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HYRJE

Një qasje e bazuar në të drejtat e njeriut është strukturë konceptuale për procesin e zhvillimit njerëzor
që në mënyrë normative është e bazuar në standardet e të drejtave të njeriut dhe në mënyrë operative
synon promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kërkon analizimin e pabarazive që janë në
qendër të problemeve zhvillimore dhe korrigjimin e praktikave diskriminuese dhe distribuimit të
padrejtë të pushtetit që pengon progresin në zhvillim. 1
Përfitimet kyçe që i sjell zbatimi i një qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut:
•
•
•
•
•
•
•

Promovon realizimin e të drejtave të njeriut dhe i ndihmon institucionet t'i realizojnë
përkushtimet e tyre sa i përket të drejtave të njeriut;
Shton dhe forcon pjesëmarrjen e komunitetit lokal;
Përmirëson transparencën
Promovon rezultate;
Shton nivelin e llogaridhënies;
Redukton dobësitë duke u fokusuar në njerëzit më të margjinalizuar dhe përjashtuar në
shoqëri;
Shton mundësitë për të arritur ndryshime të qëndrueshme sepse programet e bazuara në të
drejtat e njeriut kanë ndikim më të madh në norma dhe vlera, struktura, politika dhe
praktika.

Papunësia, veçanërisht niveli i papunësisë në mesin e grave dhe rinisë, është një nga problemet më të
mëdha në Kosovë. Të dhënat e gjashtë muajve të parë të vitit 2017 tregojnë se niveli i papunësisë
është 30.6%, ndërsa papunësia në mesin e të rinjve të moshave 15-24 është 60.2%. Problem
shqetësues mbetet niveli i lartë i pasivitetit të grave, ku 80% të grave që janë në moshë të punës nuk
janë aktive në tregun e punës 2. Rajoni i Mitrovicës e ka një situatë veçanërisht komplekse për shkak
të situatës specifike politike dhe ekonomike. Ndërmarrësia rinore shihet si mundësi për ta adresuar
nivelin e papunësisë dhe për t'i targetuar grupet e margjinalizuara. Gjithashtu, duke vendosur kërkesa
në situata të prokurimit, në marrëveshje dhe bashkëpunim me institucionet, në biznese të reja dhe të
drejtuara prej të rinjve, do të mundësohet instalimi i qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut. Ndërsa
HRBA mund të përdoret në të gjitha proceset e planifikimit qeveritar, ky manual fokusohet në
aplikacionin HRBA për zhvillim ekonomik local dhe specifikisht e prek papunësinë e të rinjve
nëpërmjet planit rinor local për punësim.

Ky manual synon lehtësimin e zhvillimit të instrumenteve, e procedurave, e identifikimit të roleve dhe
përgjegjësive në zbatimin e qasjes BDN, nga përgatitja e procesit të planifikimit të zhvillimit lokal e
deri te përgatitja e platformës strategjike dhe planeve të saj të zhvillimit, sa i përket zhvillimit
ekonomik dhe social, dhe operimit, sa i përket planit të zbatimit, financimit dhe zhvillimit të
kapaciteteve organizative dhe burimeve njerëzore.

See UN’s Practitioner’s Portal on HRBA: https://hrbaportal.org/faq/what-is-a-human-rights-based-approach
KEEN, ‘Employment and Social Welfare Policies in Kosovo – Assessment report’, December 2017
http://www.keenks.net/site/assets/files/1406/assessment_report_on_employment_and_social_welfare_polic
ies_in_kosovo.pdf
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KUPTIMI I QASJES SË BAZUAR NË TË DREJTAT E NJERIUT

Struktura e bazuar në të drejtat e njeriut i mbronë të drejtat civile, politike, ekonomike, sociale dhe
kulturore. Parimet në vijim janë shtyllat e standardeve të të drejtave të njeriut dhe zbatimit:
Universaliteti - Të drejtat e njeriut duhet t'i lejohen të gjithë njerëzve, pa përjashtime. E gjithë premisa
e strukturës është që njerëzve u përkasin këto të drejta thjeshtë për shkak se janë njerëz.
Pandashmëria - Të drejtat e njeriut janë të pandashme dhe të ndërvarura, që do të thotë se për t'i
garantuar të drejtat civile dhe politike, qeveria duhet t'i garantojë edhe të drejtat ekonomike, sociale
dhe kulturore (dhe anasjelltas). Parimi i pandashmërisë thotë se nëse një qeveri i shkel të drejtat, si
për shembull të drejtën për qasje në shërbime shëndetësore, ajo ndikon domosdoshmërisht në
aftësinë e njerëzve për t'i ushtruar të drejtat tjera, si të drejtën për të jetuar.
Pjesëmarrja - Secili person dhe të gjithë njerëzit kanë të drejtë për gëzim, kontribut dhe pjesëmarrje
aktive, të lirë dhe domethënëse në zhvillimin civil, ekonomik, social, kulturor dhe politik në të cilin
mund të realizohen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Qeveritë duhet të garantojnë që
mekanizma që mundësojnë pjesëmarrje në procese të vendimmarrjes.
Llogaridhënia - Qeveritë duhet të krijojnë mekanizma të llogaridhënies për zbatimin e të drejtave. Nuk
është e mjaftueshme që të drejtat të njihen në ligj vendor apo në retorika të politikave, duhet të jenë
në dispozicion masat efektive në mënyrë që të mund të kërkohet llogari nga qeveria nëse nuk
përmbushen standardet e të drejtave. Duhet të jenë në përputhje me normat dhe standardet ligjore
që mbrohen nga instrumentet e të drejtave të njeriut.
Transparenca - do të thotë që qeveritë duhet t'i ofrojnë të gjitha informatat që lidhen me të drejtat
dhe proceset e vendimmarrjes. Njerëzit duhet të kenë mundësi të informohen dhe ta kuptojnë se si
merren vendimet që ndikojnë tek të drejtat e tyre, dhe si funksionojnë institucionet publike.
Mosdiskriminimi - Të drejtat e njeriut duhe ttë garantohen pa diskriminim të çfarëdo lloji. Kjo
përfshinë jo vetëm diskriminimin e qëllimshëm, por ngjashëm edhe mbrojtjen nga politikat dhe
praktikat që mund të kenë efekt diskriminues.
Funksionet thelbësore të të drejtave të njeriut mund të shihen si vijon:
•
•
•
•
•
•

