bujqësisë për 
programe të zhvillimit rural 
  
Treguesi 2: Disponueshmëria e 
materialeve të trajnimit, duke 
përfshirë një manual të praktikave të 
mira, i cili përmban eksperienca dhe 
procedura për projektet e zhvillimit 
rural  
  
Baza: Nuk ka materiale të 
disponueshme  
  
Synimi: Material trajnimi, duke 
përfshirë një manual praktikash të 
mira që ofron eksperiencën dhe 
proceduat e projekteve të zhvillimit. 
 
Treguesi 3: Krijimi i një kuadri 

statistikor të një baze të dhënash për 

peshqit dhe akuakulturën  

Baza: 0 

Synimi: Baza e të dhënave rreth 

gjireve ujore, liqeneve, rezervuarëve 

 
Analiza e të dhënave 
për sigurinë ushqimore 
dhe volumet e tregtisë 
së produkteve të 
shitësve të vegjël nga 
organet kombëtare 
(Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorit, 
Ministria e 
Shëndetësisë, 
Instituti Kombëtar i 
Statistikave). 
 
Analizat e të dhënave 
për varfërinë rurale të 
mbledhura nga organet 
kombëtare (Instituti 
Kombëtar i 
Statistikave). 
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ujorë dhe lagunave, lumenjve dhe 

kanaleve, trupave ujore,  molusqeve, 

midhjeve dhe krustakëve, fermave 

për akuakulturën e Shqipërisë dhe të 

dhënat për peshkimin në ujërat 

shqiptare. 

 Treguesi 4: Njohuritë dhe aftësitë më 

të fundit për menaxhimin e peshkimit 

dhe të akuakulturës dhe teknikat e 

ofruara për personat që merren me 

sektorin e peshkimit dhe të 

akuakulturës  

Baza: 0 

Synimi: 3 seminare dhe trajnime, 10 
persona /për trajnim 
 
Treguesi  5: 

Mbështetje e bizneseve të vogla dhe 

të mesme në zyrat e caktuara rurale 

malore . 

Baza: Niveli i fillimit të 

projektit/aktiviteteve  

Synimi: Mbështetje për 5000 biznese. 

 
Treguesi 6: Disponimi dhe përdorimi i 

strategjisë së konsoliduar kombëtare 

të tokës.  
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Baza: 0 

Synimi: Një Strategji kombëtare e 

konsoliduar e tokës është e 

përgatitur.  

 

Treguesi 7: Numri i bizneseve të vogla 

të trajnuara në praktikat e higjienës së 

mirë.  

Baza: 0 

Synimi: 60 
 

3.1.3 Institucionet ligjore i 

kanë kapacitetet për të 

menaxhuar në mënyrë 

efektive dhe për të nxitur 

trashëgiminë kulturore dhe 

natyrore, si dhe turizmin 

 

Treguesi 1: Numri i politikave dhe 
strategjive kombëtare për turizmin 
dhe trashëgiminë kulturore/natyrore, 
të cilat janë në përputhje me 
standardet ndërkombëtare  
 
Baza: -  Përmirësimi i ligjit kombëtar 
për kulturën për të plotësuar 
standardet ndërkombëtare, por 
miratimi ose zbatimi i tij nuk ka 
përfunduar ende. 
 - Ligji kombëtar për muzetë është 
amenduar herën e fundit në vitin  
2003 
- Ligji kombëtar për turizmin është 
përditësuar, duke iu përgjigjur 
standardeve ndërkombëtare, dhe 
është miratuar në vitin 2007 
- Është miratuar dhe po zbatohet 

 
Mekanizma të rinj 
fiskalë dhe financiarë 
për të siguruar 
plotësimin e 
standardeve 
ndërkombëtare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve  
 
Agjencia Kombëtare e 
Turizmit 

 
UNESCO 
UNDP 
IAEA  
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Strategjia e Sektorit të Turizmit 2007 – 
2013  
- Është hartuar strategjia e marketimit 
kulturor  
 
Synimi:  Miratimi i 1 ligji kombëtar për 
muzetë, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare;  
 
Treguesi 2: Buxhetimi i strategjisë 
kulturore 
Baza: Ekziston varianti i projekt 
strategjisë  
Synimi: Po  
 
Treguesi 3: Numri i stafit të 
trashëgimisë kulturore i trajnuar për 
mbrojtjen, menaxhimin dhe 
promovimin e trashëgimisë kulturore 
dhe natyrore. 
Baza: 50 persona të trajnuar për 
trashëgiminë kulturore në kuadrin e 
Programit të Përbashkët të Zhvillimit 
të Objektivave të Mijëvjeçarit për 
Trashëgiminë Kulturore dhe Zhvillimin 
Social dhe Ekonomik (2009-2011) 
Synimi: 150 vetë që merren me 
trashëgiminë kulturore. 
 
 Treguesi 4: Krijimi i inkubatorëve të 
artizanëve për të rritur shtrirjen në 

 
Fillimi i zbatimit të 
Strategjisë së rishikuar 
dhe të miratuar për 
sektorin e kulturës. 
 
 
 
Shpërndarje dhe 
plotësim para dhe pas 
trajnimeve/ndërhyrjeve 
i instrumenteve dhe 
pyetësorëve për 
stafin/të trajnuarit për 
çështje të trashëgimisë 
kulturore për të matur 
ndikimin e ndërhyrjes 
në performancën e 
stafit të trashëgimisë 
kulturore. 
 
Krijimi dhe vënia në 
punë e katër 
inkubatorëve 
artizanësh. Numri i 
artizanëve përfitues 
ndahet sipas gjinisë e 
të dhënat reflektojnë 
rritjen e pjesëmarrjes 
në panaire/aktivitete. 
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treg, ndërsa sigurohet konkurrenca 
nëpërmjet ofrimit të produkteve 
cilësore. 
 
Baza: Kombet e Bashkuara, Ministria 
e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve dhe Bashkia e Gjirokastrës 
kanë krijuar 1 inkubator për artizanët 
në Gjirokastër që do të përsëritet.  
Rrjeti i artizanëve të përfshirë në 
punimet tradicionale me dorë.  
 
Synimi: Krijimi dhe funksionimi i 4 
inkubatorëve për artizanët. 
 

Pyetësorët do të 
plotësohen nga 
përfituesit artizanë 
para dhe pas krijimit të 
inkubatorëve, për të 
reflektuar rritjen e të 
ardhurave të ndara 
sipas gjinisë. 
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Rezultati 3.2: Publiku, duke përfshirë grupet dhe komunitetet e margjinalizuara, marrin më mirë shërbime të barabarta, përfshirëse dhe të 

decentralizuara nga qarqet dhe qeveritë vendore  

 

Produktet Treguesit, baza, Synimet MeV Partnerët Agjencitë e Kombeve 
të Bashkuara 

3.2.1 Qeveria qendrore ka 
kapacitetin e zbatimit të një 
strategjie të miratuar të 
decentralizimit, si dhe të ndërmarrë 
reforma për qeverisjen lokale dhe 
çështjet fiskale. 

Treguesi 1: 
Strategjia e Decentralizimit është në 
zbatim e sipër, ka plan të qartë veprimi, 
kuadër të qartë monitorimi dhe vlerësimi 
dhe buxhet të alokuar. 
 

Baza: Strategjia e decentralizimit është 

në zhvillim  

 

Synimi: Miratimi dhe zbatimi i strategjisë.   

 
Treguesi 2: 
Ekzistenca e roleve dhe kompetencave të 
qarta të qeverive vendore të nivelit të 
parë dhe të dytë 
 
Baza: Ka ende disa role dhe kompetenca 
jo të qarta ndërmjet qeverisë qendrore 
dhe të dy nivelet e qeverisjes lokale 
(qarqet dhe bashkitë/komunat). 
 

Synimi: Përcaktim i qartë i roleve dhe 
përgjegjësive për qeveritë vendore të 
nivelit të parë dhe të nivelit të dytë. 

Strategjia e 
Decentralizimit   
 
Raporti i Progresit për 
Strategjinë Kombëtare 
për Zhvillim dhe 
Integrim 
 
Të dhëna 
administrative nga 
Ministria e 
Brendshme, Ministria 
e Financës, dhe/ose 
organet e 
qarqeve/bashkive  

Ministria e 
Brendshme,  
 
Ministria e Financës,  
 
Qeveritë vendore,  
 
Shoqëria civile, 
 
Shoqata e Bashkive  

UNDP 
UN Women 
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Treguesi 3:  
Çështjet gjinore të përfshira në 
strategjinë e decentralizimit dhe në 
reformën fiskale  
 
Baza: Nuk ekzistojnë aktualisht treguesit 
gjinorë në strategji  
 
Synimi: Objektiva dhe tregues të 
ndjeshme ndaj çështjeve gjinore 
integrohen në strategjinë e rishikuar të 
decentralizimit dhe në reformën fiskale  

3.2.2 Në mbështetje të një sistemi 
me cilësi të lartë për shërbimet 
administrative të decentralizuara, 
qeveritë vendore kanë kapacitete 
për të siguruar përgjegjshmëri duke 
prezantuar instrumente me kosto 
efektive dhe duke përfshirë dhe 
skemat e bashkëpunimit 
ndërbashkiak. 

