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Parathënie

Si bashkëkryetarë të Komitetit të Përbash-
kët Ekzekutiv kemi kënaqësinë t’ju prezan-

tojmë Raportin Vjetor të Progresit 2012 për 
Programin e Bashkëpunimit 2012-2016 ndër-
mjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve 
të Bashkuara. I nënshkruar me rastin e ditës 
së Kombeve të Bashkuara më 24 tetor 2011, 
Programi i Bashkëpunimit është një doku-
ment programi gjithëpërfshirës i 19 agjen-
cive, fondeve dhe programeve të Kombeve 
të Bashkuara dhe të Organizatës Ndërkom-
bëtare të Migracionit. Qëllimi i këtij raporti 
është t’u ofrojë lexuesve një përmbledhje të 
progresit të arritur drejt rezultateve të artiku-
luara në Programin e Bashkëpunimit dhe të 
informojë të gjithë aktorët, partnerët dhe për-
fituesit rreth arritjeve kryesore në vitin e parë 
të zbatimit të tij. 

Programi i Bashkëpunimit artikulon kontribu-
tin e Kombeve të Bashkuara për përparësitë 
kombëtare të Shqipërisë në fusha të tilla si 
qeverisja, shteti i së drejtës, ekonomia, mje-
disi, zhvillimi rajonal dhe lokal dhe politika 
sociale përfshirëse me një buxhet pesëvjeçar 
prej rreth 130 milionë dollarësh amerikanë. 
Një grup unik praktikash të integruara për 
menaxhimin e Programit mbledh sëbashku 
përfaqësues të lartë të qeverisë dhe të agjen-
cive pjesëmarrëse të Kombeve të Bashkuara, 
duke pasur në qender të punës tonë lidership

in kombëtar dhe orientimin drejt rezultateve.
Ky lloj organizimi lehtëson po ashtu ven-
dimmarrjen me pjesëmarrje, planifikimin e 
thjeshtësuar dhe kërkesat per raportim si dhe 
rrit sinergjitë programuese, siç do të përshk-
ruhet  ne kapitujt  pasardhës te këtij raporti.

Do të donim të theksonim se partneriteti i fortë 
trepalësh ndërmjet qeverisë, partnerëve të zh-
villimit dhe Kombeve të Bashkuara në Shqipëri 
ka rëndësi shumë të madhe për suksesin e Pro-
gramit të Bashkëpunimit. Mbështetja e part-
nerëve tanë të zhvillimit vlerësohet shumë, 
pasi burimet e tyre, qofshin financiare, politike 
dhe teknike, e mbështesin qeverinë dhe Kom-
bet e Bashkuara për të arritur bashkërisht re-
zultate konkrete për Shqipërinë. Veçanërisht 
jemi krenar të përmendim me mirënjohje kon-
tributin bujar të ofruar nga Fondi i Koherencës 
nga Austria, Komisioni Evropian, Finlanda, 
Vendet e Ulëta, Norvegjia, Spanja, Suedia dhe 
Zvicra, si dhe mbështetjen e dhënë nga Franca 
(Fonds Français pour l’Environnement Mon-
dial), Faciliteti Global Mjedisor, Italia, Fondi i 
Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës 
për Zhvillimin Ndërkombëtar, Fondi i Besimit i 
Kombeve të Bashkuara për Sigurinë Njerëzore 
dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zh-
villimin Ndërkombëtar.   Qeveria shqiptare, 
me mbështetjen e Ekipit të OKB-së në Shq-
ipëri, vazhdon të dëshmojë lidership dhe an-
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përdoret nga të gjitha shtetet vullnetarisht. 
Ndërkohë që Shqipëria festoi 100 vjet të pa-
varësisë së saj, ne e ripërtërimë angazhimin 
tonë të përbashkët për të vijuar të punojmë 
për realizimin e axhendës kombëtare të zh-
villimit dhe për ta bërë këtë gjë në mënyrë të 
koordinuar. Ne duam të rrisim në maksimum 
përdorimin efektiv dhe eficent të burimeve 
tona të përbashkëta, për të çuar më tej am-
bicien tonë të përbashkët për të ndërtuar 
një të ardhme gjithëpërfshirëse, dhe të qën-
drueshme për shqiptarët. 

Lidhur me raportin e progresit që keni në 
dorë, shpresojmë që ai të jetë informues, 
një reflektim i hapur i punës tonë për vitin 
2012 dhe një vlerësim i plotë i progresit të 
realizuar drejt rezultateve të pritshme të zh-
villimit të shprehura në Programin e Bashkë-
punimit. 

gazhim të fortë ndaj reformave të Kombeve të 
Bashkuara dhe njihet ndërkombëtarisht për 
kontributet e saj si vend pilot dhe si avokate e 
denjë në nivel ndërkombëtar.

Një ilustrim i lidershipit shqiptar në këtë drej-
tim, është Konferenca e V-të e Nivelit të Lartë 
‘Një OKB’, organizuar në Tiranë dhe e drejtuar 
nga qeveria në qershor të vitit 2012 dhe që 
konsiderohet si gur themeli në procesin glob-
al të reformave. Deklarata e rezultateve të saj 
iu bë me dije Këshillit Ekonomik dhe Social 
të Kombeve të Bashkuara gjatë punimeve të 
tij dhe u përdor si kontribut i drejtpërdrejtë 
për Rishikimin e Politikave Gjithëpërfshirëse 
Katërvjeçare të Asamblesë së Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara më vonë në vjeshtë. 
Këto forume të niveleve të larta kanë nxjerrë 
rezoluta që ofrojnë mbështetje të fortë ndaj 
qasjes “Një OKB”, e cila tashmë inkurajohet të 

VALBONA KUKO
Drejtore e Departamentit të Bashkërendimit 
të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së 
Huaj. Qeveria e Shqipërisë 

ZINEB TOUIMI-BENJELLOUN
Koordinatore e Përhershme e
Kombeve të Bashkuara në Shqipëri 
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01.
Tendencat e Zhvillimit 
në Shqipëri
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Në Shqipëri viti 2012 u karakterizua nga zh-
villime të rëndësishme politike dhe social-

ekonomike. Vendi festoi 100 vjetorin e pavarë-
sisë kombëtare, ku festimet arritën kulmin më 28 
nëntor, në përvjetorin e Deklaratës së Pavarësisë 
së Shtetit Shqiptar së 1912-ës.

Festimet e shumta për pavarësinë shqiptare u 
hapën zyrtarisht nga Presidenti i vendit, i zgjed-
hur rishtazi në këtë post. Në fund të pranverës, 
në Parlamentin e Shqipërisë u zgjodh me votë 
të fshehtë Presidenti i ri i Republikës. Më 11 qer-
shor 2012, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë 
zgjodhi Z. Bujar Nishani, deri në atë moment 
Ministër i Brendshëm, si President i vendit për 
një mandat pesëvjeçar. Kjo ndodhi në raundin e 
katërt të votimit në të cilin kërkohej nje shumice 
e thjeshtë. 

Shqipëria ka bërë përparime drejt realizimit të 
aspiratave të saj evropiane. Komisioni Evropian 
rekomandoi në Raportin e tij të Progresit për vi-
tin 20121 që Shqipërisë t’i jepej statusi i vendit 
kandidat me kusht që ajo të përmbushte masat 
kryesore. Këto masa përparësore kanë të bëjnë 
me fushën e reformës gjyqësore dhe të admin-
istratës publike (miratimin e ndryshimeve të 
lëna pezull të Ligjeve për Gjykatën e Lartë dhe 
Shërbimin Civil) dhe rishikimin e rregullores së 
Parlamentit. Përveç këtyre masave, Komisioni 
vërente në Raportin e Progresit se angazhimi i 
demonstruar për të luftuar korrupsionin dhe kri-
min e organizuar vazhdon të përbëjë po ashtu 
një kërkesë po aq kritike. 

Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, procesi i in-
tegrimit i Bashkimit Evropian ka bërë përparime 
domethënëse gjatë vitin 2012. Kroacia do të 
bëhet shteti i 28të anëtar i Bashkimit Evropian 
më 1 korrik 2013, ndërkohë që Mali i Zi ka hapur 
bisedimet e pranimit me Bashkimin Evropian në 
qershor të vitit 2012. Në mars të 2012-ës u hap 
një Dialog Pranimi i Nivelit të Lartë me Ish Re-
publikën Jugosllave të Maqedonisë, Serbisë iu 
dha statusi i vendit kandidat, ndërkohë që nego-
ciatat e pranimit janë në pritje të normalizimit të 
mëtejshëm të marrëdhënieve me Kosovën. Shq-
ipëria, Bosnja-Hercegovina dhe Kosova (sipas 
rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244) mbeten 
shtete potenciale kandidate. 

Në lidhje me Shqipërinë, Komisioni e njeh pro-
gresin e realizuar për funksionimin e parlamen-
tit, reformën në administratën publike dhe 
efektivitetin e qeverisë. Lufta kundër krimit të 
organizuar, sëbashku me reformën pronave dhe 
realizimin e të drejtave të grave janë përmirësuar 
gjatë 2012, veçanërisht në rritjen e sekuestrimit 
të aseteve kriminale, miratimin e një strategjie 
gjithëpërfshirëse të reformës së pronave dhe 
sanksione më të forta për dhunën në familje. Ra-
porti theksonte po ashtu2 nevojën për përpjekje 
të mëtejshme për reformën e gjyqësorit, luftën 
kundër korrupsionit dhe efektivitetin e qeverisë. 
Kundrejt këtij sfondi, Shqipëria ka bërë për-
parime në përafrimin e legjislacionit dhe politika-
ve të saj kombëtare me  acquis communautaire, 
veçanërisht në fushat e konkurrencës, tatimeve, 
statistikave, drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, arsimit 

-
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dhe kulturës dhe bashkimit doganor. Ndërkohë, 
fusha të tjera politikash perceptohen se kërkojnë 
përpjekje më të mëdha, duke përfshirë lirinë e 
lëvizjes së punëtorëve, prokurimet publike, të 
drejtën e pronësisë intelektuale, sigurinë ushqi-
more, peshkimin, energjinë, mjedisin dhe ndry-
shimet klimaterike. 

Pas marrjes së statusit të vendit kandidat, hapja 
e negociatave për pranim të Shqipërisë në BE 
do të varet nga progresin në 12 fushat parësore 
të identifikuara në Opinionin e vitit 20103. Si-
pas Komisionit, Shqipëria i ka plotësuar pjesër-
isht këto përparësi, përkatësisht funksionimin e 

“100 vjet pavarësi”
Shqipëria feston 

100 vjet 
pavarësi

duhur të parlamentit, miratimin e ligjeve të lëna 
pezull që kërkonin shumicë të cilësuar, emërim-
in e Avokatit të Popullit dhe proceset dëgjimore 
dhe votuese për institucionet kyçe dhe modifi-
kimin e kuadrit legjislativ për zgjedhjet, etj. Për 
më tepër, realizimi i zgjedhjeve parlamentare 
të 2013-ës është konsideruar po ashtu si test i 
rëndësishëm për Shqipërinë për të filluar nego-
ciatat e pranimit. 

Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të or-
ganizohen në qershor të 2013-ës, mbi bazën e 
kuadrit ligjor të rishikuar dhe të miratuar më 19 
korrik 2012. Ky kuadër i ri parashikon që të 140 
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anëtarët e Parlamentit të Shqipërisë të zgjidhen 
me një mandat katërvjeçar nëpërmjet një siste-
mit rajonal proporcional të përbërë nga një listë 
e mbyllur shumëanëtarëshe kandidatësh në 12 
rrethet e vendit, të cilat korrespondojnë me qa-
rqet ekzistuese administrative. Numri i vendeve 
për rreth varion nga 4 deri në 32, bazuar në 
numrin e qytetarëve në çdo rreth. Zgjedhjet 
administrohen nga një administratë zgjedhore 
trinivelëshe, e përbërë nga Komisioni Qendror i 
Zgjedhjeve, 89 Komisione të Zonave të Admin-
istrimit Zgjedhor dhe 5,500 Komisione të Qen-
drave të Votimit4. 

Në aspektet ekonomike, Shqipëria i ka përbal-
luar mirë deri tani valët e krizës ekonomike. Shq-
ipëria ishte i vetmi vend në Evropën Juglindore 
që vazhdoi të rritej pas pasojave të menjëher-
shme të krizës financiare globale, me nivele të 
larta rritje prej mbi 3 përqind në vitin 2010 dhe 
2011. Por, në kuadrin e performancës së dobë-
suar të tregjeve të Bashkimit Evropian5, rritja 
filloi të ulej në gjysmën e dytë të vitit 2011. Më 
pas, në vitin 2012 Shqipëria pësoi për herë të 
parë një kontraktim. Sipas statistikave kom-
bëtare, prodhimi i brendshëm bruto u ul me 1.2 
përqind në tremujorin e parë të vitit 2012. Poli-
tikat e shëndetshme monetare siguruan nivel 
të ulët inflacioni, në përputhje me objektivat e 
Bankës Qendrore të Shqipërisë dhe kontribuar 
për mirëmbajtjen e stabilitetit makro-ekonomik. 
Gjithsesi, borxhi i Shqipërisë e ka arritur thuajse 

Burimi: Censusi për Popullsinë dhe Banesat i 2011-ës

50.1
janë
femra

MILIONË
SHQIPTARË
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28.42%
Mbrojtja 
Sociale

22.22%
Shpenzime të 

tjera, të 
paklasifikuara 

9.97%
Çështjet 

ekonomike

9.87%
Education

9.07%
Shëndetësia

5.92%
Shërbimet e 

Përgjithshme 
Publike

5.2%
Strehimi dhe 
Komunitetet 

5.18%
Rendi dhe 

Siguria 
Publike

3.17%
Mbrojtja

0.7%
Koha e Lirë, Kultura 
dhe Çështjet Fetare 

0.28%
Mbrojtja Mjedisore 

Burimi: Ministria e Financave, 2012.

nivelin e 60 përqind të prodhimit 
të brendshëm bruto të përcaktuar 
në ligjin organik të buxhetit, nivel 
i cili është ndërmjet më të lartëve 
në rajon6.

Komisioni Evropian vëren më tej se 
reformat strukturore duket se kanë hum-
bur ritmin, pjesërisht për shkak të vështirësive 
në dialogun e brendshëm politik. Komisioni 
vëren se sfidat në fushën e shtetit të së drejtës, 
nivelet e papërshtatshme të infrastrukturës dhe 
të kapitalit njerëzor si dhe ekonomia informale 
janë ndërmjet faktorëve kryesorë që pengojnë 
zhvillimin e mëtejshëm ekonomik7. 

Performanca e dobët e partnerëve krye-
sorë ekonomikë, të tillë si Greqia dhe Italia 
ka pasur efektet e saj mbi ekonominë shq-
iptare dhe mbi disponueshmërinë e kred-
itimit të bizneseve. Për më tepër, ekspozimi ndaj 
eurokrizës ka çuar po ashtu ulje të prurjeve nga 
migracioni, të cila përbëjnë një burim jetik të 
ardhurash për shumë shqiptarë. Në përgjithësi, 
ndërkohë që Shqipëria ka ruajtur një pozicion 
relativisht të fortë krahasuar me shtete e tjera 
në rajon dhe ka shmangur recesionin ekonomik, 
stabiliteti makro-ekonomik ka ndjerë presionin 
negativ të krizës ekonomike globale, e cila ka 
ndikim të drejtpërdrejtë mbi mirëqenien e po-
pullsisë.8

Struktura e buxhetit kombëtar 2012 sipas  funksionit
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Instituti Kombëtar i Statistikave të Shqipërisë 
raporton se niveli i papunësisë ka rënë në vi-
tin 2012 nga 13.8 përqind në tremujorin e parë 
në 12.8 përqind në tremujorin e fundit të vitit. 
Ndërkohë, papunësia e të rinjve është sfidë 
kryesore në Shqipëri. Sipas Bankës Botërore, 
më shumë se 22 përqind e të rinjve në vend në 
moshën nga 15 deri në 29 vjeç janë të papunë-
suar. 

Shpenzime qeveritare si përqindje e prodhimit të 
brendshëm bruto u ulën pak në periudhën ndër-
mjet vitit 2011 dhe 2012, përkatësisht nga 28.5 
përqind në 27.9 përqind. Gjatë kësaj periudhe, të 
ardhurat totale ishin thuajse në të njëjtin nivel; 
25.1 përqind të prodhimit të brendshëm bruto 
në vitin 2011 dhe 24.8 përqind në vitin 2012. 
Buxheti kombëtar i qeverisë i vitit 2012 arriti në 
rreth 3.78 miliardë9 dollarë, me fushat parësore 
të paraqitura në grafik me strukturë buxhetore e 
cila ndoqi gjerësisht skemën e një viti më parë.

Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011 u botua 
në dhjetor të 2012-ës me mbështetjen e Bash-
kimit Evropian. Raporti tregon se Shqipëria ka 
aktualisht 2.8 milionë banorë krahasuar me 
shifrën prej 3.1 milionë banorësh të regjistruar 
në vitin. Sipas INSTAT-it10, kjo ulje e dukshme 
sugjeron se ndikimi i migracionit, kombinuar 
me nivelin e ulur të lindjeve, ka qenë i konsid-
erueshëm. Në nivelin botëror Shqipëria renditet 
ndërmjet 10 shteteve me nivelin më të lartë të 

9.  

10.  

emigrantëve në raport me numrin e përgjith-
shëm të popullsisë11. 

Densiteti i popullsisë në zonat malore ulet pasi 
shqiptarët preferojnë të jetojnë në zona të qen-
drës dhe në zona bregdetare. Kjo tendencë do-
methënëse drejt urbanizimit konfirmohet dhe 
nga censusi, i cili raporton se për herë të parë në 
histori popullsia urbane është më e lartë se pop-
ullsia rurale. Censusi vëren po ashtu se thuaje 45 
përqind e popullsisë së vendit është e përqen-
druar në njëzet bashkitë më të mëdha, duke 
përfshirë më tepër se 20 përqind të qytetarëve 
të vendit që banojnë në Tiranë dhe në rrethinat 
e saj. 

Në nivelin global, Shqipëria renditet e 70ta në In-
deksin e Zhvillimit Njerëzor të PNUD-it për vitin 
201212, me vlerë të përgjithshme të Indeksit të 
Zhvillimit Njerëzor prej 0.749. Kjo përfaqëson një 
ulje të vogël nga vlera prej 0.748 në vitin 2011, 
pas një tendence gjithnjë e në rritje që prej vitit 
1990, gjë e cila e vendos vendin në kategorinë e 
zhvillimit të lartë njerëzor në raport. Gjithsesi, një 
analizë e realizuar nëpërmjet lenteve të pabara-
zisë tregon se vlera e 2012-ës ulet me 0.645 
kur bëhet fjalë për pabarazinë. Ndërkohë që ky 
ndryshim nuk cenon vlerësimin e përgjithshëm 
të Shqipërisë, ai nënvizon sfida kritike zhvillimi 
lidhur me zhvillimin njerëzor gjithëpërfshirës 
dhe të qëndrueshëm. 

Shqipëria 
renditet në 
vendin e  70-
të në Indeksin 
e Zhvillimit 
Njerëzor të 
2012-ës

Raporti i Zhvillimit 
Njerëzor, 2012.
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02.
Rezultatet e arritura 
nga Shqipëria 
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REZULTATI 1.1
Mbikëqyrja Publike

Mekanizmat e llogaridhënies sigurojnë njohjen 
dhe përdorimin nga qytetarët të të drejtave, 

politikave, shërbimeve, përfitimeve dhe të procedur-
ave të ankimit. Kjo vlen në veçanti për grupet e mën-
januara. Për këtë arsye, nxitja dhe forcimi i mekaniz-
mave të llogaridhënies në Shqipëri është në qendër 
të punës së Kombeve të Bashkuara nën këtë rezultat. 

Në Shqipëri, pjesa më e madhe e organeve të 
mbikëqyrjes publike, të tilla si Zyra e Antidiskrimin-
imit, janë institucione të reja. Mandati i tyre përfshin 
vlerësimin dhe përgjigjen ndaj nevojave të grupeve 
të mënjanuara, në veçanti të atyre grupeve që je-
tojnë në zonat rurale dhe të largëta. Për të realizuar 
misionin e tyre, shumë prej këtyre institucioneve 
kërkojnë burime, aftësi dhe njohuri shtesë. Si rezultat 
i mbështetjes së ofruar, Zyra e Avokatit të Popullit ka 
një rol gjithnjë e më në rritje, ndërkohë që zëri i këtij 
institucioni është dëgjuar në mënyrë më sistematike 
për çështje të respektimit të të drejtave të qytetarëve, 
si të të rriturve edhe të fëmijëve.

Kombet e Bashkuara punojnë me organet e 
mbikëqyrjes, me organizata të shoqërisë civile dhe 
subjekte mediatike, për t’u siguruar se autoritetet 
mbajnë përgjegjësi ndaj publikut, se respektohen 
të drejtat e njeriut dhe se realizohen angazhimet 
ndërkombëtare lidhur me proceset e planifikimit, 
programimit dhe buxhetimit. Në të njëjtën kohë, 
partneritetet me shoqërinë civile dhe me median e 
rrisin më tej kërkesën e publikut për të drejtat e njeri-
ut, duke përfshirë dhe kërkesën për më shumë barazi 
gjinore dhe qasje në drejtësi. 

Gjatë vitit të parë të zbatimit të Programit të Bashkë-
punimit, përpjekjet janë përqendruar kryesisht tek 
zhvillimi i partneriteteve përkatëse dhe këshillimi i 
institucioneve kryesore për të trajtuar më tej sfidat 
kryesore të lidhura me barazinë gjinore, përgjegjsh-
mërinë e publikut  dhe antidiskriminimin. Disa shem-
buj ilustrativë në këtë kuadër përfshijnë vendimin 
e Parlamentit për krijimin e Komisionit Parlamentar 
për Popullsinë dhe Zhvillimin, por edhe angazh-
imin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të 
zgjeruar procesin e mbledhjes, të analizimit dhe të 
shpërndarjes së të dhënave për zbatimin e kuotave 
dhe luftën kundër votimit familjar. 

Parlamenti po përfshihet gjithnjë e më shumë në 
monitorim, sipas dispozitave të Ligjit 10347 “Për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” (në fuqi që prej 
qershorit të 2011-ës), duke përfshirë dhe mekaniz-
mat e Grupimit për Mbrojtjen e Fëmijëve, i cili ak-
tualisht po merr formë. Veprimet e parlamentarëve 
në këtë fushë do të merren pas informimit nga një 
sistem operativ për menaxhimin e të dhënave. Ob-
servatorët e të Drejtave të Fëmijëve të drejtuara nga 
Shoqëria Civile monitorojnë mirëqenien e fëmijëve 
bazuar në treguesit e lokalizuar të mirëqenies so-
ciale (për të cilët është rënë dakord me INSTAT-in13 
duke u kategorizuar si tregues standard kombëtar 
për mirëqenien e fëmijës dhe të familjes), si dhe 
kanë organizuar iniciativa të ndryshme për rritjen 
e ndërgjegjësimit në komunitete të ndryshme ku 
ata kryejnë aktivitetet. Sistemi i menaxhimit të të 
dhënave mbulon të drejtën për të jetuar, për arsim, 
mbrojtje sociale dhe pjesëmarrje.  

Duke përdorur metodologjinë e njohur si Vlerësimi i 
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Me kontributin financiar të:
Bashkimit Evropian, fonde të 
papërcaktuar , Fondi i Koherencës – 
fonde të përcaktuara lehtësisht 
Fondi i Koherencës (Suedia)

1 në 4
23 % e shqiptarëve, burra dhe 
gra, kanë qenë dëshmitarë të 
rasteve të votimit familjar 

Komunitetit për Qeverisjen, Kombet e Bashkuara lehtë-
sojnë angazhimin e qytetarëve në debate për çështje të 
lidhura me qeverisjen vendore, veçanërisht në zonat e 
largëta dhe rurale. Afërsisht 20 ide novatore, të bazuara 
në zgjidhje problemesh që përfshinë mbi 40 institu-
cione partnere lokale, kanë dalë nga këto konsultime 
pjesëmarrëse. Këto ide kërkojnë t’i përgjigjen çështjeve 
të lidhura me situatën e grave, Romëve dhe të grupeve 
të tjera të cenueshme. Idetë trajtojnë po ashtu çështje 
të lidhura me pjesëmarrjen e publikut në qeverisje, nx-
itjen e aktivizimit qytetar dhe përdorimin e burimeve 
shoqërore dhe ekonomike. Janë krijuar po ashtu rrjete 
për të zbatuar idetë e ndryshme, ndërsa partneritete të 
reja vazhdojnë të zhvillohen në mbështetje të këtyre 
iniciativave. 

Një tjetër element i rëndësishëm në këtë fushë specifike 
ishte mbështetja e ofruar për të rritur vizibilitetin dhe 
aksesin e organeve të kontrollit publik. Në vitin 2010 
u hap Zyra e Komisionerit për Antidiskriminimin dhe 
që prej kësaj kohe, kjo zyrë e ka rritur në mënyrë të 
ndjeshme vizibilitetin e saj në media. Zyra ka vendo-
sur komunikim me organizatat e shoqërisë civile, 
duke përfshirë dhe organizatat e grave. Për të 
identifikuar dhe për t’ju përgjigjur rasteve të 
shkeljeve të të drejtave të njeriut, duke u 
përqendruar posaçërisht tek të drejtat 
ekonomike të grave, janë organizuar 
seri trajnimesh të dedikuara për të dre-
jtat e njeriut, duke e pajisur skuadrën e 
kësaj zyre me aftësitë dhe njohuritë e 
nevojshme.

Burimi: Perceptimi Publik i Pjesëmarrjes së Grave në Zgjedhje në 
Shqipëri. Sondazh nga Qendra Shqiptare për Kërkim Ekonomik dhe 
Think-tank-u Shqiptar për Ekonominë Sociale, me mbështetjen e 
Fondit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara për Gratë, 2008.
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Në vitin 
2012 Qeveria 
miratoi 
kuadrin 
ligjor për 
regjistrimin 
e pronave, 
për t’u bërë 
të mundur 
grave të 
regjistrojnë 
pronat e 
tyre dhe të 
gëzojnë të 
drejtat e tyre 
të pronësisë 
në mënyrë të 
barabartë me 
burrat.

REZULTATI 1.2
Administrata Publike

Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive 
dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj dhe të 
gjitha ministritë e linjës kanë përfunduar 
analizën e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim për periudhën 2007-2013, duke 
reflektuar arritjet dhe sfidat për secilin nga 
sektorët. Pas miratimit të urdhrit të Kryemin-
istrit në shkurt 2012, Qeveria e Shqipërisë filloi 
hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim për periudhën 2013-2020. De-
partamenti ka miratuar po ashtu objektivat 
strategjike dhe kuadrin financiar për këtë 
strategji të re. Treguesit përkatës që mund të 
matin progresin e përvitshëm në çdo sektor 
kanë rëndësi shumë të madhe dhe kërkojnë 
mbledhje të plotë të të dhënave paraprake, 
analizë të të dhënave dhe shpërndarje të 
tyre. Duke pasur këtë parasysh, Kombet e 
Bashkuara kanë mbështetur zhvillimin e 
aftësive specifike dhe të njohurive të ak-
torëve kryesorë të angazhuar në mbledhjen 
e të dhënave në fusha të ndryshme teknike, 
duke përfshirë dhe përfshirjen mjedisore 
dhe sociale. 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 465, datë 
18 korrik 2012, për integrimin gjinor në pro-
gramin buxhetor afatmesëm, hap mundësi 
për planifikimin dhe buxhetimin e angazhime-
ve të barazisë gjinore në sektorë kyçë, të tillë si 
bujqësia. Puna për barazinë gjinore shtrihet në 
shumë sektorë. Një shembull progresi është 
gjenerimi dhe shpërndarja e njohurive për të 

drejtat e pronësisë për gratë për të ushtruar 
ndikim mbi politikat e Qeverisë në këtë fushë. 
Pas martese ndodh rrallë që gratë shqiptare 
të kenë tokë në pronësi, pasi toka që i përket 
një çifti regjistrohet në emrin e kryefamiljarit, 
i cili zakonisht është burri i familjes. Në vi-
tin 2012, qeveria miratoi kuadrin ligjor për 
regjistrimin e pasurisë për të bërë të mun-
dur që gratë të regjistrojnë pronat e tyre 
dhe të gëzojnë të drejtat e pronësisë, ashtu 
si edhe burrat. Në vitet në vijim, Kombet 
e Bashkuara do të punojnë sëbashku me 
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Patund-
shme dhe me Shoqatën e Noterëve për të 
ndjekur zbatimin e këtyre ndryshimeve të 
reja legjislative. 

Reforma e administratës publike mbetet për-
parësi kyçe për Shqipërinë. Dëshmi për këtë 
gjë janë rezultatet e arritura në vitin 2012, 
përfshirë dhe krijimin e Gjykatës Administra-
tive, miratimin e Ligjit “Për Organizimin dhe 
Funksionimin e Administratës Publike” dhe 
miratimin nga Qeveria të një ligji të ri për 
Shërbimin Civil. Ndihma e Kombeve të Bash-
kuara ka si qëllim rritjen e profesionalizmit, 
transparencës dhe përgjegjshmërisë në këtë 
sektor. Shembull i kësaj mbështetje është 
ndihma e Kombeve të Bashkuara për “Inicia-
tivën e Thithjes së Trurit” e njohur ndryshe si 
‘Brain Gain Initiative’, e cila ofron një mjedis 
mikpritës ndaj shqiptarëve që kthehen nga 
shtete të tjera për të kontribuar në sektorët 
më të rëndësishëm të zhvillimit. Dekreti i ri 
i miratuar në shkurt të vitit 2012 dhe mar-
rëveshja për ndarjen e kostove nga qeveria 
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në këtë fushë konsolidojnë qëndrueshmërinë e 
kësaj iniciative. 

REZULTATI 1.3
Drejtësia për të Mitur, Migracioni 
dhe Lufta Kundër Krimit

Angazhimi politik dhe koordinimi më i fortë ndërin-
stitucional lehtësuan punën programatike, mobi-
lizimin e burimeve të nevojshme dhe, së fundmi, 
realizimin e disa arritjeve konkrete në fushën e 
luftës kundër krimit dhe korrupsionit, në përputhje 
me procesin e reformave institucionale në vijim.

Reforma në sektorin e drejtësisë për të miturit 
është intensifikuar me shtrirjen e shërbimeve 
në funksion të lirimit me kusht në katër rrethe 
të tjera. Shërbimet përfshijnë zbatimin e duhur 
të masave të integruara, të tilla si shërbimet e 
ndërmjetësimit për të miturit. Qëllimi është vi-
jimi i rritjes së referimit tek shërbimet alterna-
tive të të miturve që janë autorë veprash penale, 
përtej nivelit aktual prej 40 përqind të padive 
vjetore të raportuara aktualisht. Kodi i Proce-
durës Penale po i nënshtrohet rishikimit për të 
ofruar “procedura më miqësore” për fëmijët në 
konflikt me ligjin, dhe për fëmijët viktima dhe 
dëshmitarë krimesh. Gjithsesi, dispozitat e posa-
çme ligjore për referimin e fëmijëve nën moshën 
e përgjegjësisë penale janë shumë të mira ashtu 
si dhe Strategjia për Drejtësinë e Fëmijëve dhe 
Plani Përkatës i Veprimit. Duhet po ashtu të men-

NUMRI I GRAVE 
NË PARLAMENT

Zgjedhjet e përgjithshme të qershorit 
2009 prodhuan shifra nën objektivin 

e përfaqësimit prej 30%, me 23 gra 
parlamentare nga 140 deputetë

23 Burimi: Parlamenti i Shq-
ipërisë, www.parlament.
al & Perceptimi i Publikut 
për Pjesëmarrjen e Grave 
në zgjedhjet në Shqipëri. 

Sondazh nga Qendra 
Shqiptare për Kërkim Eko-

nomik dhe Think-tank-u 
Shqiptar Social-Eko-

nomike me mbështetjen 
e Fondit të Zhvillimit të 
Kombeve të Bashkuara 

për Gratë, 2008.

Me mbështetjen financiare të:
Spanjës, Shqipëria, fonde me destinacion të papërcaktuar 
Fondi i Koherencës dhe Fondi i Koherenecës të përcaktuara 
lehtësisht (Suedi) 
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dohet për qëndrueshmërinë financiare të masave 
të sugjeruara, si pjesë e procesit normal të buxheti-
mit publik. Kjo gjë do të ndihmojë në kapërcimin e 
mbështetjes kryesisht në fondet e donatorëve. 