Të drejtat e njeriut si mbrojtje e interesave themelorë,
Të drejtat e njeriut si fuqizuese të bartësve të të drejtave,
Të drejtat e njeriut si mbrojtje kundër abuzimit të pushtetit - zbatojnë sundimin e ligjit,
Të drejtat e njeriut si mbrojtje kundër përjashtimit,
Të drejtat e njeriut si direktiva për masa politike dhe ekonomike,
Të drejtat e njeriut si vegla analitike për të vendosur se a është diçka e lejueshme apo jo,

Dokumentet ligjore në vijim janë bazë e instrumenteve të të drejtave të njeriut:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (ICESCR)
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR)
Deklarata për Eliminimin e Diskriminimit Racor (CERD)
Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW)
Konventa mbi të Drejtat e Fëmiut (CRC)
Konventa Kundër Torturës (CAT)
Konventa për Punëtorët Emigrantë dhe Familjet e Tyre (MWC)
Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore
Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të gjithë Personave nga Zhdukjet me Forcë (CED)
Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (CRPD)

Gjithashtu, Këshilli Evropian deklaron në Konkluzionet e tij: "Qasja e Bazuar në të Drejta (QBD), që
përfshinë të gjitha të Drejtat e Njeriut. Zhdukja e "H-së" nuk duhet të kuptohet si degradim sa i përket
të Drejtave të Njeriut dhe dobësim i përkushtimit të BE-së për t'i mbështetur ato. Përkundrazi, referimi
ndaj QBD-së shkon përtej të Drejtave të Njeriut që janë të njohura formalisht, për t'i përfshirë llojet
tjera të të drejtave, si të drejtat e pronave intelektuale, të drejtat themelore ekonomike dhe sociale,
si dhe të drejtat seksuale dhe të drejtat e shëndetit riprodhues. Pra një QBD është një qasje që mbulon
një kategori më të gjërë të të drejtave se ato që mbulohen nga një QBDN" 3.
Në kontekstin e Kosovës, për t'i kontribuar përpjekjeve për harmonizim me legjislacionin e Bashkimit
Evropian, kuptimi i BE-së për qasjen e bazuar në të drejta duhet të përdoret si parim udhëzues.
•

•

•
•

•

Një qasje e bazuar në të drejta është strukturë konceptuale dhe vegël metodologjike për
zhvillim të programeve, politikave dhe praktikave që i integrojnë të gjitha të drejtat dhe
parimet e lartpërmendura. Në përgjithësi i përfshinë hapat në vijim:
Identifikimin e të gjithë bartësve të të drejtave dhe dhe identifikimin e të drejtave specifike
të tyre në njërën anë, dhe në anën tjetër, bartësve të detyrave që e kanë obligim
respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e këtyre të drejtave.
Një vlerësim të asaj se a janë duke u respektuar, mbrojtur dhe përmbushur të drejtat, dhe
nëse po, deri në çfarë mase.
Një qëllim për të punuar për forcimin e kapacitetin të bartësve të të drejtave në mënyrë që
ata t'i gëzojnë dhe kërkojnë të drejtat e tyre, përfshirë këtu të drejtat njerëzore të tyre, dhe
të bartësve të detyrave, në mënyrë që ata t'i kryejnë obligimet e tyre.
Të drejtat, parimet dhe standardet nga direktivat e ligjit ndërkombëtar integrohen në
procesin e planifikimit.

Bartësit e të drejtave janë individë ose grupe që kanë të drejta sipas ligjit ndërkombëtar, ndërsa
bartësit e detyrave janë akterët që janë përgjegjës për respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen
e të drejtave të bartësve të të drejtave.
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BARAZIA GJINORE DHE INTEGRIMI GJINOR
Barazia gjinore është e drejtë njerëzore që mbrohet nga disa deklarata dhe konventa, përfshirë këtu
Konventën e lidhur ligjërisht për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave
(CEDAW). CEDAW e definon barazinë gjinore si "...të drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë e barabarta
të grave dhe burrave dhe vajzave dhe djemve. Barazia nuk do të thotë që gratë dhe burrat dotë bëhen
të njejtë, por që të drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë e grave dhe burrave nuk do të varehn nga ajo
se a lindin meshkuj apo femra. Barazia gjinore implikon se interesat, nevojat dhe prioritetet e grave
dhe burrave merren parasysh, duke njohur diversitetin e grupeve të ndryshme të grave dhe burrave."
(Asambleja e Përgjithshme e OKB, 1979)
Duhet të merren parasysh problemet e veçanta me të cilat ballafaqohen gratë dhe rolet e rëndësishme
që i luajnë gratë në aspektin ekonomik të jetës familjare, përfshirë këtu punën e tyre në sektorët e
pamonetizuar të ekonomisë, dhe duhet të merren të gjitha masat e duhura për ta eliminuar
diskriminimin kundër grave për të garantuar, në bazë të barazisë ndërmjet burrave dhe grave, që ato
marrin pjesë dhe përfitojnë nga zhvillimi, dhe në veçanti, duhet t'u garantohet grave e drejta:
•
•
•
•

•
•
•
•

Për të marrë pjesë në elaborimin dhe zbatimin e planifikimit të zhvillimit në të gjitha nivele;
Për qasje në shëndetësi adekuate, përfshirë këtu informimin, këshillimin dhe shërbimet e
planifikimit familjar;
Për të përfituar drejtpërdrejtë nga programet e sigurisë sociale;
Për t'u inkuadruar në të gjitha llojet e trajnimeve dhe dhe programeve arsimore, formale
dhe jo-formale, përfshirë këtu ato që kanë të bëjnë me shkollim funksional, dhe për të
përfituar nga të gjitha shërbimet e zgjerimit dhe të komunitetit, në mënyrë që:
Për ta rritur rritur nivelin e ekspertizës teknike;
Për qasje të barabartë në mundësi ekonomike nëpërmjet punësimit dhe vetëpunësimit;
Për të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e komunitetit;
Për të gëzuar kushte adekuate të jetesës, veçanërisht sa i përket strehimit, higjienës,
furnizimit me ujë dhe energji elektrike, transportit dhe komunikimit.