Treguesi 1: Zhvillimi i skemave 
funksionale të bashkëpunimit ndërmjet 
bashkive, duke përfshirë përgjigjen ndaj 
dhunës në familje  
 
Baza: 0 
 
Synimi: 3 
 
Treguesi 2: Numri i studimeve mbi  
nivelet e performancës dhe kënaqësisë 
në ofrimin e shërbimeve nga gratë dhe 
burrat  
 
Baza: 0 
 
Synimi: 3 

Të dhëna 
administrative nga 
Ministria e 
Brendshme, Ministria 
e Financave dhe/ose 
Organet e 
qarqeve/qeverive 
vendore  
 
Dokumentet ligjore 
dhe administrative të 
bashkëpunimit 
ndërmjet bashkive  
 
Raporti Vjetor i 
Progresit për Zbatimin 
e Strategjisë 

Qeveria vendore dhe 
organe të tjera 
përkatëse, Ministria e 
Brendshme, Ministritë 
e linjës  
Shoqata e Bashkive  

UNDP 
UN Women 
UNAIDS 
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 Kombëtare për 
Dhunën me Bazë 
Gjinore dhe Dhunën 
në Familje 2011-2015 
 
Vërejtjet nga zbatimi i 
Konventës mbi 
Eliminimin e të Gjitha 
Formave të 
Diskriminimit ndaj 
Grave  
 
Sondazhe dhe 
vlerësime  

3.2.3 Grupet e margjinalizuara 
trajtohen në mënyrën e duhur nga 
qeveritë lokale të nivelit të parë 
dhe të dytë dhe këto grupe kanë 
akses të barabartë tek shërbimet 
bazë dhe shërbimet sociale  
 

Treguesi 1: Numri i bashkive që 

planifikojnë, buxhetojnë dhe ofrojnë 

shërbime sociale gjinore për popullsitë 

më të rrezikuara  

Baza: 2 bashki me politika përgjegjëse 

ndaj çështjeve gjinore  

Synimi: 6 njësi të pushtetit vendor me 

shërbime sociale për popullsitë më të 

rrezikuara, duke përfshirë dhe 4 njësi me 

politika që u përgjigjen çështjeve gjinore  

 
Treguesi 2: Numri i politikave dhe 
planeve të shërbimeve sociale të 
zhvilluara ose të përmirësuara me 

Të dhënat 
administrative të 
rretheve, bashkive dhe 
komunave  
 
Planet vjetore të 
punës së rretheve, 
bashkive dhe 
komunave  
 
 
 
 
 
Kartelat e rezultateve  
 
Të dhënat 

 
 Qeveritë vendore  
 
Shoqëria civile 
 
Shoqata e Bashkive 
 
 
 
 
 
 
 
Komitetet e 
Koordinimit Rajonal të 
Romëve  

UN Women 
UNDP 
UNAIDS 
UNV  
IOM 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

84 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë 
civile dhe grupeve të margjinalizuara  
 
Baza: Vlerësimi nga komuniteti në 7 
qarqe në vitin 2011  
 
Synimi: Rritja e rezultateve me të paktën 
30% të shërbimeve sociale të synuara   
 
Treguesi: Numri i komiteteve rajonale të 
koordinimit të krijuara  
 
Baza: Krijimi i 3 Komiteteve Rajonale të 

Bashkëpunimit   

Synimi: Krijimi i 6 Komiteteve Rajonale të 
Koordinimit për Romët   
 

administrative   
 
 
Numri i dokumenteve 
të politikave të 
zhvilluar si rezultat i 
pjesëmarrjes së 
organizatave të 
shoqërisë civile dhe 
grupeve të 
margjinalizuara  
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Rezultati 4.1: Të drejtat e individëve dhe grupeve të pafavorizuara sigurohen njësoj nga legjislacioni, politikat përfshirëse, mekanizmave të mbrojtjes 

sociale dhe ndërhyrjeve të posaçme 

Produkti Treguesit, Synimet bazë MOV Partnerët Agjencitë e OKB-së 

4.1.1 Reformim i politikave dhe 
legjislacionit të mbrojtjes sociale 
duke marrë parasysh gjininë, për të 
siguruar përmbushjen e të drejtave 
të grupeve në nevojë 

Treguesi 1: Reformim i paketave të 
ndihmës dhe kritereve të kualifikimit në 
përputhje me praktikat më të mira 
globale, për të bërë të mundur 
përmbushjen e nevojave të të varfërve 
 
Baza: Paketat e ndihmës dhe kriteret e 
përzgjedhjes nuk përmbushin standardet 
globale 
 
Synimi: Paketa e ndihmës dhe kriteret e 
përzgjedhjes nuk i përmbushin 
standardet globale 
 
Treguesi 2: Reformimi i  administratës të 
mbrojtjes sociale për të ulur përqindjen e 
gabimit në përfshirje/përjashtim 
 
Baza: Përqindja aktuale e gabimit në 
përfshirje/përjashtim vlerësohet me 30-
40% 
 
Synimi: Vlerësim i përqindjes së gabimit 
në përfshirje/përjashtim me 5% 
 
Treguesi 3: % e personave me aftësi të 

Të dhënat 
administrative, 
Standardet e jetesës 
Matjet, Sondazhet, 
Raport Progresi i 
Strategjisë për 
Mbrojtjen Sociale  
 
 
 
 
Instrumenti i 
përcaktimit dhe 
vlerësimit të sistemit 
për Mbrojtjen e 
Fëmijës;  Të dhënat 
administrative, 
raportet periodike të 
Shërbimeve 
Shtetërore Sociale  
 
 
Raportet vjetore të 
Zyrës së Koordinatorit 
Kombëtar kundër 
Trafikimit 

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të 
Barabarta, 
Shërbimet Sociale 
Shtetërore, pushteti 
vendor, Organizatat e 
Shoqërisë Civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministria e Brendshme 
-  Zyra e Koordinatorit 
Kombëtar kundër 
Trafikimit, 
Ministria e 
Shëndetësisë,  
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës  

UNAIDS 
UNFPA 
UNDP 
UNICEF 
UNODC 
IOM 
UN Women 
ILO 
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kufizuara, përfshi fëmijët që nuk mbahen 
në institucione dhe kualifikohen për 
përfitimin e kujdestarisë së kufizuar 
 
Baza: Për t’u përcaktuar në vitin 2013 
 
Synimi: 70% 
 
Treguesi 4: Numri i akteve ligjore që 
trajtojnë çështjet që kanë të bëjnë me 
trafikimin e qenieve njerëzore dhe 
fëmijëve 
 
Baza: Hartimi i dispozitave ligjore në ligje 
dhe akte nënligjore të ndryshme kundër 
trafikimit 
 
Synimi: 1 ligj përfshirës kundër trafikimit 
 
Treguesi 5: Përqindja e identifikuar e 
viktimave të trafikimit që marrin ndihmë 
dhe mbrojtje  
 
Baza: 96 viktima të trafikimit të 
ndihmuara gjatë vitit 2010 
Synimi: 100% e viktimave të identifikuara 
të trafikimit të ndihmuara. mbrojtura dhe 
riintegruara. 
 
 

 
Raporti për Trafikimin 
e Qenieve Njerëzore 
 
Vlerësimi i Grupit të 
Ekspertëve për 
Veprimin kundër 
Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore  

 
 
 

4.1.2 Forcimi i kapaciteteve të Treguesi 1: % e grupeve në nevojë dhe Sondazhe demografike Instituti i Shëndetit UNAIDS 
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qeverisë dhe partnerëve përkatës, 
përfshi  shoqërinë civile, për të 
planifikuar, monitoruar dhe 
vlerësuar, përfshi aspektin gjinor, 
zbatimin e politikave sociale të 
përmirësuara. 
 

më të rrezikuara që kanë mundësi për të 
marrë shërbime elementare cilësore  
 
Baza: Në 30% të tyre, të paktën 50% janë 
femra 
Synimi: Në 70% të tyre, 50% janë femra 

Treguesi 2: Hartimi me pjesëmarrje të 
Strategjisë së Re për Përfshirjen Sociale, 

Planit të Veprimit të saj dhe sistemit të 
Monitorimit dhe Vlerësimit. 

 
Baza:  Strategjitë kombëtare për 
mbrojtjen sociale dhe përfshirjen  sociale, 
që përfundojnë në 2012/2013  
Synimi: Politikat e përfshirjes sociale, që 
veçanërisht synojnë grupet ekzistuese në 
nevojë/të rishikuara dhe me buxhet të 
përcaktuar. 
 
Treguesi 3: Përkrahja e një numri të 
ligjeve të reja dhe akteve nënligjore, për 
të siguruar përputhshmëri me Konventën 
e të Drejtave të Personave me Aftësi të 
Kufizuar.  
 
Baza: Nuk ka asnjë ligj apo akt nënligjor 
të miratuar; koncepti i sigurimit të aksesit 
nuk kuptohet si çështje ndër-sektoriale 
Synimi: Miratimi i të paktën 6 ligjeve të 
reja, akteve nënligjore dhe udhëzimeve 
praktike për zbatim 

të shëndetit, 
Sondazhe të 
Mbikëqyrjes së Bio-
sjelljes  
Asambleja e 
Përgjithshme e 
Kombeve të 
Bashkuara  
Treguesit e Aksesit 
Universal   
 
 
 
 
 
 
Raportet periodike të 
Shërbimit Social 
Shtetëror  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publik, Ministria e 
Shëndetësisë,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituti i Sigurimeve 
Shëndetësore, Instituti 
i Shëndetit Publik, 
Shërbimi Shtetëror 
Social 

UNFPA 
UNICEF 
UNODC 
UNDP 
UNV 
UN Women 
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Treguesi 4: Numri i njësive të qeverisjes 
vendore me shërbime për politikat e 
përfshirjes sociale. 
 