Qasja shumësektoriale për t’ju përgjigjur krimit të 
organizuar çoi në zgjerimin e mekanizmit kom-
bëtar të referimit për viktimat e trafikimit të qe-
nieve njerëzore dhe për viktimat e mundshme 
të trafikimit të qenieve njerëzore. Janë krijuar 
subjekte të reja publike dhe civile për të plotë-
suar punën në këtë fushë. Po ashtu, vazhdon të 
forcohet kapaciteti i aktorëve përkatës për të 
mbështetur zbatimin e Procedurave Standarde 
të Operimit për Identifikimin dhe Referimin e 
Viktimave të Trafikimit. Janë bërë përparime 

dhe në fushën e legjislacionit për luftën kundër 
korrupsionit me miratimin e ligjit për heqjen e 
imunitetit të zyrtarëve të lartë, gjë e cila ka çuar 
në rritje të numrit të zyrtarëve publikë të ndjekur 
penalisht për korrupsion.

Si rezultat i ndryshmeve të fundit në politika dhe 
legjislacion në fushën e migracionit dhe azilkër-
kimit, Shqipëria ka rritur ndihmën e saj për ref-
ugjatët në nevojë strehimi nga vende të tjera. 
Shqipëria ka arritur po ashtu rezultate të mira në 
reformën e Ligjit për Integrimin e Refugjatëve. 
Pavarësisht nga përpjekjet e Policisë Kufitare 
për uljen e migracionit dhe të azil-kërkimit  të 
paligjshëm, ky fenomen vazhdon akoma të ekzis-
tojë dhe kërkon vëmendje të mëtejshme për të 

2011
Investimet e Huaja Direkte 
për vitin 2011 
Prurjet në Ballkanin 
Perëndimor (milionë USD)

KROACI

2709

SHQIPËRI

1031

MALI I ZI

1494

ISH-RJM

422

SERBI

422
BOSNJE

588

Burimi: Banka Botërore
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kufizuar numrin e imigrantëve të parregullt, duke 
përfshirë dhe azil-kërkuesit që hyjnë në Shq-
ipëri. Përgatitjet për formulimin e dispozitave të 
reja për menaxhimin e migracionit janë në vijim 
e sipër. Në këtë kuadër, masat për punësimin në 
rajonet e disavantazhuara dhe zbatimi efektiv i 
pakteve territoriale të punësimit për të rinjtë, janë 
pjesë e përpjekjeve për të dekurajuar migracionin 
e të rinjve. Nën këtë rezultat, iniciativat për forci-
min e kapacitetit të sporteleve të migracionit në 
vend vazhdojnë, në mënyrë që këto sportele t’u 
ofrojnë shërbime emigrantëve shqiptarë që kthe-
hen në vendin e tyre. 

REZULTATI 2.1 
Qeverisja ekonomike 

Puna e Kombeve të Bashkuara në fushën e qe-
verisjes ekonomike mbështet një gamë të larm-
ishme aktorësh, ku përfshihen institucione të 
qeverisë qendrore, ente rregullatore, dhe sektori 
privat. Puna zgjerohet nga nxitja e Investimeve të 
Huaja Direkte për Përgjegjësitë Sociale të Koor-
poratave dhe përfshin zhvillimin e kapaciteteve, 
gjenerimin dhe ndarjen e njohurive si dhe ndih-
mën teknike. 

Me synimin e tërheqjes së më shumë investime-
ve të huaja direkte, së rritjes së konkurrencës së 
përgjithshme dhe përmirësimit të klimës së bi-
znesit në Shqipëri, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjetikës ka ndjekur një sërë iniciativash 

të rëndësishme në vitin 2012, duke përfshirë po 
ashtu dhe disa reforma politikash. Një shembull 
është Java e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë për 
Evropën Qendrore e organizuar nga Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në nëntor 
të vitit 2012, gjatë kryesisë së radhës së Shqipërisë 
në këtë organizatë. Aktiviteti u përqendrua në 
përparësi të tilla si lehtësimi i tregtisë, bashkëpun-
imi doganor, konkurrueshmëria rajonale dhe in-
vestimet. Si pjesë e mandatit të saj bazë, Agjencia 
Shqiptare e Investimeve dhe e Zhvillimit e promo-
von Shqipërinë si vend destinacioni investimesh. 
Në këtë kuadër, Agjencia organizoi Konferencën 
e Tretë Ndërkombëtare për Investimet e Huaja. 
Për më tepër, ajo po organizon një Konkurs Plani 
Biznesi për të mbështetur sipërmarrësit të fillojnë 
biznesin e tyre. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjetikës është drejtuesja e reformës së 
organeve të inspektimit dhe, në këtë kuadër ka 

Me kontributin financiar të:
USAID-it dhe të Fondit të Koherencës (fond me 
destinacion të papërcaktuar) 

Burimi: Raporti Botëror i Investimeve i UNCTAD-it 2012
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krijuar Inspektoriatin e Përgjithshëm për të shër-
byer si rojtar i tregut dhe si organ i përgjithshëm 
koordinimi për të gjitha inspektoratet sektoriale.

Për më tepër, Raporti i Progresit i Bashkimit Evro-
pian për vitin 2012 e njeh rolin në rritje të Auto-
ritetit të Konkurrencës në fushën e politikave të 
konkurrencës dhe progresin e arritur në përafri-
min me acquis communautaire të Bashkimit Ev-
ropian. Ndërsa kuadri aktual legjislativ është në ri-
shikim e sipër, vijon puna për instalimin e bazave 
të të dhënave të rregulloreve elektronike, të cilat 
shërbejnë si platformë për shpërndarjen nëpërm-
jet internetit të informacioneve gjithëpërfshirëse 
të rregullave të investimeve, të rregulloreve dhe 
të procedurave administrative. 

Disponueshmëria dhe cilësia e të dhënave është 
shumë e rëndësishme në fushën e investimeve 
të huaja direkte. Për këtë arsye, mbështetja e 
Kombeve të Bashkuara përqendrohet në analizën 
e të dhënave për të nxjerrë tendencat e politi-
kave ekonomike dhe për të vlerësuar ndikimin e 
reformave. Në këtë kuadër, Raporti i Investimeve 
Botërore për vitin 2012 dokumenton rritjen e 
aftësive dhe të bazës së njohurive të Shqipërisë 
për rritjen e investimeve, ndërkohë që raporti i 
Shqipërisë për investimet e huaja direkte jep të 
dhënat më të fundit për zhvillimin dhe ndikimin e 
investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Shqipëri 
për investitorët e huaj, investitorët e mundshëm 
dhe ekspertët sektorialë. Po ashtu, kanë përfun-
duar tri studime për mbrojtjen e konsumatorëve 
në sektorët e energjetikës dhe të ujit duke për-
dorur Metodologjinë e Vlerësimit të Komunitetit 
për Qeverisjen.

Pas përfundimit të studimit për treguesit kom-
bëtar për Përgjegjësinë Sociale të Korporat-
ave, është mbledhur forumi ndërsektorial për 
përgjegjësinë kombëtare të korporatave nën 
drejtimin e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës. Iniciativat për ndërgjegjësimin e 
publikut, trajnimin e gazetarëve dhe zhvillimin e 
kapaciteteve kanë shoqëruar punën analitike për 
nxitjen e investimeve të huaja direkte, mbrojtjen e 
konsumatorit, si dhe për të siguruar një angazhim 
më të madh të sektorit privat në përgjegjësinë so-
ciale të korporatave. 

REZULTATI 2.2
Mjedisi dhe ndryshimi 
klimaterik  

Për realizimin edy objektivave kyçe ne fushën e 
mjedisit është krijuar një Komitet Ndërministror 
për mjedisin për të rritur bashkëpunimin ndër-
ministerial dhe ndërinstitucional. Objektivi i parë 
përqendrohet tek menaxhimi i zhvillimit të qën-
drueshëm, ndërsa objektivi i dytë, i cili është i lid-
hur me objektivin e përgjithshëm të Shqipërisë 
për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ka të bëjë 
me hartimin e ligjeve dhe politikave kombëtare 
mjedisore që janë të përputhura me standardet e 
Bashkimit Evropian. 
Përafrimi i ligjeslacionit kombëtar të Shqipërisë 
me legjislacionin e BE-së po ecën gjithnjë e më 
tepër përpara, në veçanti në fushën e legjislacion-
it horizontal. Legjislacioni horizontal, procedural 

Me kontributin financiar të:
Spanjës dhe Fondit të Koherencës – fonde me 
destinacion të papërcaktuar 
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në natyrë, lidhet me legjislacionin mjedisor për 
çështje të ndryshme që ndërthuren me fusha të 
ndryshme mjedisore, krahasuar me rregulloret, të 
cilat aplikohen në një sektor specifik (si për shem-
bull uji). 

Lidhur e objektivin e parë që ka të bëjë me menax-
himin e zhvillimit të qëndrueshëm, në vend po zh-
villohet dhe puna për promovimin e energjive të 
rinovueshme. Burime të reja dhe të rinovueshme 
energjie përfshijnë energjinë diellore, të erës dhe 
hidroelektrike. 
Pasi të vihen në punë sistemet e prodhimit të en-
ergjisë, këto burime nuk prodhojnë vetëm çlirime 
minimale të karbonit, por ato ndihmojnë dhe në 

uljen e varfërisë nëpërmjet përmirësimit të aksesit 
në energji në zonat që marrin më pak shërbim se 
kërkesa14. Energjia nga burimet e rinovueshme 
aktualisht zë pesë përqind të furnizimit global 
me energji elektrike. Në Shqipëri, Ministria e Eko-
nomisë, Tregtisë dhe Energjetikës tashmë përdor 
një plan veprimi për energjinë e rinovueshme, i 
cili është në përputhje me direktivat e Bashkimit 
Evropian dhe në përputhje me detyrimet e Shq-
ipërisë si pjesë e Traktatit të Komunitetit të En-
ergjisë. 

14.  

Peshkatarë në 
deltat e lumenjve 

Drini-Mati në afërsi 
të Lezhës
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Masat për adaptimin ndaj ndryshimeve kli-
materike po zbatohen në një zonë bregdetare pi-
lote për të rritur rezistencën dhe për të kontribuar 
për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Për më 
tepër, janë bërë përparime dhe në infrastrukturën 
teknike të nevojshme për të siguruar përputhsh-
mëri me nenin 35 të Traktatit të Euroatomit. Ini-
ciativat e synuara për zhvillim kapacitetesh e kanë 
lejuar Shqipërinë të bëjë një hap përpara drejt 
hartimit të një dokumenti teknik për “kërkesën 
dhe ofertën për energji, me fokus në burimet e 
energjisë nga gazi i serës” për përfshirje të mund-
shme në të ardhmen në Strategjinë Kombëtare të 
Energjisë.

Zbatimi i “Planit Kombëtar për Pastrimin e 
Hotspoteve të Luftës nga Municionet e Paplasura 
dhe Mbetjet Eksplozive në Shqipëri” sipas stan-
dardeve ndërkombëtare humanitare vijon nëpër-
mjet ofrimit të sigurimit të cilësisë dhe certifi-
kimit të duhur të zonave të pastruara. Përafërsisht 
153,000 metra katrorë tokë e pastruar dhe e certi-
fikuar u është dorëzuar komuniteteve përkatëse. 
Aktivitetet pastruese janë shoqëruar me in-
formim për rrezikun për banorët që jetojnë në af-
ërsi të zonave të kontaminuara dhe me aktivitete 
për rritjen e ndërgjegjësimit. Rreth 24,500 banorë 
janë informuar për kërcënimet e municioneve të 
paplasura nëpërmjet fushatavendërgjegjësuese, 
ku janë përfshirë burra, gra, djem dhe vajza. 

Lidhur me mbrojtjen e Zonave të Trashëgimisë 
Botërore janë trajnuar dyzet specialistë, aktorë 
kombëtarë dhe ekspertë për trajtimin e rrezikut, 
si dhe anëtarë të komunitetit për përgatitje në 
rast rreziku. Në këtë kuadër, Studimi për Rreziqet 

Gjeomorfologjike lehtëson rritjen e kapaciteteve 
kombëtare dhe lokale për menaxhimin e rrezikut 
dhe koordinimin efektiv të tij.

REZULTATI 3.1
Zhvillimi rajonal dhe rural 

Pavarësisht nga fakti që niveli kombëtar i 
varfërisë është ulur, pabarazitë ndërmjet rajone-
ve, bashkive dhe komunave vazhdojnë ende të 
jenë të pranishme. Censusi15 i fundit përfshin 
disa tregues përshkrues në këtë kuadër, si për 
shembull lidhur me pabarazitë e vëna re ndër-
mjet popullsisë rurale dhe urbane kur bëhet 
fjalë për aksesin në ujin që kalon nëpërmjet 
tubacioneve. 90.9 përqind e popullsisë urbane 
është e lidhur në rrjet, ndërsa vetëm 59 përq-
ind e banesave në zonat rurale janë të lidhura 
në sistem. Lidhur me tualetet që kanë ujë për 
shpëlarje, shifra është  96.2 përqind për zonat 
urbane dhe 71 përqind për zonat rurale. Për më 
tepër, pjesa më e madhe e familjeve (85 përqind) 
në zonat rurale mbështeten tek lënda drusore si 
burimi i tyre kryesor për energjinë përkundrejt 
vetëm 36.3 përqind të familjeve urbane. Përkun-
drejt këtij realiteti, dosje komplekse të lidhura 
me decentralizimin, përdorimin e tokës dhe 

15.  
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mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe naty-
rore, kërkojnë politika dhe legjislacion të ri (p.sh. 
akte për administrimin dhe mbrojtjen e tokës) 
si dhe kuadrin e duhur institucional që mund t’i 
zbatojë këto objektiva në kohën e duhur dhe në 
mënyrë efektive. Politikat për Zhvillimin Rajonal 
do të reflektohen në mënyrë të posaçme në 
Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
(2013-2020), e cila po përgatitet aktualisht nën 
drejtimin e Departamentit të Bashkërendimit të 
Strategjisë dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj. 
Kapitulli për Zhvillimin Rajonal në Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (2013-
2020), do të paraqesë objektiva dhe masa poli-
tikash për të siguruar një zhvillim të balancuar 
ndërmjet rajoneve të vendit. Kjo është shumë 
e rëndësishme për të rritur kohezionin e zhvil-

limit të vendit në lidhje me shtetet e tjera të BE-
së nëpërmjet konsolidimit të një sistemi efektiv 
planifikimi dhe zhvillimi rajonal dhe nëpërmjet 
forcimit të Fondit Rajonal të Zhvillimit. 

Është arritur progres me përgatitjen e katër 
strategjive rajonale të zhvillimit (Elbasan, Berat, 
Diber, Kukes), ku secila shoqërohet me një grup 
politikash projektesh. Përgatitja e këtyre guidave 
strategjike për rajonet ka përfshirë dhe iniciati-
vat për zhvillim kapacitetesh për të çuar përpara 
planifikimin strategjik, zbatimin dhe monitori-
min e progresit. Gjithashtu është i nevojshëm, 
forcimi i kapaciteteve në agjencitë e nivelit qen-
dror për përgatitjen në menaxhimin e Instru-
mentit III të IPA (Instrumentit të Para Aderimit ) 
në Bashkimin Evropian.

Fermer me kalë 
në Kukës
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Kuadri i përgjithshëm i politikave në fushën e 
zhvillimit rural është në përfundim me për-
gatitjen e Strategjisë Ndërsektoriale për Zh-
villimin Rural dhe Bujqësor 2013-2020, e cila 
aktualisht është në fazë konsultimi. Censusi 
Bujqësor nuk ka përfunduar ende, dhe nuk 
mund të shërbejë si bazë  informimi në deba-
tet aktuale të politikave. 

Në vitin 2012, Raporti i Progresit i Bashkimit Ev-
ropian theksonte se progresi në fushën e bujqë-
sisë dhe të zhvillimit rural ështëi pabarabartë, 
veçanërisht në krijimin e institucioneve për zhvil-
limin rural16. Në këtë kuadër, hapa të mëtejshëm  
duhet të ndërmerren bazuar në arritjet dhe në 
progresin e bërë, të tilla si kapaciteti i zhvilluar në 
Agjencinë Paguese për realizimin e rolit të Auto-
ritetit Menaxhues të Instrumentit të Ndihmës për 
Parapranimin në Zhvillimin Rural. Raporti i Pro-
gresit i Bashkimit Evropian konstaton se progresi 
në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural është 
në të vërtetë i pabarabartë, në veçanti kur flitet 
për krijimin e institucioneve të zhvillimit rural, të 
cilat zhvillohen ngadalë. 