Barazia gjinore mund të arrihet nëpërmjet një strategjisë së integrimit që përcaktohet nga Organizata
e Kombeve të Bashkuara si '...procesi i vlerësimit të implikimeve - për gra dhe burra - të çfarëdo
veprimi të planifikuar, përfshirë këtu legjislacionin, politikat apo programet, në të gjitha fushat dhe në
të gjitha nivelet. Është një strategji për ta formuar, me shqetësimet dhe përvojat e grave dhe të
burrave, një dimension integral të projektimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave dhe
programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, në mënyrë që gratë dhe burrat të
përfitojnë në mënyrë të barabartë, dhe pabarazia të mos përjetësohet. Synimi përfundimtar është të
arrihet barazia gjinore. Kur është e nevojshme, qasja e integrimit mund të shoqërohet me ndërhyrje
dhe veprimet specifike që i targetojnë gratë dhe synojnë barazinë gjinore, veçanërisht në fusha ku
kemi diskriminim me bazë gjinore" 4.
Gjinia nuk është vetëm një element strukturor i shoqërisë, por është edhe një vegël analitike me të
ndihmën e së cilës mund t'i studiojmë marrëdhëniet shoqërore. Nëse gjinia përdoret si kategori
analitike, zonat që supozohet se janë neutrale sa i përket gjinisë mund të hulumtohen për të parë
FAO, ’Gender mainstreaming and a human rights-based approach’, Budapest 2017, http://www.fao.org/3/ai6808e.pdf
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mënyrën se si konstruktohet gjinia dhe çfarë ndikimi ka në situatat e jetëve të grave dhe burrave.
Dimensionet e ndryshme të gjinisë - përfaqësimi, kushtet e jetesës, burimet, normat dhe vlerat - mund
të bëhen të dukshme. Njohuritë e përgjithshme që fitohen në këtë mënyrë shërbejnë si bazë për punë
të politikave të barazisë gjinore.
Analiza gjinore është pika e fillimit për integrimin gjinor. Para se të fillojnë proceset e bashkëpunimit,
të merret ndonjë vendim apo të krijohet ndonjë plan, situata e barazisë gjinore në kontekstin e dhënë
duhet të analizohet dhe rezultatet e pritura duhet të identifikohen.
QBD DHE ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL
Qeveritë në nivelin qendror veprojnë si bartësit parësor të detyrave sa i përket përmbushjes së
obligimeve ndërkombëtare që merren përsipër duke nënshkruar/ratifikuar konventat ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut, duke i transferuar në strukturën ligjore kombëtare dhe në praktikë.
Gjithashtu, monitorimi nga organet ndërkombëtare është fokusuar kryesisht në analizimin dhe
vlerësimin e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut në nivelin qendror, dhe rekomandimet
e organeve të tilla rrallëherë i adresojnë përgjegjësitë e niveleve më të ulëta të qeverive. Megjithatë,
obligimet për të drejtat e njeriut që ndërmerren në nivelin shtetëror vlejnë për të gjitha nivelet e
qeverisjes, përfshirë këtu nivelin lokal apo komunal. Pra parakushtet për krijimin dhe zbatimin e QBDN
janë si vijon: projektimi dhe zbatimi i politikave që i adresojnë të drejtat e njeriut në përputhje me
legjislacionin ndërkombëtar dhe krijimi i mekanizmave (administrativ dhe të drejtësisë) për zbatim të
politikave.
Zhvillimi ekonomik lokal (ZhEL) është kryesisht procesi në të cilin partnerët e sektorit publik, sektorit
biznesor dhe sektorit joqeveritar, punojnë kolektivisht për të krijuar kushte më të mira për zhvillim
ekonomik dhe gjenerim të punësimit. Synimi është të përmirësohet kualiteti i jetës për të gjithë. 5
Përmirësimi i kualitetit të jetës për të gjithë në nivelin lokal është i bazuar në pritjen se përfitimet e
zhvillimit ekonomik do të ndikojnë në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe do të arrijnë tek të gjithë
qytetarët. Konceptet ekzistuese të zhvillimit lokal janë kryesisht të natyrës sektorale dhe janë mjaft të
ngushtë në fokus. Qasja sektorale ofron vetëm një shqyrtim të pjesshëm të problemeve dhe
shkaktarëve të problemeve zhvillimore dhe si rrjedhojë ofron vetëm zgjidhje të pjesshme për
problemet e identifikuara. Kjo çon deri te një mosbalancim i distribuimit të burimeve lokale dhe i
përjashton grupet e margjinalizuara. Konceptet e zhvillimit ekonomik lokal rrallëherë i adresojnë
nevojat e rinisë, të moshuarve, nënave beqare, personave me aftësi të kufizuara. Si rrjedhojë, nevojat
e kategorive të pafavorizuara të popullsisë nuk targetohen drejtpërdrejtë, e kjo bën që procesi i
zhvillimit lokal të drejtohet nga një grup shumë i posaçëm i qytetarëve. Mangësitë e koncepteve
ekzistuese të zhvillimit lokal shpeshherë lidhen me mungesën e një qasjes multisektoralenë vlerësimin
dhe planifikimin objektiv të zhvillimit lokal brenda sektorëve të ndryshëm - përfshirë këtu
shëndetësinë, arsimin, mbrojtjen sociale - që janë relevantë për kualitetin e jetës në komunitete
lokale. Kjo na çon gjithashtu te pyetjet se si duhet të përcaktohen objektivat dhe treguesit e
përgjithshëm për këta sektorë, që do të ishin relevantë për të gjithë dhe jo vetëm për një grup të vogël
apo disa aktivitete të zhvillimit lokal. Duke garantuar që edhe minoritetet dhe grupet e prekshme dhe