Baza: E panjohur  
Synimi: 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raporti i Ecurisë për 
Përfshirjen Sociale 

 
 
 
 
 

4.1.3 Funksionimi i politikave dhe 
mekanizmave të reformuara, për të 
siguruar sistemin e kujdesit për 
fëmijët, në përputhje me 
standardet më të mira 
ndërkombëtare dhe mbrojtjen e 
vajzave dhe djemve nga abuzimi, 
neglizhenca, dhuna, shfrytëzimi dhe 
cenimi. 

Treguesi 1: % e njësive të Qeverisjes 
Vendore me plane të kujdesit për 
komunitetin/shërbime të integruara 
sociale që mbrojnë fëmijët në nevojë dhe 
familjet e tyre (përfshi mbrojtjen e 
adoleshentëve nga rreziku) 
 
Baza: 8% 
Synimi: 70%     
 
Treguesi 2: % e punonjësve 
socialë/Punonjësit për Mbrojtjen e 
Fëmijëve të pajisur me njohuri bazë të 
punës sociale dhe shprehi komunikimi 
nëpërmjet formimit përpara dhe gjatë 
detyrës 
 
Baza: Nuk është e vlefshme; do të kryhet 
në vitin 2012 

Shqyrtimi i raporteve, 
dokumenteve të 
planifikimit të kujdesit 
për komunitetin, 
raportet 
administrative, 
sondazhi mbi 
përhapjen dhe 
ndikimin, Trans 
Monee, Sondazhi 
Demografik i 
Shëndetit 

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të 
Barabarta,  
 
Shërbimet Sociale 
Shtetërore,Fakulteti i 
Shkencave Sociale 
 
Ministria e 
Brendshme, Pushteti 
Vendor, Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës,  
Instituti i Shëndetit 
Publik, shoqëria civile 
dhe të rinjtë 

UNICEF 
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Synimi: 50%    
 
Treguesi 3: Numri i politikave të 
shërbimeve sociale të harmonizuara duke 
pasur në fokus fëmijën, aktorëve dhe 
faktorëve në nivel qendror, rajonal e lokal 
dhe reformim i sistemit të kujdesit për 
fëmijën (sistem alternativ i kujdesit për 
fëmijët në nevojë) 
 
Baza: Vlerësimi i sistemeve ekzistuese të 
analizave do të kryhet në vitin 2012 
Synimi: 70% 
 

4.1.4 Përmirësimi dhe zbatimi i 
politikave dhe masave për të 
siguruar promovimin e të drejtave 
të romëve për përfshirje sociale 
dhe jetesë të qëndrueshme. 

Treguesi 1: rritja e përqindjes së marrjes 
së shërbimeve bazë për djemtë dhe 
vajzat rome 
 
Baza: Nuk ka të dhëna bazë veçanërisht 
për Romët, duhet të mblidhen   
Synimi: 100%   
 
Treguesi 2: Vënia në funksion e sistemit 
të monitorimit dhe raportimit të Planit 
Kombëtar të Veprimit të Dhjetëvjeçarit 
për Romët në nivelin e qeverisjes 
qendrore dhe vendore.   

Baza: Gjashtë ministri të linjës dhe 
njësitë e pushtetit vendor në të gjitha 
qarqet  nuk kanë raportim të 
njëtrajtshëm për 117 treguesit e planit 

Sondazhi për Romët, 
UNDP dhe UNICEF 
 
 
 
 
 
 
 
Miratimi i sistemit 
elektronik nga 
komiteti ndërministror 
përgjegjës për 
mbikëqyrjen e 
zbatimit të Planit të 
Veprimit të 
Dhjetëvjeçarit për 

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të 
Barabarta, Shërbimet 
Sociale Shtetërore, 
Ministria e 
Brendshme, Pushteti 
Vendor, Shoqëria 
Civile 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNICEF 
UNDP 
IOM 
UNV 
UNFPA 
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kombëtar të veprimit  
 
Synimi: Përgatitja e Raport Progreseve 
vjetore për Planin Kombëtar të Veprimit 
të Dhjetëvjeçarit për Romët nëpërmjet 
sistemit të raportimit bazuar në faqen e 
internetit dhe monitorimit 
 
Treguesi 3: Përcaktimi i kritereve dhe 
udhëzimeve për përshtatjen e 
shërbimeve publike me nevojat e 
popullsive rome/egjiptiane 

 
Bazë: Jo 
 
Synim: Po 
 

 

Romët; 
 
 
 
 
 
 
Direktiva nga 
ministritë e linjës, që 
përcaktojnë kriteret e 
përfitimit të 
shërbimeve 
publike/sociale që 
janë më shumë 
përfshirëse për 
situatën e popullsisë 
rome; sondazhi i vitit 
2011; Statistikat e 
qeverisë 
 

 
 
 
 
 
 
 
Komisioneri kundër 
Diskriminimit, 
Komisioni Shtetëror 
për Pakicat, 
Departamenti i 
Strategjive dhe 
Bashkërendimit të 
Donatorëve,  
Autoritetet rajonale 
dhe vendore  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 Ndërmarrja e veprimeve në 
nivel kombëtar e lokal për zbatimin 
e një kuadri të përmirësuar  
legjislativ e politik për luftën 
kundër dhunës gjinore. 

Treguesi 1: Numri i njësive të qeverisjes 
vendore me fonde të parashikuara në 
buxhet për një paketë shërbimesh sociale 
kundër dhunës në familje, bazuar në 
përcaktimin e kostos së Ndërhyrjes së 
Bashkërenduar në Komunitet 
 
Baza: 3 
Synimi: 10 
 
Treguesi 2: Krijimi dhe institucionalizimi i 

Dosjet e Programit të 
Kombeve të 
Bashkuara, Instituti 
Kombëtar i 
Statistikave, Ministria 
e Punës Çështjeve  
Sociale dhe Shanseve 
të Barabarta, Ministria 
e Drejtësisë, Ministria 
e Brendshme, 
Prokuroria e 

Ministria e Punës 
Çështjeve  Sociale dhe 
Shanseve të 
Barabarta, Ministria e 
Shëndetësisë, 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Ministria e 
Brendshme, Pushteti 
Vendor, Shoqëria 
Civile 

UN Women, UNDP, 
UNICEF, UNFPA 
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sistemit të informacionit për dhunën 
gjinore  
 
Baza: Nuk ka sistem 
Synimi: Ngritja e sistemit 
 
Treguesi 3: Trajtimi i numrit të rasteve të 
dhunës gjinore nga Ndërhyrja e 
Bashkërenduar në Komunitet (NBK). 
 
Baza: Për t’u specifikuar në vitin 2011 për 
të paktën tri bashki 
Synimi: Rritje me 25% në vit. 
 
Treguesi 4: Shpeshtësia e rasteve të 
dhunës gjinore mes të rinjve do të ulet 
nëpërmjet ndryshimit të 
sjelljes/komunikimit social 
 
Baza: 72% 
Synimi: 30%     

Përgjithshme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sondazhe 
periodike/ndikimi, 
raporte 
shqyrtimi/vlerësimi 
për përdorim të 
brendshëm, 
raporte/urdhra 
administrative 
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Rezultati 4.2: Djemtë dhe vajzat mbi moshën 3 vjeçe (përfshi të rinjtë), veçanërisht nga grupet e margjinalizuara, marrin pjesë në arsimin cilësor formal 

dhe informal  

 

Produktet Treguesit, Baza, Synimi MeV Partnerët Agjencitë e 
Kombeve të 
Bashkuara 

4.2.1. Hartimi i politikave dhe 
praktikave që sigurojnë 
pjesëmarrjen përfshirëse dhe 
përfundimin e arsimit 
parauniversitar. 

Treguesi 1: Ligji dhe politikat arsimore 
përfshijnë parime në të favor të fëmijëve 
 
Baza: Hartimi i ligjit për arsimin  
Synimi: Aktet nënligjore dhe praktikat 
pasqyrojnë parimet në favor të fëmijëve, 
sipas asaj që është rënë dakord në ligjin për 
arsimin  
 

Treguesi 2: Përqindja e braktisjeve (djem 
dhe vajza), në zonat model që 
konsiderohen të prekura në veçanti 

 

Baza: Përqindjet e braktisjes së shkollës 
shkojnë në 10-20 % në zonat e varfra  

Synimi: Përqindja e braktisjes për vajzat 
dhe djemtë të reduktohet me 90% në zonat 
model  

Treguesi 3: Kurrikula përfshirëse e aplikuar 
në arsimin fillor dhe të mesëm (përfshi 
formimin shëndetësor, trashëgiminë 
kulturore, edukimin për drogat, 

Kurrikulumi, të dhënat 
administrative, Sondazhi i 
Grupit të Treguesve të 
Shumëfishtë / Sondazhet 
Demografike të Shëndetit; 
raportet zyrtare; përcaktimi i 
fondeve të buxhetit, 
vlerësimet e kurrikulumit, 
sondazhe të tjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Instituti i 
Zhvillimit të Edukimit, 
mësuesit, studentët, 
komuniteti, Drejtoritë 
Rajonale të Arsimit, 
Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve,  
Organizatat e Shoqërisë 
Civile, Ministria e 
Shëndetësisë 

UNICEF  
UNFPA 
UNESCO 
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parashkollorët etj.). 