Në fushën e bujqësisë, gjësë së gjallë, peshkimit 
dhe sigurisë ushqimore në Shqipëri, Kombet e 
Bashkuara kanë realizuar disa projekte pilote për 
të rritur kapacitetet e punonjësve si dhe për të 
këshilluar teknikisht institucionet shqiptare për 
hartimin e politikave të caktuara, përfshirë gjënë 
e gjallë, bujqësinë, peshkimin dhe zhvillimin rural. 
Për më tepër, janë ndërmarrë disa iniciativa pi-
lote  në Sarandë dhe në Delvinë për të prezantuar 

praktika të mira dhe për të lehtësuar transferimet 
e teknologjisë për punëtorët, shoqatat e fermer-
ëve dhe institutet kërkimore.

Në fushën e trashëgimisë kulturore, shembuj të 
iniciativave pilote të zhvillimit të kapaciteteve 
përfshijnë punën për prezantimin e teknikave 
të reja për restaurimin dhe ruajtjen dhe punën 
për Muzeun Historik Kombëtar. Cilësia e eksper-
iencës së vizitorëve dhe aksesi në informacion 
janë përmirësuar, duke e ndihmuar vendin të 
lidhë trashëgiminë dhe kulturën kombëtare me 
zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Për sh-
embull, krijimi i pavionit etnografik në Muzeun 
Historik Kombëtar është afër përfundimit. Në 
mënyrë unike, Muzeu Historik Kombëtar diversi-
fikon aktualisht financimin e projekteve dhe të ak-
tiviteteve të tij me pjesëmarrjen e sektorit privat, 
duke u bërë kështu shembull për muze të tjera në 
vend. 

Gjatë viteve në vijim duhet të forcohet më tej 
bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional. 
Sfidat e së ardhmes lidhen me përmirësimin e in-
frastrukturës, investimet jo kapitale dhe fuqizimin 
e aktorëve lokalë. Brenda kuadrit të pranimit në 
Bashkimin Evropian, përpjekjet në të ardhmen do 
të përqendrohen në bashkëpunimin institucional 
dhe në kapacitetet në fushat që përfshijnë de-
centralizimin, zhvillimin rural dhe bujqësinë dhe 
trashëgiminë kulturore.

Me mbështetjen financiare të:
Bashkimit Evropian, Zvicrës, Italisë, Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial, Organizatës së Fondit të Vendeve 
Eksportuese të Naftës  Për Zhvillimin Ndërkombëtar, 
bashkëfinancim i  Qeverisë së Shqipërisë 
dhe Fondi i Koherencës fonde të papërcaktuara  
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REZULTATI 3.2
Decentralizimi dhe 
Qeverisja Vendore 

Reforma e decentralizimit ka shënuar progres me 
përfundimin gradual të kuadrit ligjor, me rritjen e 
autonomisë financiare të qeverisë vendore dhe 
forcimin e nivelit të parë të qeverisjes. Krijimi dhe 
funksionimi i një sporteli ku ofrohen të gjitha 
shërbimet në qytetet dhe komunat kryesore ka 
përmirësuar efikasitetin e shërbimit. Për më tepër, 
Strategjia e Decentralizimit, e cila është në fazat e 
fundit të përgatitjes, parashikon kuadrin e politi-
kave dhe artikulon reformat që do të merren në 
të ardhmen në këtë fushë.

Megjithëse autonomia fiskale e qeverive vendore 
është forcuar me një strukturë të ardhurash që 
përfiton nga 70 përqind e financimeve nga fon-
det e buxhetit të shtetit (krahasuar me 50 përq-
ind në vitin 2007), kapacitetet e qeverive vendore 
për mbledhjen e tatimeve dhe taksave mbeten 
ende të dobëta. Legjislacioni përkatës vazhdon të 
kërkojë përmirësim të mëtejshëm për të siguruar 
burime financiare të qëndrueshme dhe të para-
shikueshme. Për më tepër, njësitë e pushtetit ven-
dor ofrojnë shërbime në mungesë të standardeve 
të monitorimit dhe të treguesve të performancës, 
të cilat e cenojnë në mënyrë domethënëse 
përgjegjshmërinë e tyre.

Këto sfida shoqërohen nga kapacitete të ulëta 
programimi dhe zbatimi në nivelin lokal, në 
veçanti ndërmjet numrit të lartë të njësive të vo-
gla të pushtetit vendor. Nevoja për të rivlerësuar 
performancën e procesit të decentralizimit dhe 
për të marrë masa veçanërisht lidhur me decen-

tralizimin fiskal, përbën një sfidë për të ardhmen, 
ndërkohë që kërkohen më shumë përpjekje dhe 
angazhim në kuadrin e reformave territoriale dhe 
administrative.

Për të kontribuar në procesin e reformave, part-
nerët e zhvillimit kanë ritheksuar rëndësinë e re-
formës së decentralizimit. Me ndihmën e tyre janë 
organizuar shumë aktivitete dhe debate për zh-
villimin rajonal dhe lokal, planifikimin strategjik, 
demokracinë në nivelin lokal, decentralizimin fis-
kal dhe ndërtimin e kapaciteteve për qeverisjen 
lokale. Në të njëjtën kohë, homologët qeveritarë 
kanë shprehur gatishmërinë për t’u angazhuar 
më tej në diskutimet për decentralizimin. 
Duke synuar eksplorimin e potencialit për nova-
cion në decentralizim, përpjekjet e Kombeve të 
Bashkuara përqendrohen gjithnjë e më tepër në 
forcimin e kapaciteteve për planifikim strategjik 
në nivelin lokal dhe rajonal, si për shembull fush-
atat lokale të novacionit të organizuara në rajonet 
e Vlorës dhe të Shkodrës. 

Homologët rajonalë dhe lokalë luajnë një rol të 
rëndësishëm në proces, duke u angazhuar plotë-
sisht pavarësisht nga vështirësitë e vazhdueshme 
në përcaktimin përgjegjësive administrative. Në 
këtë kuadër, ndërsa disa programe donatorësh 
përpiqen të përmirësojnë efikasitetin e organizi-
meve ekzistuese të qeverive vendore, përsëri 
kërkohet një rishikim kombëtar i sektorit për të 
forcuar si kërkesën dhe ofertën e decentralizimit 
si dhe për të angazhuar në të njëjtën kohë poten-
cialin social në nivelin lokal.

Me kontributin financiar të:
Italisë dhe Fondit të Koherencës - fonde me destinacion 
të papërcaktuar 
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REZULTATI 4.1
Përfshirja sociale 

Në Shqipëri janë bërë përparime të rëndësishme 
për të rritur cilësinë e jetës për individët dhe gru-
pet e mënjanuara. Qeveria dhe ministritë për-
katëse të  linjës janë angazhuar në disa reforma 
për të mbrojtur të drejtat e personave më të disa-
vantazhuar, veçanërisht të personave me aftësi të 
kufizuara, komuniteteve rome dhe egjiptiane, si 
dhe të viktimave të dhunës me bazë gjinore.

Në vitin 2012, si pasojë e konsultimeve me min-
istritë kombëtare të linjës dhe me aktorë të tjerë 
kyçë u arrit një konsensus i përgjithshëm në 
rritjen e  përgjegjësive për bashkitë dhe komu-
nat si pjesë e reformës kombëtare të sistemit të 

shërbimeve të kujdesit shoqëror. Organizime të 
reja fiskale do të jenë të një rëndësie jetike për 
t’u bërë të mundur qeverive vendore të ushtrojnë 
në mënyrë efektive funksionin e organizimit të 
ofrimit të shërbimeve, të mbrojtjes dhe kujdesit 
shoqëror për popullsinë në nevojë. Nënkontrak-
timi i organizatave jo-qeveritare për këtë punë 
si pjesë e shërbimit të prokurimit qeveritar men-
dohet të zbatohet gjerësisht në të ardhmen. Roli 
qendror i ndërveprimit me individët dhe/ose 
familjet në nevojë i është caktuar punonjësve të 
kualifikuar socialë, ndërkohë që aktualisht po ri-
shikohet funksionaliteti i tyre i përgjithshëm. 

Kombet e Bashkuara, së bashku me një sërë part-
nerësh kombëtarë dhe lokalë, u angazhuan në 
procese këshillimi në të gjithë vendin për të in-

Festime në Ditën 
Ndërkombëtare të 
Romëve në Tiranë
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formuar rreth projektligjit të ri për personat me 
aftësi të kufizuara dhe të moshuarit. Aftësitë dhe 
njohuritë e qeverisë së Shqipërisë për të siguru-
ar zbatimin e të drejtave të personave me aftësi 
të kufizuara janë rritur në mënyrë të ndjeshme 
përmes këtyre këshillimeve dypalëshe. Qëndri-
met e aktorëve kombëtarë dhe lokalë ndaj per-
sonave me aftësi të kufizuar kanë ndryshuar më 
shumë për shkak të aktiviteteve ndërgjegjësuese, 
të cilat kanë pasur ndikim të fortë. Partnerët kom-
bëtarë dhe aktorët lokalë pranojnë se në vend që 
të përqendrohen kryesisht në mangësi, është e 
nevojshme që të kapërcehen pengesa mjedisore 
dhe shoqërore për të siguruar përfshirjen.

Zbatimi i Planit Kombëtar i Veprimit për Dekadën 
e Përfshirjes së Romëve po vazhdon; ai ka  tashmë 
një bazë të dhënash, të menaxhuar nga persona 
përgjegjës të shpërndarë në të gjitha qarqet e 
vendit. Baza e të dhënave përbën një instrument 
monitorimi për zbatimin e objektivave të Dekadës 
së Romëve. Ajo shoqërohet nga informacioni i 
mbledhur nëpërmjet gjeohartave dhe projek-
timi i detajuar social dhe ekonomik i më shumë 
se 100 vendbanimeve rome në Shqipëri, të cilat 
tani mundësohen për publikun online në faqen e 
internetit të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta. Ndërveprimet dhe 
trajnimet specifike janë përqendruar në fuqizimin 
e anëtarëve të komuniteteve rome dhe egjiptiane 
për të folur dhe për të mbrojtur veten, për të ar-
tikuluar nevojat dhe për të pasur aftësi dhe njo-
huri për mënyrën se si të kenë akses në burime 
shtesë. Në këtë mënyrë grupet në nevojë fuqizo-
hen për të kërkuar të drejtat e tyre. Një tjetër zonë 
mbështetje lidhet me rëndësinë e regjistrimit të 
lindjeve, e cila në vetvete lehtëson ofrimin e shër-

bimeve bazë të domosdoshme për fëmijët romë, 
duke përfshirë aksesin në zhvillimin e hershëm të 
fëmijëve, kontrolle të rregullta shëndetësore dhe 
vizita në shtëpi. Puna përqendrohet po ashtu në 
kapacitetet e ofruesve të shërbimit për lehtësimin 
e regjistrimit të fëmijëve romë. Po ashtu, të drejtat 
e fëmijëve në nevojë mbrohen nga një sërë me-
kanizmash kontrolli, duke përfshirë dhe ndihmën 
e kujdesit bazuar në nivelin e familjeve, shërbimet 
nga njësitë e mbrojtjes së fëmijëve dhe mekaniz-
mat e mbrojtjes sociale që u drejtohen viktimave 
të trafikimit.

Të mbijetuarat nga dhuna me bazë gjinore marrin 
shërbime cilësore nëpërmjet sistemit të reagimit 
të koordinuar të komunitetit në nivelin rajonal. 
Si rezultat i reformave ligjore, Shërbimet Sociale 
Shtetërore u përgjigjen nevojave të grupeve vul-
nerabël, të grave dhe vajzave. Studimet dhe të 
dhënat e paraqitura në vitet e fundit u vijnë në 
ndihmë institucioneve qeveritare dhe shoqërisë 
civile për të informuar debatet e politikave dhe 
ndërhyrjeve të përqendruara në grupet që janë 
më shumë në rrezik. Projektstrategjia gjithëpërf-
shirëse e integruar për Përfshirjen dhe Mbrojtjen 
Sociale, e cila pritet të udhëheqë punën e qeverisë 
së Shqipërisë për periudhën 2013-2020, thekson 
fuqimisht rëndësinë e promovimit të të drejtave 
të individëve dhe të grupeve të personave me af-
tësi të kufizuara.

Me kontributin financiar të:
Bashkimit Evropian, Spanjës, Agjencisë së Shteteve të 
Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, Austrisë, Zvicrës, 
Suedisë, Fondit të Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara për 
Sigurinë Njerëzore, Departamentit të Kombeve të Bashkuara 
për Çështjet Ekonomike dhe Sociale, fonde me destinacion 
të papërcaktuar nga Fondi i Koherencës dhe fonde me të 
përcaktuara lehtësisht nga Fondi i Koherencës (Suedia)
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REZULTATI 4.2
Arsimi

Në mbështetje të këtij rezultati, agjencitë e 
Kombeve të Bashkuara kanë punuar ngushtë 
bashkërisht me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 
Për shkak të kufizimeve të fondeve, angazhimi 
i Kombeve të Bashkuara me këtë sektor mbetet 
modest. Pavarësisht nga më sipër, puna këshil-
luese për projektligjin për arsimin parauniversitar 
ka qenë e suksesshme lidhur me përfshirjen në 
këtë projektligj të parimeve miqësore për fëmi-
jët në shkollë, duke theksuar rëndësinë e arsimit 
parashkollor dhe rolin e qeverisjes demokratike 
pjesëmarrëse në shkolla, me nxënës dhe prindër 

të aftë për të pasur ndikim mbi vendimet e ad-
ministratorëve të shkollave. Vlerësimi i qeverive 
studentore në shkollat e përzgjedhura në vitet 
e mëparshme dhe eksperienca frymëzuese e 
klubeve të debateve në shkolla pritet të inkura-
jojnë Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës për 
përmirësimin e këtyre modeleve, për të  bërë  qe 
zëri  i fëmijëve të dëgjohet më mirë nga strukturat 
drejtuese të shkollave.

Për të mbështetur vendime politikash me prova 
të dokumentuara, Inspektorati Kombëtar për Ar-
simin Parauniversitar ka vlerësuar disa nisma, të 
tilla si programi arsimor “mundesia e dytë”, poli-
tikat e teksteve shkollore pa pagesë dhe eksperi-

Fushatë 
ndërgjegjësimi për 
mbrojtjen mjedisore 
në Berat 
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encën plotësuese për nxënësit me rezultatet të 
ulëta, i cili trajton fenomenin e braktisjes së shkol-
lës, duke përfshirë braktisjen “e fshehtë” 17 në vi-
tin 2004-2012.

Kjo analizë ofron një bazë për fillimin e zhvillimit 
të paketave të integruara të ndërhyrjes për shkol-
lat e targetuara duke sjellë së bashku arsimin, 
shëndetin, mbrojtjen sociale dhe zyrtarët e poli-
cisë, si dhe organizatat vendore jo qeveritare, të 
cilat duhet të punojnë bashkërisht për të siguruar 
që të gjithë fëmijët e moshës shkollore, djemtë 
dhe vajzat (duke përfshirë dhe grupet në nevojë 
dhe të mënjanuara) të jenë të regjistruar dhe të 
ndjekin shkollën, dhe, nëse është e nevojshme, 
të përfitojnë dhe mbikëqyrje. Po ashtu është 
përdorur eksperienca ndërkombëtare për të ri-
shikuar sistemin e Shqipërisë për mbledhjen e të 
dhënave për fëmijët jashtë shkolle dhe për të ndi-
hmuar Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për të 
përmirësuar statistikat për regjistrimin në shkollë. 

Dhuna në shkollë është një ndër shqetësimet 
kryesore të ngritura nga fëmijët. Duke pasur para-
sysh këtë gjë, programi ambicioz mbarëkombëtar 
kundër dhunës vazhdon ta trajtojë këtë sfidë 
duke përdorur teknika të ndryshme për ndrysh-
imin e sjelljes, të shoqëruara me monitorim të 
ngushtë të ndikimit të tij. Së fundmi, Kombet e 
Bashkuara po punojnë me Ministrinë e Arsimit 
dhe të Shkencës për të pasuruar kurrikulën shkol-

17.  

lore me më shumë material për aftësitë gjatë jetës 
– përkatësisht me temat e shëndetit seksual dhe 
riprodhues, të cilat trajtohen në klasat 5-9 (përm-
bajta e kursit është aktualisht në zhvillim e sipër), 
ndërkohë që planet e lidhura me diversitetin kul-
turor janë ende pezull për shkak të pengesave fi-
nanciare.