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:
20738322~isCURL:Y~menuPK:1330226~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139~isCURL:Y,00.html
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të përjashtuara nga shoqëria mund ta ngrisin zërin dhe të përfshihen në formësimin e zhvillimit të
komuniteteve të tyre, QBD synon t'i jep kuptim konkret parimeve të të drejtave të njeriut.
Fillimisht të zhvilluara brenda strukturës UN HURIST, parimet e ashtuquajtura P.A.N.E.L 6
(participation, accountability, non-discrimination, empoëerment dhe linkages to human rights
standards - pjesëmarrja, llogaridhënia, mosdiskriminimi, fuqizimi dhe lidhja me standardet e të
drejtave të njeriut) synojnë t'i përmbledhin këto parime në një formulë. Ndonëse janë disa mënyra të
ndryshme për ta kapur QBDN, struktura PANEL theksohet për kombinimin e saj, që është e thjeshtë
dhe e lehtë për t'u komunikuar, por gjithashtu është boll gjithëpërfshirëse, e kjo e bën të përshtatshme
për t'u përdorur për zhvillim lokal.
Parimet PANEL - Çfarë kërkon QBDN?
Participation - Pjesëmarrja
Pjesëmarrja si metodë dhe si qëllim në proceset e zhvillimit lokal, thekson qëllimin e dyfishtë të
pjesëmarrjes për zhvillim lokal; Pjesëmarrja si e drejtë: shton një element të kualitetit dhe kërkon
projektimin e proceseve domethënëse, përfshirëse dhe pjesëmarrëse, me fokus në atë se si të
inkuadrohen edhe individët dhe grupet më të prekshme në procesin e vlerësimit dhe planifikimit;
Accountability and rule of law - Llogaridhënia dhe sundimi i ligjit
Natyra normative e të drejtave të njeriut kërkon identifikimin e bartësve të të drejtave, bartësve të
detyrave, të drejtave dhe detyrave korresponduese; Obligimet për të drejtat e njeriut , si strukturë e
obligimeve pozitive (mbrojtje, promovim, përmbushje) dhe negative (respekt/abstenim), shërbejnë si
direktiva dhe ndihmojnë për ta thelluar analizën e zhvillimit lokal; Dimensioni ligjor i të drejtave të
njeriut thekson rëndësinë e ligjit dhe procedurave transparente. (Në veçanti, çfarëdo veprimi që
rezulton në kufizimin apo shkeljen e të drejtave të njeriut duhet të jetë i bazuar në ligj dhe i justifikuar
si duhet). Efektet e aktiviteteve të zhvillimit në të drejtat e njeriut duhet të vlerësohen (pra vlerësime
të ndikimit në të drejtat e njeriut); Aktivitetet e zhvillimit duhet të kenë synim mbështetjen e
mekanizmave për rritjen e llogaridhënies dhe mekanizmave korrigjues për shkelje të të drejtave të
njeriut;
Non-discrimination and focus on vulnerability - Mosdiskriminimi dhe fokusi në prekshmëri
Barazia dhe dinjiteti i barabartë për të gjithë si pikënisje: Mosdiskriminimi është fija e kuqe që kalon
nëpër të gjitha proceset dhe fazat; Identifikimi i diskriminimit dhe mbrojtja e grupeve të prekshme
duhet të prioritizohet; fokus specifik duhet të ketë për prekshmërinë dhe margjinalizimin e grave dhe
burrave në të gjitha fazat; Vëmendje për perspektivën gjinore dhe analizën gjinore.
Empowerment - Fuqizimi
Natyra normative e të drejtave: ku ka të drejtë, ka detyrë korresponduese (për të
respektuar/mbrojtur/përmbushur); problemet e identifikuara duhet të lidhen me të drejtat; të drejtat
për detyra dhe bartësit përkatës të detyrave; Të shihet qeveria (lokale) si ofrues i shërbimeve për të
drejtat e njeriut; Parimi i fuqizimit të QBDN përfshinë specifikisht fuqizimin e grave dhe përkushtimin
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për t'i forcuar kapacitetet e grave për qasje të barabartë në burime dhe mundësi, dhe për ta adresuar
çfarëdo mbetje të diskriminimit kundër grave.
Linkages to the norms and standards of the human rights framework - Lidhjet me normat dhe
standardet e strukturës së të drejtave të njeriut
Të merren parasysh obligimet dhe direktivat e drejtpërdrejta të normave dhe standardeve të të
drejtave të njeriut, dhe të përfshihen në analizim, planifikim dhe vendosje të objektivave; Analizimi
dhe planifikimi për zhvillim lokal duhet t'i shqyrtojë disa aspekte relevante për kualitetin e jetës dhe
gëzimin e DN në nivel lokal. Kjo na çon drejt një qasjes multisektorale. Të drejtat e njeriut nuk janë
relevante vetëm si norma ligjore, por ka dimensione politike dhe etike të të drejtave të njeriut që janë
relevante për ta drejtuar zhvillimin ekonomik; Të drejtat e njeriut mund të ofrojnë vegla dhe metoda
të analizës që ndihmojnë t'i thellojnë qasjet standarde ndaj zhvillimit lokal; Zhvillimi i kapacitetit të të
gjithë përfaqësuesve zyrtarë dhe publikë për të drejtat e njeriut: ngritja e nivelit të ndërgjegjësimit për
të drejtat e njeriut - është e rëndësishme dhe e nevojshme të tregohen vlerat praktike dhe konkrete
të integrimit të të drejtave të njeriut në zhvillimit lokal, për ta ushqyer këtë qasje dhe për ta
përvetësuar atë.
Procesi i planifikimit për zhvillim lokal rregullisht ndjek një proces të përbërë prej pesë fazave 7:
Faza e Përgatitjes: Organizimi i planifikimit për zhvillim lokal
•
•
•