Baza: Një kuadër i ri i detyrueshëm i 
kurrikulumit po hartohet 

Synimi: Kuadri i ri është përfshirës dhe 
përfshin kurrikulat për edukimin 
shëndetësor, parashkollor, edukimin për 
drogat, trashëgiminë kulturore 

 

4.2.2. Shkollat dhe komunitetet 
sigurojnë një mjedis të 
përshtatshëm për djemtë dhe 
vajzat për të marrë pjesë dhe 
për tu përfshirë si qytetarë. 

Treguesi 1: % e shkollave që ofrojnë një 
mjedis i cili mundëson pjesëmarrjen e 
studentëve femra dhe meshkuj dhe për 
prindërit që vijnë posaçërisht nga grupet e 
margjinalizuara për një llogaridhënie më të 
fortë të shkollës 
 
Baza: Numër i kufizuar i grupeve të 
interesit në bordet e shkollave/grupet e 
studentëve/Parlamentin Rinor dhe 
pjesëmarrje e ulët e komunitetit në 
aspektet e arsimimit; 
 
Synimi: Rritja e nivelit të pjesëmarrjes me 
40% mbi bazën në zonat e programit. 
 
Treguesi 2: Shkolla pa dhunë    
 
Baza: Rreth 20 % më pak mësues që 
ushtrojnë çdo formë dhune në shkollë; 
Synimi: Rreth 70 % e fëmijëve raportojnë 
se nuk angazhohen në sjellje të dhunshme. 

Kurrikulumi, të dhënat 
administrative, Sondazhi i 
Grupit të Treguesve të 
Shumëfishtë / Sondazhet 
Demografike të Shëndetit; 
raportet zyrtare; përcaktimi i 
buxhetit, vlerësimi i 
kurrikulumit dhe sondazhe 
të tjera 

 

 

 

Sondazhet periodike dhe të 
ndikimit  
 

 
 
 

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës,  

Instituti për Zhvillimin e 
Arsimit,  

Pushteti vendor, 
Organizatat e partnerët 
Joqeveritarë, shkollat e 
komuniteteve, 
mësuesit, Ministria e 
Punës Çështjeve  
Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, Drejtoritë 
Rajonale të Arsimit,  

Organizatat e Shoqërisë 
Civile.  

 
 
 
 
 
 

UNICEF 
UNESCO 
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Treguesi 3: Shkolla ofron mbështetjen e 
duhur psikosociale për fëmijët dhe të rinjtë, 
veçanërisht ata që janë të pafavorizuar. 
 
Baza: Sistem i dobët dhe me burime të 
pakta i këshilluesve të shkollave  
Synimi: Rreth 70 % e shkollave kanë një 
këshillues shkolle me formimin e duhur; 
Rreth 70 % e studentëve në nevojë kanë 
mundësi të marrin mbështetje psiko-sociale 
me cilësinë e duhur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Zhvillimi i organizuar 
cilësor i fëmijërisë së hershme 
është i arritshëm për fëmijët 
dhe familjet në nevojë   

 

 

 

 

Treguesi 1: % e rritjes së hyrjes në arsimin 
parashkollor për fëmijët më në nevojë 

Baza: 50 % e fëmijëve (sipas seksit) 
regjistrohen në nivelin parashkollor  

Synimi: 65 % e fëmijëve (sipas seksit) 
regjistrohen në nivelin parashkollor  

Treguesi 2: % e fëmijëve  (sipas seksit) me 
fokus tek ata që janë më shumë në nevojë 
arrijnë nivelin zhvillimor në moshën e 
duhur  
 
Baza: Për t’u përcaktuar  
Synimi:30% rritje (sipas seksit) 
 

Treguesi 3: % e familjeve që përfitojnë 
mbështetje për prindërimin dhe programe 

Përcaktimi i buxhetit nga 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, të dhëna të tjera 
administrative, Sondazhi i 
Grupit të Treguesve të 
Shumëfishtë / Sondazhet 
Demografike të Shëndetit, 
Sondazhet e ndikimit, etj. 

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Instituti për 
Zhvillimin e Arsimit, 
Drejtoritë Rajonale të 
Arsimit, shkollat, 
prindërit, të tjerë. 

UNICEF 
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komunikimi për të margjinalizuarit/të 
përjashtuarit 

Baza: Asnjë program kombëtar prindërimi   

Synimi: 30 % e prindërve në zonat e 
synuara  
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Rezultati 4.3:Sigurimi shëndetësor është universal dhe shërbimet e duhura cilësore të shëndetit publik, me ndjeshmëri gjinore dhe sipas 
moshës i vihen në dispozicion të gjithë popullsisë në rrezik  

Produktet Treguesit, Baza, Synimi MeV Partnerët Agjencitë e Kombeve të 
Bashkuara 

4.3.1 Rritja e mbulimit të  sigurimit 
shëndetësor duke shtuar 
përfitimet, thjeshtuar procedurat 
dhe rritur informacionin për të 
gjithë 
 
 
 
 

Treguesi 1: % e personave (sipas 
seksit) të mbuluar me sigurim 
shëndetësor.  
Baza: 40% e forcës aktive të punës 
(sipas seksit) mbulohet nga ky 
sigurim, sipas raportimeve të 
Institutit të Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor 
Synimi: 90% e krahut aktiv të punës 
(sipas seksit) mbulohet 
 
Treguesi 2: % e blloqeve të përfshira 
në paketën e sigurimit shëndetësor.  
Baza: Parandalimi dhe trajtimi 
mbulohen nga paketa e sigurimit 
shëndetësor 
Synimi: Parandalimi, trajtimi dhe 
rehabilitimi mbulohen nga paketa e 
sigurimit shëndetësor 

Të dhënat 
administrative dhe 
sondazhet (Sondazhi 
Demografik i Shëndetit, 
regjistrimi i popullsisë, 
etj.) 

Instituti i Sigurimeve 
të Kujdesit 
Shëndetësor, 
Ministria e 
Shëndetësisë, Instituti 
Kombëtar i 
Statistikave,  
Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të 
Barabarta, Ministria e 
Financave  

WHO 
UNICEF 
UNFPA 
UNAIDS 

4.3.2 Rritje e kërkesës për mundësi 
të barabarta për marrjen dhe 
shfrytëzimin e shërbimeve 
shëndetësore cilësore, veçanërisht 
për fëmijët, të rinjtë dhe të 
moshuarit, si edhe grupet e tjera 

Treguesi 1: % e personave më në 
rrezik, përfshi fëmijët, të rinjtë, që 
kanë mundësi të marrin dhe 
shfrytëzojnë Paketën Bazë, sipas 
protokolleve të përcaktuara dhe 
udhëzime klinike 

Sondazhet, të dhënat 
administrative, 
 
Sondazhet 
Demografike të 
Shëndetit, Sondazhi për 

Ministria e 
Shëndetësisë, Instituti 
i Shëndetit Publik,  
Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së 

WHO 
IAEA 
UNICEF 
UNFPA 
UNAIDS 
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në nevojë apo në rrezik. 
 
 

Baza: 60% 
Synimi: 85% 
 
Treguesi 2: % e personave në rrezik 
që kanë mundësi për përdorimin e 
shërbimeve parandaluese dhe 
kuruese për HIV/AIDS, Infeksionet e 
Transmetuara Seksualisht dhe 
shtatëzanitë e padëshiruara. 
Baza: E panjohur  
Synimi: % e popullsisë në rrezik, 
përfshi të rriturit më në rrezik 
(MARA) që kanë mundësi të marrin 
shërbime parandalimi dhe trajtimi 
për HIV/AIDS, Infeksionet e 
Transmetuara Seksualisht dhe 
shtatëzanitë e padëshiruara 
 
Treguesi 3: % e fëmijëve me  
probleme zhvillimi nën moshën 5-
vjeçare (sipas seksit) 
 

Baza: 19% e fëmijëve nën moshën 5-
vjeçare kanë probleme zhvillimi  

Synimi: Ulja e nivelit të problemeve 
të zhvillimit me 30% nga shifra 
aktuale  

Treguesi 4: Numri i veprimtarive 
promocionale për parandalimin e 

Mbikëqyrjen  
e bio-sjelljes 

Konsumatorit,  
Autoritetet rajonale të 
shëndetësisë, 
Organizatat e 
Shoqërisë Civile 
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sëmundjeve  të patransmeueshme 
(kanceri, sëmundjet 
kardiovaskulare, diabetit, vetëvrasja, 
siguria në rrugë, dhuna dhe 
plagosja) 

Baza: 0 

Synimi: Një veprimtari të 
përvitshme për secilin prej grupeve 
të sëmundjeve të 
patransmetueshme 

Treguesi 5: Përqindja vjetore e 
parashikuar e rasteve të 
diagnostikuara dhe trajtuara  për 
kancerin dhe sëmundjet 
kardiovaskulare nëpërmjet 
shërbimeve cilësore.  

Baza: 45.3% e rasteve të 
diagnostikuara të kancerit dhe 
trajtimi vjetor nëpërmjet 
shërbimeve të kujdesit cilësor (viz. 
IARC, GLOBOCAN 2008; Drafti i 
Programit Kombëtar Shqiptar të 
Kontrollit të Kancerit /Ministria e 
Shëndetësisë 2010); të dhëna 
plotësuese për sëmundjet 
kardiovaskulare të padisponueshme 
për momentin.  