REZULTATI 4.3
Shëndeti

Ministria e Shëndetësisë po përgatitet të real-
izojë përparësitë e saj strategjike të përfshira në 
“Strategjinë e Sistemit Shëndetësor për periud-
hën 2007-2013”. Kombet e Bashkuara mbështesin 
Ministrinë, për shembull, për të rritur cilësinë e 
përfitimeve nga sigurimet shëndetësore dhe për 
të siguruar kujdes të standardizuar në të gjitha sis-
temet shëndetësore. Në këtë kuadër, udhëzimet 
dhe protokollet klinike perinatale dhe pediatrike, 
libri i rishikuar i shëndetit të fëmijëve të moshës 
0-5 vjeç dhe miratimi i instrumentit të Vlerësimit 
për cilësinë e kujdesit spitalor perinatal janë sh-
embuj të mbështetjes së Kombeve të Bashkuara. 
Për më tepër, aftësitë dhe njohuritë e përmirësu-
ara lidhur me koston e shërbimeve shëndetësore 
kontribuojnë për fuqizimin e fuqisë blerëse të In-
stitutit të Sigurimeve Shëndetësore.

Ofruesit e kujdesit parësor shëndetësor në rajonin 
e Kukësit, të Shkodrës dhe në zonat periurbane të 

Me kontributin financiar të:
Fondit të Koherencës - fonde me destinacion të 
papërcaktuar

Sipas Bankës 
Botërore, më 
shumë se 
22 për qind 
e të rinjve 
në moshën 
15-29 vjeç në 
vend janë të 
papunë
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Tiranës kanë përmirësuar aftësitë e tyre dhe i për-
dorin ato për të realizuar monitorimin e rritjes dhe 
nxitjen e monitorimit të rritjes, si dhe për këshil-
lim për ushqyerjen me gji, për ushqimin komple-
mentar dhe vlerat ushqimore gjatë shtatzënisë. 
Të rinjve u ofrohen shërbime për shëndetin sek-
sual dhe për atë riprodhues nëpërmjet shërbi-
meve miqësore ndaj të rinjve. Përdorimi i një qa-
sje shumësektoriale për trajtimin e çështjeve të 
ushqyerjes, iniciativa për zhvillim kapaciteti për 
përmirësimin e shërbimeve të shëndetit publik 
për ushqyerjen, kishin në qendër të tyre sektorët 
shëndetësor, bujqësor dhe të mbrojtjes sociale.

Fushatat e kryera për ndryshim sjellje kanë pasur 
si qëllim të përmirësojnë ushqyerjen e foshnjave 
dhe të fëmijëve të vegjël, të korrigjojnë informa-

cionin e lidhur me HIV/AIDS-in për gratë dhe bur-
rat (15-50 vjeç), duke përfshirë rritje të përdorimit 
të këshillimit vullnetar konfidencial dhe të shër-
bimeve të testimit, dhe të përmirësojnë praktikat 
e zhvillimit të fëmijëve. Për të arritur grupet më 
në nevojë, mbështetja e Kombeve të Bashkuara 
përqendrohet dhe në rritjen e aksesit në shër-
bimet shëndetësore. Që prej këtij viti, fëmijëve 
romë u ofrohen shërbimet e zhvillimit të hershëm 
të fëmijëve dhe shërbime shëndetësore. 

Ofrimi i qëndrueshëm i shërbimit nga strukturat 
e shëndetit publik mbështetet nga një vlerësim i 
nevojave për parandalimin e kancerit të gjirit dhe 
të cervikales, si dhe nga një program kombëtar 
kontrolli për kancerin si dhe një strategji kom-
bëtare për sigurinë e kontraceptivëve për periud-
hën 2012-2016. Ministria e Shëndetësisë, nëpër-
mjet një serie nismash për zhvillim kapacitetesh 
në fushën e prokurimeve publike, logjistikës dhe 
menaxhimit të mallrave, duke përfshirë dhe medi-
kamentet dhe kontraceptivët, është më e aftë për 
të planifikuar dhe për të menaxhuar shërbimet e 
shëndetit publik. Po ashtu, infrastruktura teknike 
e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 
në Tiranë është përmirësuar në fushën e sigurisë 
kundër rrezatimit në mjekësinë bërthamore, ter-
apinë radiative dhe radiologji nëpërmjet udhëzi-
meve profesionale, trajnimeve dhe prokurimeve 
të pajisjeve për mbrojtjen kundër rrezatimit. 

“Ulja e kequshqyerjes në Shqipëri, si 

pjesë e objektivit tonë më të madh 

për “njerëz të shëndetshëm në një 

vend të shëndetshëm” ka përfituar 

shumë nga partneritetet produktive 

ndërmjet agjencive të Kombeve të 

Bashkuara dhe aktorëve lokalë, si 

qeveritarë dhe jo qeveritarë”
Z. Gazmend Bejtja, Drejtor, Ministria e Shëndetësisë

Me kontributin financiar të:
Spanjës, bashkëfinancim të Qeverisë së 
Shqipërisë dhe Fondit të Koherencës – 
fonde me destinacion të papërcaktuar 
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REZULTATI 4.4 
Puna 

Si një ndër mënyrat për t’ju përgjigjur efektivisht 
papunësisë formale dhe informale në Shqipëri, 
Kombet e Bashkuara i japin përparësi krijimit të një 
partneriteti të fortë ndërmjet aktorëve vendorë 
shtetërorë dhe jo-shtetërorë. Partneriteti është 
artikuluar në Paktin Territorial të Punësimit. Pakti 
përcakton rolet dhe përgjegjësitë e rreth dhjetëra 
partnerëve kombëtarë dhe vendorë të përfshirë 
në përpjekje për të formalizuar tregun e punës në 
rajon. Kjo praktikë e re institucionale bazohet në 
“planifikimin e negociuar” dhe çon në krijimin e 
vendeve të reja të punës. Pakti i parë i punësimit 
territorial është bërë me Qarkun e Kukësit në vitin 
2010. Duke qenë një produkt i suksesshëm, Pakti 
do të përsëritet së shpejti dhe në qarqe të tjera 
në vend. Në vitin 2012, janë krijuar Shërbimet e 
Punësimit të të Rinjve për të ofruar këshillim karri-
ere, orientim të tregut të punës dhe shërbime pu-
nësimi për të rinjtë në Kukës, Shkodër, Fier, Durrës 
dhe Elbasan. Qendra të reja do të hapen së shpejti 
në Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër. 

Kombet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë do-
methënëse për riorientimin e administratës së 
Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Ky ri-orientim 
ka synuar që administrata të bëhet më shumë një 
ofruese shërbimi, sesa një zyrë për shpërndarje 
përfitimesh. Administrata e Shërbimit të Pu-
nësimit Kombëtar po zbaton aktualisht shtatë 
Masa Aktive për Tregun e Punës. Këto masa përf-
shijnë një kombinim të trajnimit në punë, trajnim-
it profesional dhe subvencionimeve të pagave që 

synojnë grupet që rrezikojnë të përjashtohen nga 
tregu i punës, në veçanti gratë, të rinjtë, pakicat 
etnike dhe punëkërkuesit me arsim të ulët. Për të 
mbështetur zhvillimin e politikave në këtë fushë, 
ka përfunduar një analizë gjinore e masave të tre-
gut të punës në katër qarqe të Shqipërisë për të 
vlerësuar pengesat e grave dhe të vajzave për të 
hyrë në tregun e punës. 

Në Shqipëri janë marrë shumë nisma për të 
analizuar dhe për të planifikuar ndërhyrjet më të 
përshtatshme lidhur me fuqizimin ekonomik të 
grave. Duke siguruar kombinimin e vlerësimeve 
dhe të analizave përkatëse, nismat pilote për pro-
movimin e kooperativave dhe bizneseve të grave 
kanë përfshirë 150 sipërmarrëse gra në katër 
qarqe të Shqipërisë. Nisma është përqendruar 
në aksesin në tregje dhe në zgjerimin e rrjeteve 
profesionale, duke përfshirë mbështetje në drej-
tim dhe zhvillim të partneriteteve. Për më tepër, 
në Qarkun e Korçës është krijuar një rrjet formal 
i grave sipërmarrëse, i quajtur Rrjeti i Grave Sipër-
marrëse. Zyra e Kombeve të Bashkuara ka punuar 
po ashtu ngushtë me Agjencinë Shqiptare për 
Investim dhe Zhvillim për të promovuar Fondin 
e Ekonomisë Kreative për të mbështetur gratë 
sipërmarrëse, në veçanti gratë e reja.

Për më tepër, dialogu kritik rreth politikave ka 
në qendër fuqizimin ekonomik të grave me in-
stitucionet e qeverive vendore dhe qendrore, 
duke përfshirë dhe Ministrinë e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës dhe Ministrinë e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe të Shanseve të Barabarta. 
Angazhimi për të mbështetur më tej gratë sipër-

Vetëm një 
numër 
shumë i vogël 
romësh (0.3 
përqind) dhe 
egjiptianësh 
(4.8 përqind) 
merr 
përfitimet e 
papunësisë, 
gjë e cila 
reflekton 
statusin e tyre 
të pasigurisë 
në tregun e 
punës.

Burimi: Studim për 
Analizën e Nevojave 
të Komuniteteve 
Rome dhe Egjiptiane, 
PNUD 2012.
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marrëse të vogla dhe të mëdha është i artikuluar 
qartë në Projektstrategjinë për Biznesin dhe In-
vestimet për periudhën 2013-2020, të përgatitur 
nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë. 
Kjo strategji parashikon masa konkrete për të 
mbështetur gratë sipërmarrëse në fillimet e bi-
znesit dhe në rritjen e tij, ndërkohë që plani për-
katës i veprimit ka një zë të veçantë që i dediko-
het zhvillimit të një plani ndërhyrjeje për gratë 
sipërmarrëse. 

Për të nxitur kulturën e dialogut social në vend, 
Këshilli Kombëtar i Punës luan një rol të rëndë-
sishëm duke i dhënë zë organizatave të punë-
marrësve dhe të punëdhënësve. Në vitin 2012, 
ky institucion rishikoi dhe miratoi përmirësime të 
rëndësishme në Kodin e Punës, i cili tani artiku-
lon përfshirjen e punëmarrësve dhe të punëdhë-
nësve në politikëbërje dhe në vendimmarrje.

Me kontributin financiar të:
Bashkimit Evropian, Austrisë, Italisë – fonde 
të përcaktuara lehtësisht Fondi i Koherencës 
(Suedi)
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03.
Informacion për 
menaxhimin e programit 
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Procedurat për menaxhimin e integruar janë të 
përcaktuara gjerësisht në Programin e Bash-

këpunimit. Këto procedura janë përdorur për herë 
të parë në vitin 2012. Për secilin grup janë zhvil-
luar terma reference më të detajuara, ndërkohë që 
grupet dhe skuadrat filluan ushtrimin e roleve dhe 
përgjegjësive të tyre duke ndjekur gjerësisht struk-
turën e dhënë më poshtë. 

Secili produkt bëhet aktiv nëpërmjet planeve vje-
tore të punës. Grupet e punës për produktet për-
bëhen nga të gjithë aktorët dhe drejtohen nga 
një përfaqësues nga partneri kombëtar zbatues 
dhe një përfaqësues nga Kombet e Bashkuara. Në 
veçanti, grupet e punës për produktet kanë prod-
huar, zbatuar, dhe monitoruar planet e përbash-
këta vjetore të punës, ndërkohë që kur ka qenë e 

nevojshme kanë mbështetur përpjekjet për mobi-
lizimin e burimeve.

Në total, vitin që shkoi janë zbatuar 38 plane vje-
tore pune, ndërkohë që për një produkt nuk kishte 
burime të mjaftueshme për të filluar punën. Në 
disa raste, grupet e punës janë bashkuar për të 
mbuluar produkte të shumëfishta siç parashikohet 
në Programin e Bashkëpunimit. Gjithsej, ka pasur 
mbi 30 grupe pune aktive për produktet. 

Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv, i drejtuar nga 
Drejtorja e Departamentit të Bashkërendimit të 
Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj 
dhe Koordinatorja e Përhershme e Kombeve të 
Bashkuara, u mblodh tri herë gjatë vitit 2012: për 
Ndarjen e Fondit të Koherencës, për Rishikimin 

Qeveria e Shqipërisë
Lidershipi

Qeveria e Shqipërisë dhe Kombet e Bashkuara 
Koordinimi 

Kombet e Bashkuara
Menaxhimi

Organet këshillimore për Ekipin e Kombeve të Bashkuara 
Këshillim

Niveli Strategjik 
(rezultati)

Niveli Teknik 
(Produkti)

Komiteti Qeveritar i Modernizimit

Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv 

Grupet e Punës që Punojnë për Shumë Produkte 

Skuadra Lokale e Kombeve të Bashkuara 

Ekipi i Menaxhimit 
Administrativ 

Komiteti 
Këshillimor i MBR-së 

Ekipi i Komunikimit 
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Gjashtëmujor dhe për Rishikimin e Programit. 

Objektivi i përgjithshëm i Fondit të Koherencës 
së Kombeve të Bashkuara është mbështetja e 
arritjeve të rezultateve të artikuluara në Pro-
gramin e Bashkëpunimit. Produktet e ofruara në 
mbështetje të rezultateve afatgjata për të cilat 
është rënë dakord, të përshkuara në Program, 
duke përfshirë dhe buxhetet përkatëse dhe part-
nerët zbatues, jepen në planet vjetore të punës. 
Çdo shpërndarje fondesh nga Fondi i Koherencës 
i Kombeve të Bashkuara për agjencitë pjesëmar-
rëse të Kombeve të Bashkuara bazohet mbi to. 

Ky mekanizëm financimi, i krijuar në vitin 2007 
si pjesë përbërëse e ciklit të programit “Një OKB” 
është zhvilluar për të lehtësuar marrjen e fondeve 
financiare të papërcaktuara për një përdorim të 
veçantë dhe shumëvjeçare nga partnerët e zhvil-
limit në mënyrë që të rritet parashikueshmëria e 
fondeve për ndihmën e programuar të Kombeve 
të Bashkuara, siç artikulohet në Programin e Bash-
këpunimit. Me fjalë të tjera, Fondi i Koherencës së 
Kombeve të Bashkuara i lejon partnerëve të zhvil-
limit të bashkojnë burimet për të mbështetur re-
zultatet e pritshme. Partnerët e zhvillimit mund të 
përcaktojnë natyrën e përgjithshme të shërbime-
ve për të cilat duan të japin kontributet e tyre sipas 
rezultateve specifike. Fondi i Koherencës shërben 
për të plotësuar burimet e tjera financuese, të tilla 
si fondet bazë, të rregullta dhe shumëpalëshe të 
agjencive individuale. 

Zyra e Fondit Shumëdonatorësh të Besimit të 
Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara 
është agjenti i përzgjedhur administrativ i Fon-
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dit të Koherencës Shqipëri-Kombet e Bashkuara. 
Funksionet e agjentit përfshijnë marrjen, admin-
istrimin dhe menaxhimin e kontributeve nga do-
natorët, disbursimin e fondeve për organizatat 
pjesëmarrëse të Kombeve të Bashkuara në për-
puthje me planet vjetore të punës dhe me do-
kumentet e miratuara, dhe hartimin e raporteve 
narrative dhe financiare të konsoliduara për për-
dorimin e Fondit. Një pjesë e këtyre funksioneve 
i janë deleguar Programit të Kombeve të Bash-
kuara për Zhvillim në Shqipëri.

Dy rishikimet programatike për të cilat mblid-
het Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv kanë secili 
qëllimin e tij. Rishikimi Gjashtëmujor reflekton 
progresin e bërë në drejtim të produkteve. Duke 
vlerësuar informacionin financiar, statusin e treg-
uesve dhe arritjet kryesore, Komiteti i Përbashkët 
Ekzekutiv angazhohet në diskutime për sfidat 
pas marrjes së informacionit të nevojshëm dhe 
bie dakord për një sërë rekomandimesh dhe ve-
primesh. Në këtë rishikim marrin pjesë anëtarët 
e Komitetit të Përbashkët Ekzekutiv, si dhe për-
faqësues “të nivelit teknik” nga Qeveria dhe nga 
Kombet e Bashkuara në fushat e ndryshme pro-
gramatike. Për vitin 2012, Rishikimi Gjashtëmujor 
u realizua në shtator dhe disa prej përfundimeve 
të tij ishin si më poshtë:

Planet Vjetore të Punës përfaqësojnë një an-
gazhim të ndërsjellë ndërmjet Qeverisë dhe 
Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi përbën 
një përgjegjësi të përbashkët si për agjencitë 
e Kombeve të Bashkuara dhe për partnerët 
zbatues. 
Kërkohet planifikim realist për Planet Vje-
tore të Punës, pasi rezultatet e prekshme 

duke përdorur burimet e disponueshme 
janë shumë të rëndësishme për të thithur më 
shumë burime;
Menaxhimi dhe rishikimi i Planeve Vjetore të 
Punës në vitin 2012 është i nevojshëm për 
buxhetin e pafinancuar dhe produktet e lid-
hura;
Treguesit dëshmojnë progres të mirë, por 
nevojitet ende punë për të siguruar se ata 
janë plotësisht “të matshëm”.