Sigurimi i përkushtimit politik
Organizimi i procesit: përcaktimi i roleve/ struktura institucionale
Identifikimi, analizimi dhe mobilizimi i palëve të interesit

Faza e Vlerësimit dhe Analizës: Vlerësimi i komunitetit / profili i komunitetit
•
•

Nevojitet identifikimi i të dhënave / analizimi disponueshmërisë së të dhënave dytësore dhe
zbrazëtive, përcaktimi se cilat të dhëna duhet të mbledhen, mbledhja e të dhënave shtesë
Analizimi i të dhënave dhe prodhimi i një vlerësimi të komunitetit nga të dhënat që janë në
dispozicion

Faza e Planifikimit: Zhvillimi i strategjisë dhe planeve operative
•
•
•
•
•
•
•

Analiza e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm nëpërmjet SWOT dhe identifikimi i
problemeve kyçe (pengesat kryesore/potencialet kryesore/shtytësit);
Krijimi i një vizionit të zhvillimit
Përcaktimi i synimeve strategjike / zhvillimore
Përcaktimi i objektivave (SMART)
Përcaktimi i programeve dhe projekteve
Prioritizimi i ndërhyrjeve të zhvillimit
Zhvillimi i një planit vjetor të veprimit dhe planit financiar për zbatim të strategjisë

Faza e Zbatimit: Zbatimi i planit / zbatimi i projekteve
•
7
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•
•
•
•

Organizimi i procesit të zbatimit
Prioritizimi i ndërhyrjeve/projekteve të zhvillimit
Përzgjedhja e projekteve dhe zhvillimi i tyre
Menaxhimi i zbatimit të projektit

Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjive/projekteve
Monitorimi brenda zhvillimit të strategjisë përfshinë analizimin dhe mbledhjen e rregullt dhe
sistematike të informatave që lidhen me synimet e zhvillimit dhe planin e miratuar të veprimit, në
mënyrë që të tregohet se sa është realizuar plan veprimi dhe çfarë progresi është arritur. Monitorimi
gjithashtu ka një rol të rëndësishëm ku identifikon se deri në çfarë mase mund të jenë të
domosdoshme ndryshimet dhe përshtatjet për ta realizuar planin e miratuar të veprimit. Vlerësimi i
aktiviteteve të kryera brenda fazës së zbatimit të planit të zhvillimit është sistematik dhe objektiv.
RAJONI I MITROVICËS
Rajoni i Mitrovicës është i përbërë nga komunat në vijim: Vushtrri, Skenderaj, Mitrovicë e Jugut,
Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq.
Mitrovica e Jugut dhe Mitrovica e Veriut janë komunat më të populluara. Këto dy komuna shihen si
bartëset e politikave rinore, për shkak të pranisë së Universiteteve (nga një në secilën komunë) si dhe
infrastrukturës biznesore dhe kulturore.
Ekziston një mospërputhje e madhe në strukturat e administratave komunale (janë 14 departamente
në Mitrovicën e Jugut dhe vetëm 7 në Mitrovicën e Veriut), prandaj identifikohen bartës të ndryshëm
të detyrave.
Mitrovica e Jugut:
•
•
•
•

Departamenti për Financa dhe Zhvillim Ekonomik
Departamenti për Arsim
Departamenti për Kulturë, Rini dhe Sport
Departamenti për Integrim Evropian dhe Mirëqenie Sociale

Mitrovica e Veriut:
•
•
•

Departamenti për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
Departamenti për Sistemin e Shëndetësisë dhe Çështje Sociale
Departamenti i Financave

Gjithashtu, të dy komunat e kanë caktuar nga një Zyrtar për Barazi Gjinore.
Strukturat e identifikuara e bartin përgjegjësinë më të madhe për zhvillimin dhe zbatimin e QBDN në
nivel lokal.
Punësimi dhe mirëqenia sociale e okupojnë rolin më të rëndësishëm në programet e qeverisë së
Kosovës dhe në strategji të ndryshme qeveritare. Nga 431 ligjet që janë në fuqi, deri në fund të vitit
2017, 34 ligje janë në fushën e punësimit dhe mirëqenies sociale; nga 1,986 urdhëra administrative,
139 zbatohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); nga 57 strategji që janë në fuqi,
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4 janë në fushën e mirëqenies sociale. Duke marrë parasysh se politikat e punësimit dhe mirëqenies
sociale janë pjesë e portofolëve të disa ministrave, janë themeluar të paktën shtatë komitete
ndërministrore.
Përveç në dokumente të brendshme, Qeveria e Kosovës është përkushtuar për politika të punësimit
dhe mirëqenie sociale edhe në disa marrëveshje me institucione ndërkombëtare si Marrëveshja e
Stabilizim Asocimit (MSA), Agjenda e Reformave Evropiane (ERA), Programi i Reformave Ekonomike
(ERP), Marrëveshja 'e Gatshme' me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN) etj.