Synimi: 60% e rasteve të 
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parashikuara të kancerit të 
diagnostikuara dhe trajtuara në vit 
nëpërmjet shërbimeve cilësore të 
kujdesit shëndetësor, të dhëna 
plotësuese për sëmundjet 
kardiovaskulare të padisponueshme 
për momentin.  
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4.3.3 Përmirësimi i masave 
parandaluese dhe Nxitja e 
Shëndetit Publik nëpërmjet 
dialogut shumësektorial dhe 
pjesëmarrjes së komunitetit 
 
 

Treguesi 1: Përqindja e përdorimit 
të kartave të monitorimit të rritjes 
në vizitat e nënës në qendrat 
shëndetësore 
 
Baza: 52 % në vitin 2010 

Synimi: 80%  

Treguesi 2: % e adoleshentëve që 
kanë mundësi të marrin informacion 
të saktë për virusin HIV, drogave 
dhe Sëmundjeve Seksualisht të 
Transmetueshme 

Baza: 35, 8 % e vajzave të 
grupmoshës 15-19 vjeç dhe 21,2 % e 
djemve të së njëjtës grupmoshë 
kanë informacion të saktë për 
virusin HIV 

Synimi: Rritje me 40 %(sipas  
sekseve) 

Treguesi 3: % e familjeve që kanë 
akses në shërbimet shëndetësore 
për nënën, foshnjën dhe fëmijën  

Baza: 20% e prindërve në zonat e 
synuara kanë njohuri për zhvillimin 
social dhe emocional të fëmijëve 

Synimi: 30% 

Sondazhe, të dhënat 
administrative, 
Sondazhet 
Demografike të 
Shëndetit 
  

Ministria e 
Shëndetësisë, Instituti 
i Shëndetit Publik, 
Organizatat e 
Shoqërisë Civile, 
Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, 
Grupet e pacientëve  

WHO 
UNICEF 
UNFPA 
UNAIDS 

 

 
 
 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

101 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

 

Rezultati 4.4: Të gjithë njerëzit realizojnë më mirë të drejtat themelore në punë, kanë mundësi më të mëdha dhe përfshirëse punësimi dhe mund të 

angazhohen në një dialog social gjithëpërfshirës 

 

Produktet Treguesit, Baza, Synimi MeV Partnerët Agjencitë e 
Kombeve të 
Bashkuara 

4.4.1.  
Institucionet kryesore shtetërore 
dhe partnerët socialë janë në 
gjendje të hartojnë dhe zbatojnë, 
në mënyrë të drejtë dhe 
përfshirëse politikat dhe programet 
e punësimit që përmbushin 
standardet ndërkombëtare  
 
 
 

 
Treguesi 1: Numri i Masave Aktive për Tregun e 
Punës (MATP) të zbatuara. 
 
Baza: 4 MATP të reja të pilotuara, mes të cilave, të 
paktën njëra të synonte konkretisht të papunët 
afatgjatë, të rinjtë, gratë ose personat me aftësi të 
kufizuara 
 
Synimi: 4 MATP të pilotuara të zbatuara 
 

Treguesi 2: Numri i qendrave të krijuara efektive dhe 
efikase të Strategjisë për punësimin e të rinjve  
 
Baza: 2 qendra të Strategjisë për Punësimin e të 
Rinjve (Kukës dhe Shkodër) 
 
Synimi: 12 në nivel rrethi  
 
Treguesi 3:  Vendet e punës të krijuara nëpërmjet 
Numrit të Masave të Tregut Aktiv të Punës (sipas 
seksit) 
 
Baza: 300 

Sondazhi i Forcës së 
Punës, Sondazhi për 
Matjen e Standardeve 
të Jetesës 
 
 
 
 
 
 
Raporti/studimi Vjetor 
për Strategjinë e 
Punësimit 
 
Raporti vjetor i 
Treguesve të 
Harmonizuar për 
Barazinë Gjinore 
 
 
 
 
 
 

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të 
Barabarta, 
Shërbimi Kombëtar 
i Punësimit, 
Partnerët Socialë, 
Instituti Kombëtar i 
Statistikave, 
Inspektoriati 
Shtetëror i Punës  
 
Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës  
 
 
Komisioneri kundër 
Diskriminimit 
 
Avokati i Popullit 
 
Pushteti vendor 
 
 

ILO  
UNDP 
UN Women 
UNICEF 
IOM 
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Synimi:  500 
 
Treguesi 4: Të dhënat mbi rrogën (sipas seksit dhe 
duke përfshirë edhe sektorin privat) ofrohen në 
mënyrë miqësore për përdoruesin dhe përditësohen 
për çdo tre muaj.  
 
Baza: Të dhënat sipas seksit gjenden të hartuara me 
vonesë dhe nuk janë miqësore për përdoruesin  
 
Synimi: Të dhënat mbi rrogën (përfshi sektorin priva) 
ofrohen në mënyrë miqësore për përdoruesin dhe 
përditësohen çdo tre muaj 
 
 
Treguesi 5: Numri i punonjësve migrantë që 
përfitojnë nga marrëveshjet dypalëshe/marrëveshjet 
e qarkullimit që zbatohen midis Shqipërisë dhe 
vendeve Evropiane 
 
Baza: 4 500 kuota të vlefshme për vitin 2011 për 
punonjësit shqiptarë migrantë në Itali; 4 marrëveshje 
dypalëshe për punë/migracion qarkullues ekzistojnë 
tashmë 
 
Synimi: 1 500 punonjës migrantë nga Shqipëria 
punësohen çdo vit në vendet e BE-së 
 

 
 
Raporti/studimi vjetor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportet vjetore të 
Ministrisë së Punës, 
Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta,  
 
Statistikat mbi vizat e 
punës nga ambasadat 
Evropiane në Tiranë 
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4.4.2. Këshilli Kombëtar i Punës ka 
kapacitetin të zhvillojë një dialog 
social aktiv midis qeverisë, 
punonjësve dhe organizatave të 
punëdhënësve. 
 

Treguesi 1: Numri i rekomandimeve të vlefshme të 
bëra nga Këshilli i Punës  
 
Baza: 15 rekomandime të nxjerra në vitin 2010. 
Synimi: Minimumi 22 rekomandime në vit. 
 
Treguesi 2: Dialogu Social Dypalësh zhvillohet në 
nivel dege, territorial dhe ndërmarrjeje.  
Baza: Dialogu social dypalësh i pazhvilluar. 
Synimi: Organizatat e Punëdhënësve dhe Punonjësve 
angazhohen rregullisht në procese kolektive 
negociatash dhe zgjidhje konfliktesh 
 

Treguesi 3: Numri i aksidenteve në vendin e punës, 
përfshi fatalitetet dhe ndarjen sipas seksit  
Baza: 111 aksidente në vendin e punës (98 burra dhe 
13 gra) me 26 fatalitete (25 burra dhe 1 grua) in 2010 
Synimi: Ulje e aksidenteve me 1% në vit dhe numri i 
aksidenteve fatale me 5% në vit 
 

Treguesi 4: Ekzistenca e kuadrit të politikave dhe atij 
legjislativ për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë  
 
Baza: Strategjia Kombëtare dhe Ligji për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë    
 
Synimi: a) Përfundimi i Ligjit për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë, me aktet nënligjore përkatëse në 
zbatim të tij 
b)Hartimi i Strategjisë për Politikat e Zhvillimit të 
Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Përmirësimin e 
Burimeve Njerëzore  

Procesverbalet e 
takimeve të Këshillit 
Kombëtar të Punës 
 
 
 
 
 
 
Raportet Vjetore të 
BSPSH (Bashkimi i 
Sindikatave të 
Pavarura Shqiptare) 
dhe KSSH-së 
(Konfederata e 
Sindikatave të 
Shqipërisë) 
 
 
 
 
 
 
 
Raporti Vjetor i 
Inspektoratit të Punës 
 
 
 
 
Fletore zyrtare  

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të 
Barabarta, 
Këshilli Kombëtar i 
Punës, Partnerët 
Socialë, 
Inspektorati 
Shtetëror i Punës 
 

ILO 
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c)  Ngritja dhe pilotimi i dy Këshillave për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë.  
d)Ngritja e rrjetit kompjuterik të Inspektimit të Punës 

 
Faqja elektronike e 
Inspektoratit Shtetëror 
të Punës 
 

4.4.3. Institucionet kryesore 
shtetërore kanë kapacitetin për të 
hartuar strategji të ndjeshme ndaj 
çështjes gjinore për të Nxënit gjatë 
Gjithë Jetës (NGjJ) dhe ngritjen e 
një sistemi të të Nxënit gjatë Gjithë 
Jetës, në përputhje me politikat e 
arsimit dhe formimit të BE-së. 
 

Treguesi 1: Përpunim i politikave të arsimit dhe 
formimit profesional me orientim të posaçëm nga të 
nxënit gjatë gjithë jetës dhe mundësive të barabarta. 
 
Baza: Strategjia për Arsimin dhe Formimin 
Profesional përfundon në vitin 2011, Agjencia 
Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional 
(Këshilli për Arsimin dhe Formimin Profesional), vijon 
puna për Kuadrin Shqiptar të Kualifikimeve 
 
Synimi: a) Përditësimi i Strategjisë ekzistuese për 
Arsimin dhe Formimin Profesional, me fokus në të 
nxënit gjatë gjithë jetës. 
b)Përmirësimi dhe forcimi i Sistemit të Sigurimit të 
Cilësisë 
c) Strategjia e të nxënit gjatë gjithë jetës, e përgatitur 
dhe e lidhur me strategjitë kombëtare për arsimin e 
formimin profesional dhe për punësimin. 
 