Nga ana tjetër, Rishikimi i Programit në fund të 
vitit është projektuar për të reflektuar progresin e 
arritur në drejtim të rezultateve. Gjatë përgatitjes 
për këtë takim, koordinatorët e ndryshëm të re-
zultateve mundësojnë një debat thelbësor ndër-
mjet partnerëve që i atashohen grupeve të pu-
nës për produktet për një rezultat specifik. Këto 
debate janë të strukturuara dhe të organizuara 
në mënyrë të tillë që të lejojnë riprodhimin e kon-
sensusit në formën e një ‘njoftimi të shkurtër’, i cili 
përdoret për të informuar pjesëmarrësit e nivelit 
të lartë për rezultatet e Rishikimit të Programit. 
Teksti përdoret po ashtu si material për Raportin 
Vjetor të Progresit.

Takimi për Rishikimin reflekton mbi njoftimin e 
shkurtër, të përmendur më sipër, dhe identifikon 
drejtimet strategjike në nivelin e rezultateve. Si i 
tillë, raporti i rishikimit të programit ofron kon-
tribute thelbësore për zhvillimin e programit dhe 
për formulimin e planeve vjetore të punës për 
vitin pasues. Pjesëmarrësit e këtij rishikimi janë 
anëtarë të Këshillit të Përbashkët Ekzekutiv, si dhe 
përfaqësues të nivelit të lartë nga Qeveria dhe 
nga Kombet e Bashkuara në “nivelin politik” në 
fusha të ndryshme programatike. 
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Këtë vit në diskutimet kryesore gjatë takimit të 
Rishikimit të Programit të organizuar në nëntor 
u theksua se pronësia dhe lidershipi kombëtar 
mbeten faktorët kyçë për suksesin dhe arritjen e 
rezultateve konkrete dhe strategjike të zhvillimit. 
Pjesëmarrësit nënvizuan progresin e arritur në 
disa fusha, të tilla si shëndetësia, arsimi, mjedisi, 
tregtia, ndërmarrjet e vogla dhe të vogla, reforma 
në drejtësi, dhe integrimi gjinor. Për më tepër, për 
disa rezultate, Partnerët Zbatues sugjeruan drej-
time dhe produkte të reja për planet e ardhshme 
vjetore të punës, duke përfshirë, për shembull, 
nevojën për forcim të kapaciteteve qeveritare 
për formulimin e strategjisë së re për përfshirje 
sociale dhe për ofrimin e mbështetjes në fushën 
e ndihmës ligjore falas, në veçanti në lidhje me 
përdorimin e këtyre shërbimeve nga grupet në 

nevojë. Pas takimit u përgatit një raport i plotë 
mbi takimin, i cili iu vu në dispozicion të gjithë 
pjesëmarrësve.

Programi i përgjithshëm i Bashkëpunimit është 
zbatuar në nivel kombëtar. Me nënshkrimin e 
planeve vjetore të punës partnerët zbatues mar-
rin përsipër përgjegjësinë për përdorimin e duhur 
të burimeve të disponueshme për të cilat është 
rënë dakord në planin vjetor të punës. Pjesa më 
e madhe e partnerëve zbatues janë ministritë e 
linjës, siç tregohet në rishikimin grafik të plane-
ve vjetore të punës të vitit 2012 për çdo partner 
zbatues.

Aktivitete të tjera të rëndësishme menaxhimi përf-
shijnë mbledhjen e analizës vjetore, të organizuar 
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Ju lutem shihni “Shtojcën C” për listën e akronimeve 

MPÇSSHB

METE

MASH

ME

MSH

Zbatim i drejtpërdrejtë

MMPAU 

MITIK

DEBASKON

MD

INSTAT

MTKRS

MBUMK 

Planet Vjetore të Punës në vitin 2012 për Partner Zbatues 
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nga Skuadra e Kombeve të Bashkuara në Tiranë në 
nëntor të vitit 2012 për të diskutuar disa nga mësi-
met e nxjerra gjatë vitit të parë të zbatimit të pro-
gramit. Aktiviteti identifikoi komponentët që do të 
nevojitet të integrohen në një trajektore përgatitore, 
e cila të çon në Vlerësimin Afatmesëm të Programit 
të Bashkëpunimit në vitin 2014. 

Në mbështetje të Programit të Bashkëpunimit, 
Skuadra e Kombeve të Bashkuara organizoi një 
trajnim për menaxhimin mbi bazë rezultatesh për 
Koordinatorët e Rezultateve dhe Anëtarët e Grupit 
të Punës për Produktet. Ndërkohë që vetëm anëtarë 
të përzgjedhur të stafit të Kombeve të Bashkuara 
morën pjesë në trajnim, për 2013-ën ka plane për ta 
shtrirë trajnimin tek të gjithë anëtarët e strukturave 
të menaxhimit të integruar, si nga Qeveria e Shq-
ipërisë dhe nga Kombet e Bashkuara. Në përputhje 

me angazhimin e Programit të Bashkëpunimit për 
të siguruar harmonizim të çështjeve të barazisë 
gjinore në të gjitha fushat e programit, janë orga-
nizuar trajnime për të mësuar më tepër për anal-
izimin e aspekteve gjinore të sfidave të veçanta të 
zhvillimit të identifikuara në disa fusha programi, 
duke përfshirë zhvillimin ekonomik dhe bujqësinë.

Lidhur me rishikimin financiar, vlera e  përgjith-
shme financiare për planet vjetore të punës për 
vitin 2012 është rreth 29 milionë dollarë, me një 
boshllëk të pafinancuar prej rreth 7 milionë dol-
larësh. Burimet e fondeve për planet vjetore të pu-
nës përfshijnë fondet bazë18, kontributin finan-

-

Burimi i Fondit për Planet Vjetore të Punës në vitin 2012 (në mijëUSD)
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ciar të qeverisë, marrëveshjet specifike ndërmjet 
agjencive me partnerët e zhvillimit (dypalëshe 
dhe shumëpalëshe) dhe Fondin e Koherencës. 
Një përmbledhje e këtyre kontributeve për planet 
vjetore të punës për vitin 2012 dhe shpenzimet 
pasuese gjatë vitit jepen në grafik.19

Në shkurt të vitit 2012, Komiteti i Përbashkët 
Ekzekutiv dha një shumë të përgjithshme prej 
3.2 milionë dollarësh për të mbështetur bara-
zinë gjinore, prej së cilës 1.4 milionë dollarë nga 
kontributi Suedez i përcaktuar si fond për t’u për-
dorur për barazinë gjinore, por i paspecifikuar 

-

-

në zëra specifikë, dhe 1.8 milionë dollarë ameri-
kanë nga fondet me destinacion të papërcaktuar. 
Në përgjithësi, burimet e Fondit të Koherencës 
të dhëna për vitin 2012 së bashku me fondet e 
trashëguara nga cikli i mëparshëm i Programit 
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përfaqësojnë përafërsisht 21 përqind të totalit të 
buxhetit të disponueshëm të Programit të Bash-
këpunimit për vitin 2012. Nga kjo shumë, niveli 
mesatar vjetor i realizimit është rreth 69 përqind.

Shpenzimet përkundrejt buxhetit të përgjithshëm 
të disponueshëm në vitin 2012, duke përfshirë 
dhe kontributet financiare nga të gjitha burimet 
e fondeve, shkojnë në rreth 19.4 milionë dollarë 
amerikanë. Me një buxhet total të disponueshëm 
prej 29 milionë dollarësh në vitin 2012, kjo shifër 
përfaqëson një nivel mesatar vjetor realizimi prej 
69 përqind. Ka ndryshime ndërmjet fushave të 
ndryshme teknike të rezultateve. Një përmbled-
hje e nivelit të realizimit sipas rezultateve jepet në 
grafik. 

Nga data 27-29 qershor 2012, përfaqësuesit e qe-
verisë nga më shumë se 40 vende të programit, 
së bashku me përfaqësues nga partnerët në zh-
villim dhe nga Kombet e Bashkuara, u takuan në 
Tiranë për Konferencën e V-të Ndërqeveritare të 
Nivelit të Lartë “Një OKB”. Konferenca e Tiranës ho-
dhi një gur të ri themeli në procesin e reformave 
të Kombeve të Bashkuara për të krijuar një sistem 
zhvillimi më koherent, eficent dhe efektiv nga 
Kombet e Bashkuara.  

Sipas vlerësimit të pavarur, Konferenca ofroi një 
mundësi të rëndësishme për t’u bazuar në rezul-
tatet, arritjet, sfidat dhe mësimet e përgjithshme 
të nxjerra nga qasja “Një OKB”, pas përfundimit të 
fazës pilote. Konferenca ishte një mundësi e ard-

Konferenca 
Ndërqeveritare e 
Nivelit të Lartë për 
nismën “Një OKB” 
në Tiranë
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hur në kohën e duhur për të ofruar rekomandime 
lidhur me aktivitetet operative për zhvillim për 
Rishikimin Katërvjeçar të Politikave Gjithëpërf-
shirëse të Asamblesë së Përgjithshme të vitit 2012. 

Konferenca miratoi me sukses Dokumentin e Re-
zultateve, në të cilin theksohej nevoja kritike për 
të forcuar, përshpejtuar dhe për të ruajtur për-
pjekjet e përbashkëta të sistemit të zhvillimit të 
Kombeve të Bashkuara. Dokumenti i Rezultateve 
përfshinte në rekomandimet e tij nevojën për 
miratimin e Procedurave Standarde Operative 
nëpërmjet një procesi të udhëhequr nga Grupi i 
Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara për të bërë të 
mundur funksionimin efektiv të Skuadrave Kom-
bëtare të Kombeve të Bashkuara në vendet që 
zbatojnë qasjen “Një OKB”.

Konferenca e Tiranës, Dokumenti i Rezultateve 
dhe rekomandimet e tij u përshëndetën dhe u 
konsideruan si sukses i rëndësishëm edhe nga 
partnerët e zhvillimit, të cilët po ashtu vlerësuan 
lidershipin dhe vendosmërinë e vendeve pilote 
dhe vendeve që e morën vetë iniciativën për të 
përqafuar dhe për të çuar përpara koherencën e 
gjerë të reformave dhe të sistemit të OKB-së. 
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Gjatë vitit të parë të zbatimit të Programit të 
Bashkëpunimit janë nxjerrë shumë mësime, 

mbi të cilat ia vlen të reflektohet. Ato kanë çuar 
në disa ndryshime në organizime. Ndërveprimet 
domethënëse ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve 
të Programit të Bashkëpunimit, duke përfshirë 
dhe ndërveprimet gjatë takimeve të ndryshme 
të rishikimit, kanë lejuar identifikimin e disa kon-
statimeve dhe mësimeve specifike. 

Planifikimi realist 

Rishikimet programatike e bënë të qartë që 
produktet e pa financuara në planet vjetore të 
punës duhet të reflektohen veçmas në të (në 
planin e punës). Kjo do të bëjë të mundur mo-
bilizimin e iniciativa të fokusuara nga partnerët 
përkatës. Planifikimi realist në planet vjetore të 
punës është i rëndësishëm pasi ofrimi i rezul-
tateve duke përdorur burimet e disponueshme 
është kyç për thithjen e më shumë burimeve. Në 
vitin 2013, formati vjetor i planit të punës i izo-
lon produktet e pa financuara në një shtojcë të 
veçantë.  

Qasjet e përbashkëta 

Ndonjëherë, grupet e punës që përpiqen të ar-
rijnë rezultatet për të cilat është rënë dakord 
bashkërisht janë hasur me ndryshime lidhur 
me të kuptuarin teknik të vetë sfidës së zhvil-
limit, natyrës së përgjigjes së përzgjedhur dhe 
metodologjisë ose qasjes së përgjithshme 
që duhet të përdoret. Kjo tregon nevojën për 
ndërveprim më thelbësor ndërmjet dhe brenda 
grupeve të caktuara që punojnë për rezultatet 
për të siguruar që qasjet ndaj sfidave të caktuara 
të zhvillimit të pranohen bashkërisht. 

Numër i lartë i rezultateve të përcaktuara 

shumë ngushtë 

Rezultatet e përcaktuara në Programin e Bashkë-
punimit konsiderohen se janë shumë në numër, 
në veçanti po të merren parasysh burimet e kufi-
zuara financiare. Ka shumë grupe pune për rezul-
tatet dhe stafi shpesh e ka punën të shpërndarë 
në shumë drejtime njëkohësisht, duke e bërë 
të vështirë t’i jepet vëmendja e nevojshme se-
cilit prej tyre. Përkufizimi i ngushtë i rezultateve 
rrezikon të çojë në komplikimin e efikasitetit të 
ndihmës. 

Partneriteti rreth rezultateve 

Rezultatet e artikuluara në Programin e Bash-
këpunimit jo gjithmonë të çojnë në zbatim dhe 
monitorim të unifikuar. Ndonjëherë humb fokusi 
kryesor i rezultatit. Në disa raste këto rezultate 
lidhen me disa projekte që funksionojnë me 
angazhime ekzistuese përkundjet përfituesve, 
partnerëve zbatues dhe partnerëve të zhvillimit. 

Rishikimet pjesëmarrëse 

Pjesëmarrja e përfaqësuesve politikë dhe 
teknikë të partnerëve zbatues në dy rishikimet 
programatike bën të mundur vendimmarrjen 
që do të çojë në veprime në të ardhmen. Ky lloj 
ndërveprimi ndërmjet partnerëve zbatues dhe 
agjencive zbatuese ka rezultuar në mbështetje 
të rëndësishme për menaxhimin e rezultateve.

Raportimi financiar 

Raportimi financiar midis agjencive mbetet ende 
sfidë. Kjo për shkak të sistemeve të ndryshme fi-
nanciare administrative të përdorura në agjenci 
të ndryshme, por edhe sepse, për shembull, 
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buxhetet e agjencive jo rezidente në përgjithësi 
menaxhohen në nivelin rajonal. Për këtë arsye, 
raportimi financiar (duke përfshirë Shtojcën B 
të këtij raporti) do të vazhdojë të bazohet në 
vlerësimet më të mira. 

Koordinimi i ndihmës

Ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve 
të Bashkuara duhet të vendoset një komuni-
kim më i fortë, sistematik dhe teknik në kuadrin 
e grupeve të punës për rezultatet dhe të me-
kanizmave të tjerë ekzistues (ose të planifikuar) 
të koordinimit të donatorëve. Duke shikuar nga 

e ardhmja, Qeveria e Shqipërisë dhe Kombet e 
Bashkuara janë në një trajektore përgatitore që 
të çon në Rishikimin Afatmesëm të Programit të 
Bashkëpunimit, të parashikuar për t’u realizuar në 
vitin 2014. Kjo trajektore përgatitore ka si synim të 
trajtojë disa nga mësimet e nxjerra, të bie dakord 
dhe të zbatojë ndryshime aty ku është e mundur 
dhe e përshtatshme. Në përgjithësi, kjo trajektore 
ka si synim të çojë më tej sinergjitë programatike 
(efektivitet) dhe të thjeshtësojë procedurat për të 
gjithë partnerët e përfshirë (efikasitet). Elementët 
e kësaj trajektoreje janë dhënë në grafikun më 
poshtë.

 Dokumentet mbi pozicionin e OKB-së
Me qëllim arritjen e një pozicioni të përbashkët për sa 
i përket sfidave specifike kombëtare, Ekipi i OKB-së në 
Shqipëri do të analizojë një numër të vogël temash të 
caktuara që përfaqësojnë sfidat e zhvillimit në kuadrin 
shqiptar dhe do të kenë një pozicion të përbashkët që 
do të përdoret për nisma avokatie.