ZBATIMI I QBDN NË NIVEL LOKAL
Në vijim është një shpjegim i një metodologjisë "tipike", me hapa që secili ekip komunal duhet t'i
adaptojë sipas nevojave spcifike dhe realitetit lokal. Metodologjia e prezantuar këtu është zbërthyer
analitikisht në tri faza kryesore.
Tri fazat kyçe janë:
1.Diagnozë dhe analizë
2.Projektim dhe formulim i një planit lokal të punësimit të rinisë apo strategjisë së bazuar në të
drejtat e njeriut
3.Zbatim dhe monitorim
Faza 1: Diagnozë dhe analizë e situatës
Çdo plan apo strategji kërkon njohuri të sakta të situatës prezente, dhe prandaj është e domosdoshme
të fillohet me një diagnozë.
Identifikimi i problemeve dhe/ose çështjeve; cilat të drejta të njeriut ndikohen. Ky hap përfshinë
analizën e dy përbërësve kryesore: 1) identifikimi i problemeve dhe/ose çështjeve, dhe 2) identifikimi
i asaj se cilat të drejta të njeriut ndikohen. Të dy përbërësit janë të ndërlidhur, dhe drejtpërdrejtë
ndikojnë tek njëri tjetri.
1.1 Identifikimi i problemeve dhe/ose çështjeve
Para se të fillohet procesi i vlerësimit dhe analizimit të problemeve, është e domosdoshme të
rishikohen të gjitha materialet, burimet e informatave, bazat, treguesit, dokumentet e publikuara nga
agjencitë dhe institucionet e ndryshme (ndërkombëtare, kombëtare, qeveritare dhe joqeveritare). Ky
rishikim paraprak ka kuptim për shkak se kontribuon në kuptimin më të mirë dhe më global të situatës
së komunës nga perspektivat e ndryshme: politike, ekonomike, sociale, ligjore, kulturore, historike
dhe zhvillimore.
Disa pyetje dhe këshilla udhëzuese:
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• A ka informata statistikore në dispozicion në nivelin komunal? A janë relevante? A është e lehtë
qasja në to?
• A janë adekuate statistikat në nivelin krahinor dhe kombëtar?
Identifikimi i burimeve statistikore
Analiza e kapaciteteve institucionale të komunës do të ndihmojë të përcaktohet, për çdo problem të
posaçëm, se a janë adekuate burimet statistikore që janë në dispozicion, apo a duhet të bëhen
përpjekje shtesë për t'i prodhuar ato.
• Analizë e reagimeve institucionale dhe lidhjes së tyre me të drejtat e njeriut
Ky aktivitet bëhet duke marrë lloje tjera të burimeve të informatave, si për shembull: përpilimi i
informatave për plane, programe dhe veprime të qeverisë, intervista me zyrtarë që punojnë me to,
intervista me zyrtarë në nivele tjera qeveritare, intervista me informatorë kyç (qofshin apo jo anëtarë
të komunës), grupe të fokusit. Kjo informatë ka rëndësi jetike sepse ndihmon të përcaktohet, në nivel
të programit, se a ka strategji të caktuara të veprimit dhe/ose mekanizma të bazuara në perspektivën
për të drejtat e njeriut. Këshillohet të kërkohen dhe identifikohen shkaqet kryesore të problemeve
vetëm pasi të përcaktohen prioritetet sipas të cilave duhet të punojë ekipi koordinues që e ka për
detyrë ta bëjë planin apo strategjinë.
1.2 Identifikimi i të drejtave njerëzore të ndikuara
Kur të identifikohen problemet më urgjente nga QBDN, ekipi duhet ta vlerësojë në mënyrë më
specifike se cilat të drejta të njeriut preken, mohohen ose shkelen prej tyre. Përdorimi i qasjes
pjesëmarrëse ndihmon gjithashtu me përfshirjen e problemeve dhe shqetësimeve të banorëve të
komunës, për shkak se janë të ndarë në grupe të ndryshme urbane, rurale, të moshës, gjinisë, etnisë,
politikës, religjionit. Ndihmon gjithashtu me përfshirjen e grupeve të prekshme që përndryshe do të
kishin mbetur të përjashtuar. Sigurimi i pjesëmarrjes së të gjitha grupeve, si dhe i objektivitetit dhe
pavarësisë së procesit, do ta parandalojë rrezikun që të ndikojnë grupet tjera më dominuese dhe të
fuqishme në procese dhe rezultate.
Direktivat:
 Të identifikohet se cilat të drejta njreëzore preken ose mohohen nga problemet/çështjet.
 Të vlerësohet nëse dhe si të drejtat e njeriut mbrohen nga struktura ligjore
kombëtare/komunale.
 Të vlerësohet se a është problem i mbrojtjes ligjore apo zbatimit të ligjit
 Të identifikohen të drejtat e bartësve të të drejtave dhe obligimet e bartësve të detyrave.
 Të identifikohen praktikat e mira dhe shpërdorimet sa i përket mbrojtjes së të drejtave të
njeriut

• Identifikimi i bartësve të të drejtave
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E rëndësishme është të identifikohet se kush ndikohet më së shumti nga problemet dhe çështjet.
Gjithashtu, është thelbësore të vendoset se çfarë të drejta ka grupi apo personi i ndikuar. Në këtë
proces, përpjekje të veçanta duhet të bëhen për t'i identifikuar grupet më të prekshme.
Siç përmendëm më herët, thelbi i qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut është ndërtimi i kapacitetit
të njerëzve për të marrë pjesë në projekte zhvillimore. Pra identifikimi i asaj se kush çfarë të drejta ka
bëhet veçori kyçe në planifikimin e bazuar në të drejta.

Pyetjet udhëzuese:
 Kush margjinalizohet? Cilët janë njerëzit më të prekshëm?
 Pse dhe si ndikohen më shumë?
 A i përkasin ndonjë grupi të caktuar (burra, gra, etnik, religjioz, politik, aftësi të kufiuzara,
grup moshe, njerëz që jetojnë në një lokacion specifik gjeografik etj.)
 A i përkasin ndonjë grupi të posaçëm religjioz, etnik apo kulturor?
 A janë anëtarë të një partie politike apo religjioni të caktuar?
 A janë të bazuar në ndonjë rajon specifik gjeografik?
 Çfarë statusi ekonomik kanë?
 Çfarë grup moshe i përkasin?
 A ka fëmijë që ndikohen veçanërisht nga ky problem?
 Si ndikohen gratë?
 Kush janë bartësit e të drejtave?
 Çfarë të drejta kanë ata?

• Identfikimi i bartësve të detyrave
Këtu objektivi kryesor është të identifikohet se kush ka përgjegjësi për ta bërë atë që është e
nevojshme për t'u siguruar që të drejtat e njeriut janë të respektuara dhe të mbrojtura, për të zbatuar
mekanizma të zgjidhjes dhe për të përmbushur obligime që lidhen me problemet dhe të drejtat e
identifikuara. Bartësit e detyrave duhet të identifikohen në të gjitha nivelet e autoritetit, që të
vendosen përgjegjësitë në mesin e hierarkive dhe degëve të ndryshme qeveritare.

Pyetje udhëzuese:
 Kush është përgjegjës për themelimin e mekanizmave të zgjidhjes për t'i respektuar,
mbrojtur dhe përmbushur të drejtat e njeriut? Çfarë niveli të autoritetit ka ky person?
 Çfarë obligime kanë bartësit e identifikuar të detyrave, në përputhje me standardet
ndërkombëtare dhe strukturën ligjore kombëtare?