 
Treguesi 3: Formim i subvencionuar i grave në zonat 
e largëta dhe rurale  
Baza: 0 
Synimi: 18 000 
 

Treguesi 3: Numri i pjesëmarrësve në nevojë të AFP-
së (sipas gjinisë) në nivelin dytësor, sipas fushave të 

Raporti Vjetor i 
Agjencisë Kombëtare 
të Arsimit dhe 
Formimit Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektraporti  
 
 
 
 
Raporti Vjetor i 
Treguesve të 
Harmonizuar mbi 
Barazinë Gjinore  
 
 
 

Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të 
Barabarta, 
Shërbimi Kombëtar 
i Punësimit 
Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, 
Agjencia 
Kombëtare e 
Arsimit dhe 
Formimit 
Profesional 
 
 
 
 
Shërbimi Social 
Shtetëror 
 
 

ILO 
UNDP 
UN Women 
UNFPA 
UNICEF 
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specializimit  
Baza: E panjohur, grupet e synuara në nevojë dhe 
numri i pjesëmarrësve aktualë të AFP-së nga grupet e 
synuara në nevojë duhet të përcaktohet në tre bashki 
(Fier, Lezhë dhe Elbasan) 
Synimi: 10 për qind rritje në pjesëmarrjen në AFP në 
të tria bashkitë për të gjitha grupet e identifikuara në 
nevojë 
 

Projektraportet  
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Shtojca B: Kuadri i Integruar i Burimeve 
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Programi i Bashkëpunimit 2012-2016 ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Programit të Kombeve të 

Bashkuara – Kuadri i Integruar i Burimeve*10 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Rezultati 1.1. Forcimi i 
kontrollit publik, shoqërisë 
civile dhe institucioneve të 
medias i bën organet më të 
përgjegjshme ndaj publikut 
dhe më të afta të zbatojnë 
angazhimet për barazinë 
gjinore në proceset e 
planifikimit, programimit 
dhe buxhetimit. 
. 

 

 

 

 

 

        

                                                           
10Shumat e dhëna në këtë kuadër paraqesin shifra treguese që janë subjekt jo vetëm i disponibilitetit të burimeve, por gjithashtu edhe i dinamikës së 

ndryshimit në kontekstin e zhvillimit dhe prioriteteve kombëtare.   
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Produkti 1.1.1  UNDP 150,000 0 1,100,000 1,250,000 

  UNICEF 50,000 0 700,000 750,000 

  UN Women 75,000 50,000 500,000 625,000 

  UNFPA 50,000 0 0 50,000 

  UNODC 0 0 100,000 100,000 

  WHO 0 0 0 0 

Totali i Produktit 1.1.1.   325,000 50,000 2,400,000 2,775,000 

Produkti 1.1.2  UNESCO 25,000 40,000 200,000 265,000 

  UNV 0 50,000 0 50,000 

  UNDP  0 0 600,000 600,000 

  UN Women  80,000 0 600,000 680,000 

  UNICEF 350,000 750,000 800,000 1,900,000 

  UNAIDS 0 80,000 60,000 140,000 

  WHO 0 0 0 0 

Totali i Produktit 1.1.2    455,000 920,000 2,260,000 3,635,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Produkti 1.1.3  UNDP 0 0 750,000 750,000 

  UNV 0 50,000 0 50,000 

  UNICEF 50,000 0 300,000 350,000 

  UN Women 50,000 0 100,000 150,000 

  UNAIDS 0 80,000 40,000 120,000 

  UNFPA  150,000 0 0 150,000 

Totali i Produktit 1.1.3    250,000 130,000 1,190,000 1,570,000 

Totali i Rezultatit 1.1  1,030,000 1,100,000 5,850,000 7,980,000 

Rezultati 1.2: 

Administrata publike do 

të mbështetet për të 

rritur kapacitetet, 

praktikat dhe sistemet 

për përmbushjen efektive 

të përparësive kombëtare 

të zhvillimi dhe të 

  

        



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

110 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

detyrimeve 

ndërkombëtare  
 

Produkti 1.2.1  UNDP 150,000 0 600,000 750,000 

  UN Women  50,000 0 0 50,000 

  UNFPA 400,000 0 0 400,000 

Totali i Produktit 1.2.1    600,000 0 600,000 1,200,000 

Produkti 1.2.2  UNDP 100,000 0 600,000 700,000 

  UN Women 20,000 0 30,000 50,000 

  WHO 0 0 0 0 

Totali i Produktit 1.2.2    120,000 0 630,000 750,000 

Produkti 1.2.3  IOM     0 0 800,000 800,000 

  WHO  0 0 0 0 

  UNESCO 25,000 50,000 300,000 375,000 

  UNFPA 700,000 0 1,500,000 2,200,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNDP 0 0 600,000 600,000 

  FAO 0 0 150,000 150,000 

  UNECE  50,000 50,000 150,000 250,000 

  UN Women 0 40,000 250,000 290,000 

  UNICEF  150,000 250,000 450,000 850,000 

  ILO  0 0 100,000 100,000 

Totali i Produktit 1.2.3    875,000 340,000 4,150,000 5,365,000 

Produkti 1.2.4  UNDP 150,000 0 800,000 950,000 

  WHO 0 0 0 0 

Totali i  Produktit 1.2.4    150,000 0 800,000 950,000 

Produkti 1.2.5 UNDP 250,000 0 2,000,000 2,250,000 

  UNICEF 0 0 0 0 

  UN Women 120,000 0 420,000 540,000 

  UNFPA 100,000 0 0 100,000 

  FAO 0 0 50,000 50,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  ILO 18,689 0 81,311 100,000 

  WHO 0 0 0 0 

Totali i Produktit 1.2.5   488,689 0 2,551,311 3,040,000 

Totali i Rezultatit 1.2  2,233,689 340,000 8,731,311 11,305,000 

Rezultati 1.3: Qeveria 

plotëson detyrimet dhe 

standardet 

ndërkombëtare për 

drejtësinë e të miturve, 

duke menaxhuar 

migrimin dhe luftën 

kundër krimit të 

organizuar dhe 

korrupsionit  
 

  

        

Produkti 1.3.1  UNICEF  200,000 0 1,750,000 1,950,000 
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Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNODC 0 0 500,000 500,000 

Totali i Produktit 1.3.1    200,000 0 2,250,000 2,450,000 

Produkti 1.3.2  UNODC  0 0 1,500,000 1,500,000 

  IOM 0 0 300,000 300,000 

  UNICEF 0 0 0 0 

Totali i Produktit 1.3.2    0 0 1,800,000 1,800,000 

Produkti 1.3.3  IOM 80,000 0 720,000 800,000 

  UNHCR  500,000 0 150,000 650,000 

  UNDP 0 0 400,000 400,000 

  ILO 0 0 100,000 100,000 

  UNODC  0 0 500,000 500,000 

Totali i Produktit 1.3.3    580,000 0 1,870,000 2,450,000 

Produkti 1.3.4  UNODC   0 0 1,200,000 1,200,000 

  UNDP 0 0 500,000 500,000 

Totali i Produktit 1.3.4    0 0 1,700,000 1,700,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Totali i Rezultatit 1.3   780,000 0 7,620,000 8,400,000 

Rezultati 2.1 Qeveria, 

organizatat e tregtisë dhe 

sektori privat mbështesin 

rritjen përfshirëse dhe të 

qëndrueshme ekonomike 

nëpërmjet kuadret 

rregullatore, lehtësimit të 

tregtisë dhe nxitjes së 

investimeve. 
 

 

 

 

 

 

        

Produkti 2.1.1       

  UNDP 0 0 800,000 800,000 

  UNIDO 0 0 100,000 100,000 

  UNCTAD 0 20,000 500,000 520,000 

Totali i Produktit 2.1.1.   0 20,000 1,400,000 1,420,000 
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Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Produkti 2.1.2  UNDP 0 0 800,000 800,000 

  UNIDO 0 0 250,000 250,000 

  UNCTAD 0 0 100,000 100,000 

  ILO 18,689 0 81,311 100,000 

  FAO 0 100,000 1,600,000 1,700,000 

  ITC 0 103,500 500,000 603,500 

Totali i Produktit 2.1.2    18,689 203,500 3,331,311 3,553,500 

Produkti 2.1.3  UNDP 150,000 200,000 0 350,000 

  UNECE 5,000 0 20,000 25,000 

  UNIDO 0 0 500,000 500,000 

  UNCTAD 0 0 200,000 200,000 

Totali i Produktit 2.1.3    155,000 200,000 720,000 1,075,000 

Produkti 2.1.4 UNCTAD 0 336,000 300,000 636,000 

  UNECE 20,000 30,000 100,000 150,000 

  UNODC 0 0 200,000 200,000 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

116 
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Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Totali i Produktit 2.1.4    20,000 366,000 600,000 986,000 

Totali i Rezultatit 2.1  193,689 789,500 6,051,311 7,034,500 

Rezultati 2.2: Organet dhe 

institucionet kombëtare, 

sektori privat dhe publiku 

i gjerë i mbrojnë, ruajnë 

dhe i përdorin burimet 

natyrore në mënyrë më të 

qëndrueshme, duke pasur 

parasysh ndikimet e 

ndryshimeve klimaterike 

dhe arritjen e 

standardeve Evropiane 

mjedisore   
 

  