 
 Përditësimi i kuadrit të rezultateve duke përfshirë 

treguesit 
Për të përdorur sa më mirë burimet e disponueshme 
njerëzore dhe financiare, në kuadrin e kufizimeve 
serioze të burimeve, Qeveria e Shqipërisë dhe Kombet 
e Bashkuara do të përpiqen të identifikojnë bashkime 
të mundshme të produkteve (dhe mbase edhe të 
rezultateve) për të bërë të mundur rritjen në maksi-
mum të sinergjive programatike, për të forcuar fokusin 
e programit dhe për të ulur numrin e organizimeve që 

i bashkëlidhen secilit rezultat. Objektivi kryesor i këtij 
ushtrimi ka të bëjë me shqyrtimin e rëndësisë së pasjes 
së rezultateve të lidhura me një “pronar” të Qeverisë. 
Për më tepër, përderisa matja e rezultateve paraqet 
shqetësim kyç,  do të duhet të kryhet një rishikim i 
plotë i kuadrit monitorues dhe i treguesve të pro-
gramit, për t’u mundësuar aktorëve të ilustrojnë arritjet 
e programit dhe dinamikat e tjera të lidhura me to me 
prova të sakta statistikore ose cilësore.  

Trajnimi për Menaxhimin mbi Bazën e Rezultateve
Për të siguruar që përditësimi i përmendur më lart 
të realizohet në një mënyrë që i respekton parimet e 
përgjithshme të menaxhimit mbi bazën e rezultateve, 
është planifikuar që të gjithë anëtarëve të strukturave 
të menaxhimit të integruar t’u ofrohet trajnim, duke 
përfshirë dhe stafin e Kombeve të Bashkuara dhe part-
nerët zbatues. partners. 

Listë veprimesh per t’u bërë:
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Shtojcat
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SHTOJCA A. 
RAPORTI FINANCIAR I AGJENTIT ADMINISTRATIV 
PËR FONDIN E KOHERENCËS PËR VITIN 2012

SHTOJCA B.
PËRMBLEDHJA FINANCIARE E BUXHETIT TË 
PËRGJITHSHËM TË 2012-ËS, DUKE PËRFSHIRË TË 
GJITHA BURIMET E FINANCIMIT

SHTOJCA C.
PARTNERËT KOMBËTARË ZBATUES DHE 
AGJENCITË E KOMBEVE TË BASHKUARA 
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Fondi i Koherencës i programit Nje OKB në Shq-
ipëri administrohet nga Zyra Shumëpartnerëshe 
e Fondit të Mirëbesimit e PNUD-it (MPTF), Zyra në 
Nju Jork, ndërkohë që disa funksione të caktuara i 
janë deleguar PNUD-it në nivelin lokal. E themelu-
ar në vitin 2006, Zyra e MPTF-së është administra-
tori i fondit për sistemin e Kombeve të Bashkuara 
atëherë kur PNUD-i përzgjidhet të administrojë 
fondet e donatorëve të synuara për t’u përdorur 
nga disa agjenci në kuadrin e programeve hu-
manitare, të tranzicionit, të rindërtimit dhe të zh-
villimit. 

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara përzgjedhin 
këtë mekanizëm të ndërmjetëm për të forcuar 
partneritetet ndërmjet donatorëve, qeverive, 
dhe organizatave të Kombeve të Bashkuara. Në 
përputhje me Memorandumin e Mirëkuptimit 
të nënshkruar ndërmjet organizatave pjesëmar-
rëse të OKB-së dhe Agjentit Administrativ (AA), si 
dhe bazuar në Procedurat Standarde Administra-
tive të rëna dakord ndërmjet kontribuesve dhe 
Agjentit Administrativ, përgjegjësitë e Agjentit 
Administrativ përfshijnë marrjen, administrimin 
dhe menaxhimin e kontributeve, disbursimin e 
këtyre fondeve për Organizatat Pjesëmarrëse të 
OKB-së në përputhje me dokumentet programa-
tike të miratuara dhe dispozitat e raporteve të 
konsoliduara, bazuar në raportet e dorëzuara nga 
organizatat e OKB-së.

Transparenca dhe Llogaridhënia  

Një shtysë kryesore për sigurimin e transparencës 
publike për veprimet e kryera nën zërin e Fondit 
të Koherencës Shqipëri-Një OKB gjatë periudhës 
së raportimit ishte PORTA, e njohur ndryshe si 
GATEWAY (http://mptf.undp.org) e Zyrës së 
MPTF-së. 
E hapur në vitin 2010, GATEWAY shërben si 
platformë njohurish duke ofruar të dhëna në 
kohë reale nga sistemi i kontabilitetit i Zyrës së 
MPTF-së (Atlas) lidhur me informacion financiar 
për kontributet, buxhetet e programeve dhe 
transfertat tek organizatat pjesëmarrëse. Ajo 
është projektuar për të ofruar shërbime trans-
parente, të përgjegjshme për menaxhimin e 
fondeve për sistemin e Kombeve të Bashkuara 
për të rritur koherencën, efektivitetin dhe efika-
sitetin e tij. Çdo MPTF dhe Projekt i Përbashkët 
(PP) i administruar nga Zyra e MPTF-së ka faqen 
e saj në  GATEWAY, ku përfshihet informacion 
i bollshëm narrativ dhe financiar për MPTF-në/
PP-në duke përfshirë kuadrin strategjik, orga-
nizimet qeveritare, kriteret e pranimit dhe të 
ndarjes. Po ashtu, në faqen e internetit janë 
të disponueshme dhe raporte progresi vjetore 
financiare dhe narrative dhe përditësime tremu-
jore dhe gjashtëmujore të rezultateve të arritura. 
Për më tepër, çdo program ka një fletë informa-
tive me fakte specifike, shifra dhe përditësime për 
programin.

Shtojca A
Raporti Financiar i Agjentit Administrativ 
për Fondin e Koherencës për vitin 2012
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GATEWAY i Zyrës së MPTF-së të krijon mundësinë 
të shohësh lehtësisht mbi 9,600 raporte dhe do-
kumente të programeve individuale të MPTF-
ve/PP-ve, të cilat përmbajnë instrumente dhe 
tabela që dëshmojnë të dhënat e lidhura finan-
ciare. Duke u bërë të mundur përdoruesve të 
interesuar aksesin dhe shkarkimin e raporteve 
të progresit dhe të dokumenteve të tjera të lid-
hura me to, ai lehtëson po ashtu ndarjen e in-
formacionit dhe menaxhim ndërmjet agjencive 
të OKB-së.  GATEWAY i Zyrës së MPTF-së njihet 
nga kolegë dhe partnerë si “platformë që vendos 
standardin”. 

Performanca financiare e Fondit të Koher-

encës të programit Një OKB në Shqipëri 

Ky seksion për Performancën Financiare përf-
shin të dhëna kyçe financiare për Fondin e Ko-
herencës të programit Një OKB. Të dhënat fi-
nanciare janë konsoliduar nga Zyra e MPTF-së 
dhe nga Agjenti Administrativ i Fondit të Ko-
herencës të programit Një OKB në Shqipëri. Të 
dhënat mbi shpenzimet janë konsoliduar mbi 
bazën e raporteve të dorëzuara nga organiza-
tat pjesëmarrëse. Informacioni financiar mund 
të gjendet dhe në  faqen e internetit të Zyrës së 
MPTF-së (http://mptf.undp.org). 

Pasqyrat financiare të dhëna më poshtë janë 
përgatitur nga Zyra Lokale e PNUD-it në Shq-
ipëri pas delegimit të kompetencës nga Zyra 
MPTF e PNUD-it. Burimet e të dhënave të 
këtyre pasqyrave janë informacione të dis-
ponueshme në faqen e internetit të Zyrës së 
MPTF-së dhe të dhënat e ofruara nga organi-

zata pjesëmarrëse në nivel lokal. Zyra Lokale 
e PNUD-it në Shqipëri mban përgjegjësi për 
saktësinë e të dhënave financiare të përfshira 
në këto pasqyra.

Ky raport financiar mbulon aktivitetet financiare 
të Fondit të Koherencës të programit Një OKB 
në periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 
2012. Në vitin 2012 u morën gjithsej 1,715,725 
dollarë amerikanë nga tre kontribues. Shuma 
6,009,958 dollarë amerikanë iu transferua or-
ganizatave pjesëmarrëse në vitin 2012, duke 
përfshirë dhe rifinancimin e riprogramuar prej 
2,770,918 dollarësh amerikanë nga cikli i parë i 
programit Një OKB, fondin prej 3,239,040, dol-
larësh amerikanë nga Komiteti i Përbashkët 
Ekzekutiv, i shpjeguar me më shumë detaje 
më poshtë, nga i cili 1,440,000 dollarë ameri-
kanë janë fonde të përcaktuara lehtësisht dhe 
1,799,040 dollarë amerikanë janë fonde për 
përdorim të papërcaktuar. Shpenzimet e rapor-
tuara në vitin 2012 nga organizatat pjesëmar-
rëse janë 4,141,608 dollarë amerikanë. Komiteti 
i Përbashkët Ekzekutiv, i bashkëdrejtuar nga 
Koordinatorja e Përhershme e OKB-së dhe 
Drejtorja e Departamentit të Bashkërendimit të 
Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj 
brenda Këshillit të Ministrave, i kanë alokuar buri-
met më 24 shkurt 2012. Tabelat 3, 4, dhe 5 japin 
informacion të detajuar për nivelin e disbursimit.

SHËNIM PËR BURIMET E INFORMACIONIT: 
Në përjashtim të rasteve kur specifikohet 
ndryshe, të dhënat në këtë raport janë marrë 
nga statistikat më të fundit të Agjencive të 
Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.
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 1.1  Përmbledhja financiare  

Tabela më poshtë jep një përmbledhje të Fondit të Koherencës Shqipëri – Një OKB deri më 31 dhjetor 2012, duke thek-
suar shifrat kryesore dhe bilancin e disponueshëm qoftë për Agjentin Administrativ dhe për organizatat pjesëmarrëse.  

Tabela 1: Burimet, Përdorimet dhe Bilanci i Fondeve deri më 31 dhjetor

Burimi: Zyra e MPTF-së, PNUD

1.   Të ardhurat nga interesi të marra nga organizatat pjesëmarrëse në vitin 2012 ishin 28,635 dollarë amerikanë nga PNUD-i, 245 dollarë nga UNESCO-ja, dhe 901 dollarë 
amerikanë nga UNIDO-ja.

Shuma e shpenzuar prej 4,124 dollarësh amerikanë është më e lartë se shuma e miratuar dhe e transferuar në vitin 2012 nga Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv 
prej 3,239 dollarësh amerikanë për shkak të mbartjes nga vitet e mëparshme.

USD 000 2007 - 2011 2012 TOTAL

Burimi i Fondeve      

 
Kontribute Bruto 25,645 1,716 27,361 

Fondi i të ardhurave nga interesi i fituar dhe të ardhurat nga investimi 252 11 264 

Të ardhura nga interesi i fituar i organizatës pjesëmarrëse 87 30 117 

Totali – Burimi i Fondeve 25,985 1,757 27,741

Përdorimi i fondeve      

Transfertat për organizatat pjesëmarrëse 22,259 6,010 28,269

Tarifat për Agjentin Administrativ 256 17 274

Rifinancimet e marra nga organizatat pjesëmarrëse 0 (2,771) (2,771)

Tarifat bankare 0 0 1

Totali – Përdorimi i Fondeve 22,516 3,256 25,772

Bilanci i fondeve të disponueshme me Agjentin Administrativ 3,469 (1,500) 1,969 

Transfertat tek organizatat pjesëmarrëse 22,259 3,239 25,498

Shpenzimet nga organizatat pjesëmarrëse 19,217 4,142 23,359

Bilanci i fondeve nga organizatat pjesëmarrëse   3,041 (903)2 2,139 
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1.2  Kontributet e partnerëve 

Tabela më poshtë tregon ndarjen sipas kontributeve (depozitave) të dhëna. Në vitin 2012 u morën 1,715,725 dollarë 
amerikanë si kontribute. Në mënyrë kumulative, deri më 31 dhjetor 2012, kontributet për Fondin e Koherencës Shqipëri 
– Një OKB ishin 27,361,215 dollarë amerikanë. 

Burimi: Zyra e MPTF-së, PNUD

Tabela 2: Depozitat e përgjithshme të shpërndara, kumulative më 31 dhjetor 2012 

USD 000 SHUMA E KONTRIBUTEVE

Emri i kontribuuesit 2007-2011 2012 TOTAL

Austria 1,215 - 1,215

Bashkimi Evropian 3,459 16 3,475

Financim i zgjeruar nga programi Nje OKB 3,608 217 3,825

Finlanda 394 - 394

Vendet e Ulëta 3,846 - 3,846

Norvegjia 3,338 - 3,338

Spanja 4,000 - 4,000

Suedia 4,166 1,483 5,648

Zvicra 1,620 - 1,620

TOTALI 25,645 1,716 27,361
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1.3 Transferimi i Fondeve të Miratuara për Organizatat Pjesëmarrëse 

Deri më 31 dhjetor 2012, Fondi i Koherencës i programit Një OKB ka financuar programe të miratuara në shumën e përgjith-
shme neto prej 25,497,865 dollarësh amerikanë. Shpërndarja e fondeve të miratuara nga organizatat pjesëmarrëse jepet e 
përmbledhur në tabelën më poshtë. 

Burimi: Zyra e MPTF-së, PNUD

Ndërkohë që transfertat e organizatave pjesëmarrëse në OKB janë shënuar në vitin 2007, shpenzimet e 2007-ës janë regjistruar në vitin 2008.

Tabela 3: Transferimi i Fondeve nga Organizatat Pjesëmarrëse, kumulative më 31 dhjetor 2012

Organizata 
pjesëmarrëse 

Fondet e trans-
feruara 

2007 - 2011

Fondet e 
transferuara 

2012

Rifinancime nga 
programi Nje OKB

Shpenzime 
2008-2012

 Fondet e 
shpenzuara (%)

UNECE  -  30  - 28 93.78

FAO  315 -  - 246 77.86

IAEA  -  55  - 54 97.03

ILO  -  40  - 3 6.42

IOM  -  30  - 4 11.89

ITC  -  30  - 28 91.95

UNAIDS  -  30  -  - 0.00

UNCTAD  -  30  -  - 0.00

UNDP 8,991  3,580 (1,975) 9,4033 88.75

UNEP  254  30  - 234 82.36

UNESCO  415 181 (121) 406 85.55

UNFPA 3,319 205 (33) 3,440 98.53

UNICEF 6,951 733 (365) 7,155 97.76

UNIDO  493 173 (143) 472 90.17

UNODC  -  50  - 50 100.00

UNWOMEN  950 692 (43) 1,291 80.75

 WHO  570 121 (91) 546 91.05

TOTAL  22,259  6,010 (2,771) 23,359 91.61
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1.4  Shpenzimet

Deri më 31 dhjetor 2012, organizatat pjesëmarrëse kanë raportuar një shumë të përgjithshme prej 23,359,021 dollarësh 
amerikanë si shpenzime, shumë e cila përkon me nivel realizimi prej 91.61%.Të gjitha raportet e shpenzimeve i janë dërguar 
Zyrës Qendrore të organizatave pjesëmarrëse nëpërmjet Portalit të Raportimit Financiar UNEX të Zyrës së MPTF-së dhe janë 
nxjerrë dhe konsoliduar nga Zyra e MPTF-së. Tabelat më poshtë japin shkurtime të ndryshme në këto të dhëna shpenz-
imesh. Tabela të tjera shtesë mbi shpenzimet, duke përfshirë dhe tabelat e shpenzimeve nga organizata pjesëmarrëse me 
ndarje sipas kategorive të biznesit mund të gjenden në GATEWAY-in e Zyrës së MPTF-së (http://mptf.undp.org). 

Çdo shpenzim mbi nivelin e lejuar, i raportuar nga organizatat pjesëmarrëse dhe i reflektuar në tabelat më poshtë do të 
korrigjohet nga përfitimi financiar i organizatave pjesëmarrëse në vitin 2013.

Tabela 4 më poshtë paraqet transfertat dhe shpenzimet e Fondit të Koherencës të programit Një OKB në vitin 2012 dhe 
paraqet nivelin e fondeve të shpenzuara. Niveli i fondeve të shpenzuara matet në lidhje me shpenzimin si përqindje e 
shumës së transferuar.