• Analizë
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Supozimi themelor është se të drejtat nuk përmbushen sepse bartësit e të drejtave kanë mungesë të
kapacitetit për t'i kërkuar të drejtat e tyre. E kështu supozohet gjithashtu se të drejtat nuk përmbushen
për shkak se bartësit e detyrave kanë mungesë të kapacitetit për t'i përmbushur detyrat e tyre. Analiza
e kapaciteteve kërkon një vlerësim tërësor të kapaciteteve që i kanë njerëzit dhe grupet për t'i gëzuar
dhe ushtruar të drejtat e tyre - me fokus të veçantë në grupet e prekshme dhe në shkaktarët e
prekshmërisë së tyre - dhe një analizë të kapaciteteve të bartësve të detyrave për t'i respektuar deh
përmbushur obligimet e tyre në përpjekje për t'i realizuar të drejtat e njeriut. Analiza e kapacitetit
mund të bëhet duke përdorur metodologjinë e analizës SWOT, në kombinim me probleme relevante
dhe specifike për grupin. Analiza e kapaciteteve të bartësve të të drejtave duhet të fokusohet në
qasjen e tyre në informata, aftësitë e tyre për t'u bashkuar dhe për të marrë pjesë, aftësitë e tyre për
të kërkuar ndryshime të politikave dhe për të kërkuar dhe realizuar ndryshime të të drejtave të
ndikuara apo mohuara. Kjo analizë duhet ta identifikojë gjithashtu zbrazëtinë e kapacitetit të secilit
bartës të të drejtave për t'i kërkuar të drejtat e tij. Analiza e kapaciteteve të bartësve të detyrave
përfshinë: (a) autoritetin dhe pushtetin e tyre për të vepruar në lidhje me çështjet e prioritizuara; (b)
përgjegjësitë e tyre, përfshirë këtu kuptimin e tyre dhe respektin e tyre për obligimet që i kanë në
lidhje me të drejtat e njeriut dhe vullnetin politik; (c) burimet - njerëzore, financiare dhe organizative;
dhe (d) qasjen në informata të domosdoshme dhe burime të njohurive, dhe zbrazëtinë e kapacitetit
të secilit bartës të detyrave për t'i përmbushur detyrat e tij.
Faza 2: Projektimi dhe formulimi i një planit lokal për punësim të rinisë apo një strategjisë së
bazuar në të drejtat e njeriut
Vendosja e objektivave dhe synimeve gjatë procesit të planifikimit është një tjetër pikënisje për
zbatimin e QBDN. Së pari, është e bazuar në prioritetet e identifikuara në fazën diagnostikuese dhe
përsëri do ta përfshijë komunitetin dhe palët e interesit në qeverinë lokale. Nuk duhet të shpërfillet
çështja e kompetencave juridiksionale të qeverive lokale. Pra kur i përcaktojmë prioritetet, objektivat
dhe synimet, këshillohet t'i koordinojmë përpjekjet me plane dhe programe kombëtare dhe komunale
që zbatohen në nivel lokal, në mënyrë që t'i shmangemi dublikimit, ta përmirësojmë efikasitetin e
burimeve dhe të arrijmë ndikim më të madh. Në këtë mënyrë bëhet thelbësore themelimi i bazave
dhe treguesve të fortë të të drejtave të njeriut që përvetësojnë nivele tjera të qeverisë me ndikim
lokal. Sa i përket vendosjes së prioriteteve, përderisa QBDN nuk vendos ndonjë model strikt, kërkon
përmbushjen e kushteve të aktuara në proces dhe në përmbajtje themelore: Së pari, vendosja e
prioriteteve duhet ta përfshijë pjesëmarrjen efektive të të gjithë palëve të interesit, përfshirë këtu të
gjitha grupet e margjinalizuara. Së dyti, kur vendosen prioritetet, nuk mund t'i jepet përparësi ndonjë
të drejtës njerëzore para ndonjë tjetrës. Së treti, kur ndahen më shumë burime për të drejtat e
prioritizuara, duhet të kemi kujdes të sigurohemi që realizohen të gjitha të drejtat tjera.
Pyetje udhëzuese:







Si mund të sigurohet pjesëmarrja e grupeve të margjinalizuara?
Kush është përgjegjës për zbatim?
Si koordinohen palët e ndryshme të interesit?
Si përfshihet qeveria e nivelit qendror?
Çfarë mekanizma të përgjegjësisë janë në dispozicion për t'i kontribuar llogaridhënies?
SI të garantohet që parimet e të drejtave të njeriut respektohen gjatë procesit të zbatimit?
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• Përcaktimi i veprimeve
E rëndësishme është të dallohen ato veprime që mund të kryhen nga vet qeveria komunale, nga ato
që kërkojnë pjesëmarrjen e jurisdiksioneve tjera qeveritare, me synim që të realizohen qëllimet e
propozuara.
Direktiva:
 Qëllimi i dhënë përmbushet duke zbatuar disa programe dhe projekte.
 Ju lutem specifikoni ato. A ka plane dhe projekte që po zbatohen nga komuna dhe që
kontribuojnë më specifikisht në përmbushjen e të drejtave njerëzore specifike dhe të
identifikuara? Si mund t'i shfrytëzoni arritjet e deritanishme?
 A është e domosdoshme të futet në fuqi ndonjë rregull specifike?
 A është e domosdoshme të ridistribuohet buxheti?
 A është e domosdoshme të modifikohet struktura organike e qeverisë komunale? A ka
nevojë të krijohen zona të reja apo të shkrihen zonat ekzistuese? A kërkohet caktimi i një
rolit të ri?
 A janë të përshtatshme burimet njerëzore që janë në dispozicion? A është e domosdoshme
të organizohet ndonjë program i trajnimit?
 A është e domosdoshme të rishikohen mekanizmat për ta përfshirë shoqërinë civile?
 A ka kushte politike për marrëveshje me qeveritë kombëtare?
 Si mund të analizohen pengesat me të cilat mund të ballafaqoheni?
 Çfarë burime njerëzore, materiale, infrastrukturore, buxhetore etj. janë në dispozicion
(analizë e burimeve të disponueshme, vendosje e përgjegjësive)?
 A janë të mjaftueshme veprimet që po ndërmerren për ta arritur qëllimin? Çfarë duhet të
bëhet që nuk po bëhet aktualisht? Çfarë nuk duhet të bëjmë më?
 Cilat veprime të vazhdueshme janë të lidhura rreptësisht me arritjen e qëllimit të
lartpërmendur?
 Cilat janë të lidhura në mënyrë indirekte?
 Si do t'i përfshini njerëzit në këto veprime (pjesëmarrja)?
 Si do të duket vlerësimi gjatë procesit të zbatimit të strategjisë (monitorimi dhe zhvillimi i
mëtejmë)? (Çka, si, kush etj.)
 Si do të bëhet vlerësimi final (rezultatet)? (Çka, si, kush etj.)