        

Produkti 2.2.1  UNDP 300,000 1,585,000 2,100,000 3,985,000 
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Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNEP 50,000 60,000 100,000 210,000 

  UNESCO 20,000 30,000 100,000 150,000 

  UNIDO 0 150,000 1,000,000 1,150,000 

  UNECE 20,000 30,000 50,000 100,000 

  IAEA 600,000 0 120,000 720,000 

Totali i Produktit 2.2.1    990,000 1,855,000 3,470,000 6,315,000 

Produkti 2.2.2  UNDP 100,000 480,000 520,000 1,100,000 

  UNICEF 0 0 2,200,000 2,200,000 

  UNV 0 100,000 0 100,000 

  UNESCO 20,000 30,000 100,000 150,000 

Totali i Produktit 2.2.2    120,000 610,000 2,820,000 3,550,000 

Produkti 2.2.3  UNEP 50,000 80,000 300,000 430,000 

  UNIDO 0 0 300,000 300,000 

  UNDP 150,000 0 1,800,000 1,950,000 

  ILO  18,689 0 481,311 500,000 
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Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Totali i Produktit 2.2.3    218,689 80,000 2,881,311 3,180,000 

Produkti 2.2.4  UNDP 200,000 1,285,000 0 1,485,000 

 UNECE 0 175,000 125,000 300,000 

 IAEA 600,000 0 0 600,000 

 UNIDO 0 200,000 1,200,000 1,400,000 

 UNEP 60,000 60,000 350,000 470,000 

Totali i Produktit 2.2.4    860,000 1,720,000 1,675,000 4,255,000 

Produkti 2.2.5  UNDP 250,000 0 1,200,000 1,450,000 

 UNESCO 25,000 25,000 300,000 350,000 

 UNV 0 50,000 0 50,000 

Totali i Produktit 2.2.5    275,000 75,000 1,500,000 1,850,000 

Totali i Rezultatit 2.2    2,463,689 4,340,000 12,346,311 19,150,000 
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Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Rezultati 3.1: Kapacitetet, 

kuadret dhe politikat 

institucionale që i 

plotësojnë standardet 

kombëtare nxisin 

zhvillimin e barabartë dhe 

të qëndrueshëm rajonal, 

duke u përqendruar në 

përdorimin e tokës, 

jetesën për gratë dhe 

burrat, bujqësinë, 

turizmin dhe menaxhimin 

e trashëgimisë kulturore 

dhe natyrore  
 

 

 

 

 

 

        

Produkti 3.1.1  UNDP 200,000 3,000,000 0 3,200,000 

  UNICEF 0 0 0 0 
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Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  WHO 0 0 0 0 

  ILO 0 0 250,000 250,000 

  IOM 0 0 100,000 100,000 

  UN Women 20,000 0 150,000 170,000 

  IFAD 3,200,000 0 0 3,200,000 

Totali i Produktit 3.1.1.   3,420,000 3,000,000 500,000 6,920,000 

Produkti 3.1.2  FAO 1,790,000 0 1,000,000 2,790,000 

  IFAD 7,600,000 5,800,000 0 13,400,000 

  UNDP 0 1,000,000 2,500,000 3,500,000 

  IAEA 200,000 0 0 200,000 

Totali i Produktit 3.1.2    9,590,000 6,800,000 3,500,000 19,890,000 

Produkti 3.1.3  UNESCO 70,000 200,000 300,000 570,000 

  UNDP 0 0 1,500,000 1,500,000 

  IAEA 100,000 0 0 100,000 

Totali i Produktit 3.1.3    170,000 200,000 1,800,000 2,170,000 
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Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Totali i Rezultatit 3.1  13,180,000 10,000,000 5,800,000 28,980,000 

Rezultati 3.2: Publiku, 

duke përfshirë grupet dhe 

komunitetet e 

margjinalizuara, marrin 

më mirë shërbime të 

barabarta, përfshirëse 

dhe të decentralizuara 

nga qarqet dhe qeveritë 

vendore 

  

        

Produkti 3.2.1  UNDP 150,000 0 1,200,000 1,350,000 

  UN Women 50,000 0 0 50,000 

Totali i Produktit 3.2.1    200,000 0 1,200,000 1,400,000 

Produkti 3.2.2  UNDP 0 0 2,000,000 2,000,000 

  UN Women 25,000 0 0 25,000 

  UNAIDS 0 150,000 100,000 250,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

Totali i Produktit 3.2.2    25,000 150,000 2,100,000 2,275,000 

Produkti 3.2.3  UNDP 0 0 400,000 400,000 

  UN Women 0 50,000 0 50,000 

  UNAIDS 0 120,000 80,000 200,000 

  UNV 0 100,000 0 100,000 

  IOM 0 0 30,000 30,000 

Totali i Produktit 3.2.3    0 270,000 510,000 780,000 

Totali i Rezultatit 3.2   225,000 420,000 3,810,000 4,455,000 

Produkti 4.1.1  UNDP 100,000 0 700,000 800,000 

  UNICEF 0 250,000 700,000 950,000 

  UN Women 25,000 10,000 50,000 85,000 

  UNFPA 100,000 0 150,000 250,000 

  UNODC 132,000 0 200,000 332,000 

  ILO 18,689 0 81,311 100,000 

  IOM 400,000 0 0 400,000 
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Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNAIDS   40,000 20,000 60,000 

Totali i Produktit 4.1.1.   775,689 300,000 1,901,311 2,977,000 

Produkti 4.1.2  UNAIDS 0 50,000 50,000 100,000 

  UNICEF 0 0 750,000 750,000 

  UNODC 92,000 0 150,000 242,000 

  UNDP 0 250,000 2,100,000 2,350,000 

  UNV 0 100,000 0 100,000 

  UN Women 25,000 0 100,000 125,000 

  UNFPA 200,000 0 0 200,000 

Totali i Produktit 4.1.2    317,000 400,000 3,150,000 3,867,000 

Produkti 4.1.3  UNICEF 550,000 700,000 4,500,000 5,750,000 

Totali i Produktit 4.1.3    550,000 700,000 4,500,000 5,750,000 

Produkti 4.1.4 UNDP 0 800,000 1,900,000 2,700,000 

  UNICEF 0 150,000 500,000 650,000 

  IOM 0 0 80,000 80,000 
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Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNV 0 50,000 0 50,000 

  UNFPA 100,000 0 150,000 250,000 

Totali i Produktit 4.1.4    100,000 1,000,000 2,630,000 3,730,000 

Produkti 4.1.5 UN Women 25,000 0 350,000 375,000 

  UNDP 100,000 0 1,300,000 1,400,000 

  UNICEF 0 0 400,000 400,000 

  UNFPA 200,000 0 300,000 500,000 

Totali i Produktit 4.1.5   325,000 0 2,350,000 2,675,000 

Totali i Rezultatit 4.1  2,067,689 2,400,000 14,531,311 18,999,000 

Produkti 4.2.1  UNICEF                              275,000  0 2,750,000 3,025,000 

  UNESCO 0 30,000 100,000 130,000 

  UNFPA 300,000 0 0 300,000 

Totali i Produktit 4.2.1    575,000 30,000 2,850,000 3,455,000 

Produkti 4.2.2  UNICEF 0 0 1,000,000 1,000,000 



PERKTHIM ZYRTAR                              TRADUCTION OFFICIELLE       OFFICIAL TRANSLATION 

 
 

125 

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë 
Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNESCO 0 20,000 130,000 150,000 

Totali i Produktit 4.2.2    0 20,000 1,130,000 1,150,000 

Produkti 4.2.3  UNICEF  275,000 400,000 1,750,000 2,425,000 

Totali i Produktit 4.2.3    275,000 400,000 1,750,000 2,425,000 

Totali i Rezultatit 4.2  850,000 450,000 5,730,000 7,030,000 

Rezultati 4.3: Sigurimi 

shëndetësor është 

universal dhe 

shërbimet e duhura 

cilësore të shëndetit 

publik, me ndjeshmëri 

gjinore dhe sipas 

moshës iu vihen në 

dispozicion të gjithëve 

duke përfshirë 
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Service des Traductions Officielles du Ministère de la Justice de la République d’Albanie 

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service 

   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

popullsinë në rrezik  

 

Produkti 4.3.1  UNICEF  0 0 1,200,000 1,200,000 

  WHO 200,000 0 0 200,000 

  UNAIDS 0 100,000 50,000 150,000 

  UNFPA 100,000 0 0 100,000 

Totali i Produktit 4.3.1    300,000 100,000 1,250,000 1,650,000 

Produkti 4.3.2  UNICEF  275,000 1,000,000 1,400,000 2,675,000 

  IAEA 1,700,000 0 500,000 2,200,000 

  WHO 380,000 300,000 0 680,000 

  UNAIDS 0 80,000 80,000 160,000 

  UNFPA 600,000 0 800,000 1,400,000 

Totali i Produktit 4.3.2    2,955,000 1,380,000 2,780,000 7,115,000 

Produkti 4.3.3  UNICEF  0 0 1,850,000 1,850,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  WHO 290,000 630,000 0 920,000 