Burimi: Zyra e MPTF-së, PNUD

VAZHDON DERI NE FAQEN 62 >>

Sektori / Projekti nr. dhe Titulli i Projektit Organizata 
pjesëmarrëse

Fondet e 
transferuara 
në vitin 2012

TOTALI
Shpenzimet në 

vitin 2012

Niveli i 
Realizimit

( % )

00082435 Rezultati 1.1. Forcimi i institucioneve 
të mbikëqyrjes publike, shoqërisë civile dhe 

medias i bën organet më të përgjegjshme 
ndaj publikut dhe më të afta për të zbatuar 

angazhimet e barazisë gjinore në proceset e 
planifikimit, programimit dhe buxhetimit 

UNAIDS 10 0.00 0.00

UNODC 20 20 100.00

UNESCO 30 25 84.52

UNICEF 37 20 53.80

UNWOMEN 282 147 52.10

UNDP 447 367 82.17

Rezultati i përgjithshëm 1.1   826 579 70.15

Tabela 4: Transferimi i Fondeve dhe Shpenzimet nga Organizatat Pjesëmarrëse 
dhe Rezultatet e Programit të Bashkëpunimit Një OKB, janar – dhjetor 2012   
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Sektori / Projekti nr. dhe Titulli i Projektit Organizata 
pjesëmarrëse

Fondet e 
transferuara 
në vitin 2012

TOTALI
Shpenzimet në 

vitin 2012

Niveli i 
Realizimit

( % )

00082436 Rezultati 1.2: Administrata publike do 
të mbështetet për të rritur kapacitetet, praktikat 

dhe sistemet për ofrim efektiv të përparësive 
kombëtare të zhvillimit dhe të detyrimeve 

ndërkombëtare 

UNECE 19 17 90.63

ILO 20 3 12.84

UNESCO 33 4 10.60

UNFPA 57 33 57.38

UNICEF 75 43 56.75

UNWOMEN 213 124 58.08

UNDP 1,342 812 60.47

Rezultati i përgjithshëm 1.2   1,759 1,034 58.76

00082437 Rezultati 1.3: Qeveria plotëson 
detyrimet ndërkombëtare dhe standardet e 
drejtësisë për të miturit, duke menaxhuar 

migracionin dhe luftën kundër krimit të 
organizuar dhe korrupsionit 

IOM 30 4 11.89

UNODC 30 30 100.00

UNICEF 178 155 86.81

Rezultati i përgjithshëm 1.3   238 188 79.03

 
       00082438 Rezultati 2.1 Qeveria, organizatat 
tregtare dhe sektori privat mbështesin rritjen 
gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme nëpërmjet 
zgjerimit të kuadreve rregullatore, lehtësimin e 

tregtisë dhe nxitjes së investimeve   

ITC 30 28 91.95

UNCTAD 30 0.00 0.00

UNDP 90 36 39.45

Rezultati i përgjithshëm 2.1   150 63 42.06
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Sektori / Projekti nr. dhe Titulli i Projektit Organizata 
pjesëmarrëse

Fondet e 
transferuara 
në vitin 2012

TOTALI
Shpenzimet në 

vitin 2012

Niveli i 
Realizimit

( % )

00082439 Rezultati 2.2: Autoritetet dhe 
institucionet kombëtare, sektori privat dhe 
publiku i përgjithshëm mbrojnë, ruajnë dhe 
përdorin burimet natyrore në mënyrë më të 

qëndrueshme, duke pasur parasysh ndikimin 
mbi ndryshimet klimaterike dhe arritjen e 

standardeve evropiane mjedisore 

UNECE 11 11 99.22

IAEA 15 14 91.45

ILO 20 0.00 0.00

UNEP 30 30 100.00

UNESCO 39 38 97.21

UNICEF 50 46 92.31

UNIDO 173 121 70.29

UNDP 730 648 88.82

Rezultati i përgjithshëm 2.2   1,068 909 85.09

        00082440 Rezultati 3.1: Kapacitetet, kuadret 
dhe politikat institucionale që plotësojnë 

standardet ndërkombëtare nxisin zhvillimin e 
barabartë dhe të qëndrueshëm rajonal, duke 
u përqendruar në përdorimin dhe sigurimin e 

jetesës nga gratë dhe burrat, bujqësinë, turizmin 
dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore dhe 

natyrore.

UNESCO 79 46 57.97

UNDP 134 10 7.13

Rezultati i përgjithshëm 3.1   213 55 25.94

00082441 Rezultati 3.2: Publiku, duke përfshirë 
grupet dhe komunitetet e mënjanuara, marrin 

në mënyrë më të përmirësuar shërbimet e 
decentralizuara të barabarta, përfshirëse dhe të 

përgjegjshme nga qeveritë rajonale dhe lokale 

UNDP 150 150 99.82

    Rezultati i përgjithshëm 3.2                                   
150 

                                         
150 99.82
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Sektori / Projekti nr. dhe Titulli i Projektit Organizata 
pjesëmarrëse

Fondet e 
transferuara 
në vitin 2012

TOTALI
Shpenzimet në 

vitin 2012

Niveli i 
Realizimit

( % )

 000082442 Rezultati 4.1: Të drejtat e individëve 
dhe të grupeve të mënjanuara sigurohen në të 

njëjtin nivel si të drejtat e personave të tjerë 
nëpërmjet legjislacionit, politikave përfshirëse, 

mekanizmave të mbrojtjes sociale dhe 
ndërhyrjeve të posaçme

UNAIDS 10 0 0.00

UNFPA 115 89 77.11

UNICEF 168 113 67.09

UNWOMEN 76 48 63.42

UNDP 638 481 75.36

Rezultati i përgjithshëm 4.1   1,007 731 72.53

00082443 Rezultati 4.2: Djemtë dhe vajzat mbi 
moshën 3 vjeç (duke përfshirë të rinjtë), në veçanti 
nga grupet e mënjanuara, marrin pjesë në arsimim 

cilësor formal dhe informal 

UNICEF 74 58 78.30

Rezultati i përgjithshëm 4.2   74 58 78.30

00082444 Rezultati 4.3: Sigurimi shëndetësor 
për të gjithë dhe shërbime shëndetësore cilësore, 

duke marrë parasysh specifikat gjinore dhe 
moshën, në dispozicion të të gjithë popullsisë, 

duke përfshirë dhe popullsinë në rrezik 

IAEA 40 40 99.17

UNAIDS 10 0 0.00

UNFPA 33 32 97.92

UNICEF 151 136 89.88

WHO 121 19 15.51

Rezultati i përgjithshëm 4.3   355 227 63.84

00082445 Rezultati 4.4: Të gjithë njerëzit 
realizojnë më mirë të drejtat themelore në punë, 

kanë më shumë mundësi punësimi përfshirës 
dhe mund të angazhohen në një dialog social 

gjithëpërfshirës 

UNWOMEN 121 66 54.42

UNDP 49 11 22.62

Rezultati i përgjithshëm 4.4   170 77 45.27

Burimi: Zyra e MPTF-së, PNUD
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000 dollarë amerikanë Shpenzimet Përqindja e totalit

Kategoria Viti i mëparshëm
31-Dhjetor-2011

Viti Aktual
Jan-Dhj 2012 Totali Kostoja e Programit

Furnizime, Mallra, Pajisje dhe 
Transport, (të vjetra) 1,836 - 1,836 8.41

Personeli (i vjetër) 6,224 - 6,224 28.51

Trajnimi i homologëve (i vjetër) 372 - 372 1.7

Kontratat (e vjetra) 8,277 - 8,277 37.91

Kosto të tjera të drejtpërdrejta 
(të vjetra) 1,217 - 1,217 5.58

Kostot e Stafit & të Personelit (e 
reja)  -  692 692 3.17

Furnizime, Mallra, Pajisje dhe 
Transport (të reja)  - 1,336 1,336 6.12

Pajisje, Automjete, Mobilie, Zhv-
lerësim  (i ri)  -  313 313 1.43

Shërbime kontraktuale (të reja)  -  408 408 1.87

Udhëtime (të reja)  -  465 465 2.13

Transferta dhe grante (të reja)  -  338 338 1.55

Operim i përgjithshëm (i ri)  -  355 355 1.63

Totali i Kostove të Programit 17,926  3,907  21,832 100

Totali i Kostove të 
Mbështetjes së Tërthortë 1,292 235  1,527 6.99

Totali 19,218  4,142  23,359 0

Tabela 5: Shpenzimet sipas Kategorisë dhe Periudhës së Raportimit, kumulative deri më 31 dhjetor  2012

Burimi: Zyra e MPTF-së, PNUD
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Equip-
ment, 

Vehicle, 
Furniture 
and De-

preciation

UNECE 30  28 - 16 10 -  2  -  - - 

FAO  - 100 - 19 - 36  7  38  - - 

IAEA 55  54  9  2 - -  1  4  - 38 

ILO 40  3 - - - -  0  2  - - 

IOM 30  4  1  0 -  0  0  2  - - 

ITC 30  28 -  2 - - -  24 1 - 

UNAIDS 30 - - - - - -  -  - - 

UNCTAD 30 - - - - - -  -  - - 

UNDP 3,580  2,395  9 304 16 80 162  267 1,304 253 

UNEP 30  73 -  3 55 -  5  10  - - 

UNESCO  181 113  47 14 - -  7  44 1 (0)

UNFPA  205 154  23  4 - 116 10  -  - - 

UNICEF  733 570 135 14 256 34 37  93 1 - 

UNIDO  173 121 -  7 - 25  8  82  - - 

UNODC 50  50  16 15 -  6  3  -  -  9 

UNWOMEN  692 384 114 57 - 55 (1)  124 30  4 

WHO  121  67  52  8 -  3 (6)  -  -  9 

Totali i
Përgjith-
shëm 6,010  4,1424 408 465 338 355 235  692 1,336 313 
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Tabela 6: 2012 Shpenzimet nga Organizata Pjesëmarrëse me Ndarje sipas Kategorisë 
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1.5  Bilanci i fondeve 

Sipas Përmbledhjes Financiare deri më 31 dhjetor 2012, është marrë shuma prej 27,361,215 dollarësh amerikanë, ndërsa 
shuma neto prej 25,497,865 dollarësh amerikanë u është transferuar organizatave pjesëmarrëse. Kjo përbën 93.73% përq-
ind të kontributeve bruto të Fondit të Koherencës të programit Një OKB në Shqipëri, ndërsa pjesa që mbetet përfaqëson 
1% e Agjentit Administrativ dhe bilancin të paprogramuar prej 1,969,295 dollarësh amerikanë që prej 31 dhjetorit 2012. 

Shuma prej 380,099 dollarësh amerikanë përfaqëson interesin e fituar nga Agjenti Administrativ dhe organizatat pjesë-
marrëse deri më 31 dhjetor 2012, është pjesë e bilancit të paprogramuar të përmendur më sipër dhe mund të jepet nga 
Komiteti i Përbashkët Ekzekutiv për aktivitetet programatike të Fondit të Koherencës së programit Një OKB. Bilancet e pash-
frytëzuara që u kanë mbetur organizatave pjesëmarrëse më 31 dhjetor 2012 ishin 2,138,844 dollarë amerikanë (ose 8.39% 
e shumës së transferuar). 

1.6  Mbulimi i Kostos

Mbulimi i Kostos për Fondin e Koherencës së programit Një OKB realizohet sipas dispozitave të përcaktuara në Termat e 
Referencës, Memorandumin e Mirëkuptimit të nënshkruar nga Agjenti Administrativ dhe nga organizatat pjesëmarrëse dhe 
SAA-të e nënshkruara ndërmjet Agjentit Administrativ dhe Donatorëve.

Mbulimi i kostos deri më 31 dhjetor 2012, ishte si më poshtë:

Tarifa e Agjentit Administrativ: 1% në kohën e depozitave të kontribuuesit dhe është e vlefshme për të gjithë kohëzg-
jatjen e Fondit të Koherencës të programit Një OKB. Në periudhën e raportimit, shuma prej 17,157 dollarësh amerikanë 
u zbrit si tarifë për Agjentin Administrativ. 

Kostot e tërthorta kufizohen në 7 përqind të shumës së transferuar. Gjithsesi, organizatat pjesëmarrëse mund të vendo-
sin kosto për mbështetje të tërthortë mbi shumat e përgjithshme të buxhetit të projektit në kohën e marrjes së fond-
eve, në vend të shpenzimeve aktuale, ashtu siç lejohet nga rregulloret dhe rregullat e tyre të brendshme, ndërkohë që 
qartësimet përkatëse bëhen pas përfundimit të projektit dhe/ose përpara përfundimit të vitit. Mesatarja e kostove të 
tërthorta është 6.99% siç tregohet në Tabelën 5. 
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Shtojca B.
Përmbledhja financiare e buxhetit të përgjithshëm 
të 2012-ës, duke përfshirë të gjitha burimet e financimit

Gjendja më 30 dhjetor 2012 

Buxheti i disponueshëm Totali i bux-
hetit të dis-
ponueshëm  

Totali i 
fondeve që 
nevojiten  

Shpenzimet
Totali i 

shpenzimeve   

Fondet e 
shpenzuara 

në %
Fonde nga 

UNDP
Fonde nga 
donatorët

Fonde nga 
UNDP

Fonde nga 
donatorët 

1.1 Organet dhe institucionet e 
mbikëqyrjes publike 494,038 868,931 1,362,968 1,329,500 393,000 586,799 979,799 72%

1.2 Administrata Publike 251,400 1,454,257 1,705,657 31,000 224,632 579,862 804,494 47%

1.3 Drejtësia për të Miturit, Migra-
cioni dhe Lufta kundër Krimit 334,730 386,000 720,730 88,758 306,898 332,097 638,995 89%

2.1 Qeverisja Ekonomike 137,000 412,619 549,619 331,000 137,000 320,977 457,977 83%

2.2 Mjedisi 377,048 1,624,876 2,001,924 1,909,792 355,596 1,286,102 1,641,698 82%

3.1 Zhvillimi rajonal dhe rural 4,225,088 9,055,674 13,280,762 915,660 1,637,604 5,835,773 7,473,377 56%

3.2 Decentralizimi dhe Qeverisja 
Vendore  -  1,627,034 1,627,034 150,000    -   917,556 917,556 56%

4.1 Përfshirja Sociale 538,384 2,255,854 2,794,238 142,000 455,388 1,961,575 2,416,963 86%

4.2 Arsimi 621,000 90,000 711,000 1,259,000 514,000 90,000 604,000 85%

4.3 Shëndetësia 913,417 1,238,410 2,151,827 687,846 900,298 1,177,998 2,078,296 97%

4.4 Puna 121,336 939,952 1,061,288 140,000 103,082 576,372 679,454 64%

TOTALI Programi i Bashkëpunimit 8,013,441 19,953,607 27,967,047 6,984,556 5,027,498 13,665,111 18,692,608 67%
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Shtojca C.
Partnerët kombëtarë zbatues dhe 
agjencitë e Kombeve të Bashkuara 

Partnerët zbatues

AIDA Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve   www.aida.gov.al

DAP Departamenti i Administratës Publike   www.pad.gov.al

DEBASKON  Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe 

 Koordinimit të Ndihmës së Huaj   www.dsdc.gov.al

INSTAT Instituti Kombëtar i Statistikave   www.instat.gov.al

MADA Agjencia për Zhvillimin e Zonave Malore   www.redeval.org

MBMKP Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit   www.mbumk.gov.al

MEI Ministria e Integrimit Evropian  www.mie.gov.al

METE Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  www.mete.gov.al

MITIK Ministri për Inovacionin, Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit  www.mitik.gov.al

MM Ministria e Mbrojtjes  www.mod.gov.al

MASH Ministria e Arsimit dhe Shkencës   www.mash.gov.al

MMPAU Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave   www.moe.gov.al

MSh Ministria e Shëndetësisë   www.moh.gov.al

MB Ministria e Brendshme   www.moi.gov.al

MD Ministria e Drejtësisë  www.justice.gov.al

MPÇSSHB Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta   www.mpcs.gov.al

MTKRS Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve   www.mtkrs.gov.al

ITAP  Instituti i Trajnimit të Administratës Publike    www.itap.gov.al



Agjencitë, Fondet dhe Programet Pjesëmarrëse të Kombeve të Bashkuara

 

FAO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë    www.fao.org

IAEA Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike   www.iaea.org

IFAD Fondi Ndërkombëtar për Zhvillim Bujqësor   www.ifad.org

ILO  Organizata Ndërkombëtare e Punës   www.ilo.org

IOM Organizata Ndërkombëtare për Migracionin   www.iom.int

ITC Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë   www.intracen.org

UNAIDS Programi i Përbashkët i Kombeve të Bashkuara për HIV/AIDS-in  www.unaids.org

UNCTAD Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin   www.unctad.org

UNDP Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara   www.undp.org

UNECE Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën   www.unece.org

UNEP Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin   www.unep.org

UNESCO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën   www.unesco.org

UNFPA  Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë   www.unfpa.org

UNHCR Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët   www.unhcr.org

UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët   www.unicef.org

UNIDO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Industrial   www.unido.org

UNODC  Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin   www.unodc.org

UNV Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara  www.unv.org

UN Women Enti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave   www.unwomen.org

WHO  Organizata Botërore e Shëndetësisë   www.who.int