  UNAIDS 0 200,000 100,000 300,000 

  UNFPA 300,000 0 700,000 1,000,000 

Totali i Produktit 4.3.3    590,000 830,000 2,650,000 4,070,000 

Totali i Rezultatit 4.3  3,845,000 2,310,000 6,680,000 12,835,000 

Rezultati 4.4: Të gjithë 

njerëzit realizojnë më 

mirë të drejtat themelore 

në punë, kanë mundësi 

më të mëdha dhe 

përfshirëse punësimi dhe 

mund të angazhohen në 

një dialog social 

gjithëpërfshirës 
 

  

        

Produkti 4.4.1 ILO 0 2,482,000 0 2,482,000 
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   Totali për periudhën 2012-2016  

Totalet për produkte 

Rezultatet dhe 

Produktet e Programit 

të Bashkëpunimit 2012-

2016 ndërmjet 

Qeverisë së Shqipërisë 

dhe Kombeve të 

Bashkuara  

 Agjencitë e 

Kombeve të 

Bashkuara  

  

Fondet e rregullta / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara 

  UNDP 0 0 700,000 700,000 

  UN Women 50,000 0 400,000 450,000 

  UNICEF 75,000 0 500,000 575,000 

  IOM 0 0 100,000 100,000 

Totali i Produktit 4.4.1   125,000 2,482,000 1,700,000 4,307,000 

Produkti 4.4.2 ILO 18,689 173,000 81,311 273,000 

Totali i Produktit 4.4.2   18,689 173,000 81,311 273,000 

Produkti 4.4.3 ILO 0 95,000 0 95,000 

  UN Women 20,000 0 0 20,000 

  UNDP 0 200,000 500,000 700,000 

  UNFPA 200,000 0 500,000 700,000 

       

Totali i Produktit 4.4.3   220,000 295,000 1,000,000 1,515,000 

Totali i Rezultatit 4.4    363,689 2,950,000 2,781,311 6,095,000 
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 Fondet e rregullta  / kryesore Fonde të tjera/jo kryesore Të pafinancuara  Totali për periudhën  2012-2016  

Programi i Bashkëpunimit 

2012-2016 ndërmjet Qeverisë 

së Shqipërisë dhe Kombeve të 

Bashkuara – Totali i 

Përgjithshëm  27,232,445 25,099,500 79,931,555 132,263,500 
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Shtojca C: Përmbledhje e Marrëveshjeve të 
Nënshkruara ndërmjet Agjencive të Kombeve të 
Bashkuara dhe Qeverisë së Shqipërisë  

 

 Agjencia Marrëveshja Data e 

nënshkrimit 

1 FAO Kuadri Kombëtar i Përparësive Afatmesme  13 dhjetor 2009 

2 IAEA Marrëveshje Shtesë e Rishikuar në Lidhje me Ofrimin e 
Ndihmës Teknike nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë 
Atomike për Qeverinë e Shqipërisë  

12 nëntor 1983 

3 IOM Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 
Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit në Lidhje me 
Statusin Gjyqësor, Privilegjet dhe Imunitetin e kësaj 
Organizate në Shqipëri. 

2 tetor 1992 

4 UNAIDS 

 

Zbatohet Marrëveshja Mutatis Mutandis e Ndihmës 
Standarde Bazë (SBAA) ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 
UNDP-së  

17 qershor 1991 

5 UNDP Marrëveshja e Ndihmës Standarde Bazë (SBAA) ndërmjet 
Qeverisë së Shqipërisë dhe UNDP-së 

17 qershor 1991 

6 UNFPA Zbatohet Shkëmbimi i Letrave që Deklarojnë Mutatis 
Mutandis Marrëveshjen e Ndihmës Standarde Bazë (SBAA) 
ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe UNDP-së 

15 nëntor 1996 

7 UNHCR Marrëveshja e Zyrës së Degës së UNHCR-së (BOA) me 
Qeverinë e Shqipërisë  

22 qershor 1994 

8 UNICEF Marrëveshja Bazë e Bashkëpunimit (BCA) me Qeverinë e 
Shqipërisë  

23 korrik 1993 

9 UNODC Zbatohet Marrëveshja Mutatis Mutandis e Ndihmës 
Standarde Bazë (SBAA) ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe 
UNDP-së 

17 qershor 1991  

10 UNV Zbatohet Shkëmbimi i Letrave që Deklarojnë Mutatis 
Mutandis Marrëveshjen e Ndihmës Standarde Bazë (SBAA) 
ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe UNDP-së 

21 janar 2011 

11 UN WOMEN Zbatohet Shkëmbimi i Letrave që Deklarojnë Mutatis 
Mutandis Marrëveshjen e Ndihmës Standarde Bazë (SBAA) 
ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe UNDP-së 

17 qershor 1991   

12 WHO Marrëveshje Bienale Bashkëpunuese (BCA) ndërmjet 
Ministrisë së Shëndetësisë së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale 
për Evropën të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për 
periudhën 2010-2011.  

26 tetor 2009 
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Plani i Veprimit i UNDAF-it, në lidhje me nënshkrimin e secilës nga agjencitë e sistemit të 

Kombeve të Bashkuara, do të nënshkruhet, lexohet dhe interpretohet sipas dhe në një 

mënyrë që është në përputhje me marrëveshjen bazë ndërmjet agjencisë të sistemit të 

Kombeve të Bashkuara dhe Qeverisë mikpritëse.  
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Shtojca D: Akronime dhe Shkurtime  

Institucionet Kombëtare 

AShZhI  Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve   

BSPSH   Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë 

DSKD   Departamenti i Strategjive dhe e Koordinimit të Donatorëve 

QA  Qeveria e Shqipërisë 

INSTAT   Instituti Kombëtar i Statistikave 

KSSH   Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë  

MBUMK  Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  

MIE   Ministria e Integrimit Evropian 

METE   Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe  Energjetikës 

MPJ   Ministria e Punëve të Jashtme  

MITIK   Ministria e  Inovacion dhe e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit   

MM   Ministria e Mbrojtjes  

MMPAU  Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave  

MASH   Ministria e Arsimit dhe e Shkencës 

MF   Ministria e Financave 

MSH  Ministria e Shëndetësisë 

MB   Ministria e Brendshme 

MD  Ministria e Drejtësisë 

MPÇSMB  Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Mundësive të Barabarta  

MTKRS   Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 

 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara   

FAO Organizatat e Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara 

IAEA Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike 

IFAD Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor  

ILO  Organizatat Ndërkombëtare e Punës 

IOM Organizata Ndërkombëtare e Migracionit  

ITC Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë  

UNAIDS Programi i Përbashkët i Kombeve të Bashkuara për HIV/AIDS 

UNCTAD Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin  

UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët  

UNDP Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 

UNECE Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën  

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mei.gov.me%2Fen%2Fministry&rct=j&q=MEI%20albania%20gov&ei=URs5TqbtBY2b-gaTlbnHAg&usg=AFQjCNG6YT69VdBkjeC1PgwfzSvhW8r9_w&cad=rja
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UNESCO 
Organizatat Arsimore, shkencore dhe Kulturore e Kombeve të 

Bashkuara  

UNEP Programi Mjedisor i Kombeve të Bashkuara  

UN Women 
Entiteti i Kombeve  të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e 

Grave 

UNHCR Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët  

UNIDO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Industrial  

UNFPA  Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara 

UNODC  Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin 

UNV Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara  

WHO  Organizatat Botërore e Shëndetësisë 

 

Akronime të tjera 

MATP  Masat Aktive në Tregun e Punës  

PVP  Plani Vjetor i Punës 

MBB  Marrëveshja e Bashkëpunimit Bazë   

BZD  Marrëveshje e Zyrës së Degës 

BRIC  Qendër Biznesi dhe Inovacioni  

PKK   Përgjigja e Koordinuar e Komunitetit 

DWCP  Programi Decent i Punës në Vend  

EU   Bashkimi Evropian 

FDI   Investimet e Huaja Direkte 

HIV/AIDS  Virusi i Pamjaftueshërisë Imune tek Njerëzit/Sindroma e Fituar e Mungesës së 

Imunitetit  

ICSC  Komisioni Ndërkombëtar i Shërbimit Civil  

ICT  Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit  

INGO  Organizatat Ndërkombëtare Joqeveritare 

IPA   Instrumenti i Ndihmës së Para-aderimit 

IPDC   Programi Ndërkombëtar për Zhvillimin e Komunikimit  

ITU  Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit të Kombeve të Bashkuara  

 

LLL  Të Nxënit gjatë të Gjithë Jetës 

MARA   Të rriturit që Janë më Shumë në Rrezik  

M&V   Monitorimi dhe Vlerësimi  

OZHM   Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit  

MV  Mjetet e Verifikimit 

PKV  Plani Kombëtar i Veprimit  

ShRP  Shtetet Rishtazi të Pavarura 

OJQ   Organizata Joqeveritare  

SKZhI   Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim  
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AAP  Akademia e Administratës Publike 

MBR  Menaxhimi mbi Bazën e Rezultateve  

SBAA  Marrëveshje Ndihme Standarde Bazë 

SEE  Evropa Juglindore 

SME  Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme  

SNA  Sistemi i Llogarive Kombëtare  

UN  Kombet e Bashkuara 

UNCT  Skuadra e Kombeve të Bashkuara  

UNDAF  Kuadri i Kombeve të Bashkuara për Ndihmën e Zhvillimit  

UNDESA Departamenti i Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike dhe Sociale 

UNDG  Grupi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara  

KPKB  Koordinatori i Përhershëm i Kombeve të Bashkuara   

USD   Dollarë amerikanë 

VET  Arsim dhe Trajnim Profesional  

 