• Miratimi i planit apo strategjisë
Në përputhje me rregullat e komunës duhet të themelohet një mekanizëm për t'i prezantuar dhe
përhapur të gjitha aktivitetet e planifikuara të monitorimit pjesëmarrës. Produkti i gjithë kësaj faze
është Plani Lokal i Veprimit apo Strategjia për Punësim të Rinisë e bazuar në Qasjen e të Drejtave të
Njeriut.
Faza 3: Zbatim dhe monitorim
• Prezantimi publik i planit apo strategjisë

HRBA MANUAL

Para zbatimit të planit apo strategjisë, është mirë të vendoset në diskutim apo konsultim publik, me
synim që të vërtetohet dokumenti, të ruhet roli mbështetës dhe monitorues i shoqërisë civile dhe të
përkushtohen ata që janë përgjegjës për përcaktimin e politikave publike lokale për miratimin e planit
apo strategjisë si plan qeveritar. Për ta arritur këtë duhet të merret miratim ligjor formal, në përputhje
me rregullat komunale që janë në fuqi. Procesi i projektimit të planit apo strategjisë lokale për
reduktim të varfërisë është synimi suprem i përpjekjeve të përbashkëta të qeverisë lokale dhe
komunitetit. Nisma për ta bërë publike këtë plan apo strategji vjen nga nevoja për t'i mbajtur qytetarët
të informuar dhe për t'i bërë transparentë të gjitha mekanizmat e zbatimit dhe monitorimit. Si faza
diagnostikuese, i përmbush premisat në vijim:
•
•
•

Është mënyrë për t'i informuar të gjitha ata që kanë marrë pjesë drejtpërdrejtë në diagnozë
Ndihmon me komunikimin e rezultateve të nismave të ndërmarra nga e gjithë shoqëria
Ndihmon me konsolidimin e hapave të ardhshëm të procesit të bazuar në një rezultat të
arritur me efikasitet
Ndihmon me marrjen e opinioneve, sugjerimeve dhe kritikave që e përmirësojnë strategjinë

•

• Plani i monitorimit
Edhe procesi i planifikimit duhet ta përfshijë një sistem të informatave për të mbledhur, analizuar
dhe prodhuar të dhëna që përdoren kur monitorohet zbatimi i politikave publike. Themelimi i një
mekanizmi të përhershëm dhe pjesëmarrës të monitorimit është një tjetër pikënisje e QBDN. Në
rastin e planifikimit QBDN, sistemi i informatave duhet t'i përfshijë treguesit që reflektojnë
performancën e Shtetit sa i përket përmbushjes së obligimeve për të drejtat e njeriut; pra progresin
e tij në këtë aspekt. Në këtë fazë, është thelbësore të krijohet një sistem i informatave që përfshinë
treguesit e të drejtave të njeriut dhe që cakton synime të ndërmjetme për ta lehtësuar vlerësimin e
rregullt të politikave, me synim që të zbulohen dështimet apo problemet.
• Treguesit
Treguesit e të drejtave të njeriut janë vegla për matjen e zbrazëtive ndërmjet standardeve dhe situatës
aktuale, për identifikimin e grupeve të popullsisë që janë më të pambrojtura apo të drejtat e së cilëve
janë më të prekshme në një mënyrë që diskriminimi ekzistues bëhet i dukshëm 8.

Pyetje udhëzuese:







8

Kush e ka për detyrë monitorimin?
Kush është përgjegjës për rezultate?
Çfarë është duke u monitoruar?
Çfarë vegla të verifikimit po përdoren?
A ka synime të ndërmjetme? Cilat janë ato?
Çfarë niveli të zbërthimit duhet ta ketë një tregues?
Si ndërtohen treguesit kualitativ?

https://www.ohchr.org/en/issues/indicators/pages/hrindicatorsindex.aspx
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 Si i inkorporon qeveria të gjitha mësimet e mësuara?

• Komunikimi dhe përhapja
Komunikimi dhe përhapja nëpërmjet mesazheve të qarta në lidhje me aktivitetet, ambienteve
pjesëmarrëse, rezultateve dhe ngjarjeve të papritura duhet ta garantojë një rrjedhë të vazhdueshme
të informatave ndërmjet qeverisë lokale dhe komunitetit, për të kontribuar në transparencën e
procesit, për forcuar lidhjet shoqërore dhe për ta përmirësuar kualitetin e praktikave demokratike.
Pyetje udhëzuese:
 Cilat janë strategjitë e komunikimit që i ka zhvilluar qeveria dhe që janë më adekuate për
synimet specifike? A është e mundur të përdoren këto strategji për ta komunikuar këtë
proces të posaçëm?
 Çfarë mjete të komunikimit janë në dispozicion? Çfarë mjete alternative mund të
propozohen/krijohen?
SHEMBUJ TË ZBATIMIT TË QBDN

Biznes me Dredhza: Projekt për rritje të dredhzave, zbatuar nga Komuna Bugojno, Bosnje
45 njerëz fituan të hyra shtesë dhe mundësi për vetëpunësim.
Projekti u dizajnua për ta mbështetur gjenerimin e të hyrave shtesë për popullsinë rurale më të
prekshme dhe më të ndikuar nga papunësia në Bugojno 9. Mundësoi themelimin e plantacioneve me
sipërfaqe minimale prej 0.1 hektarë, dhe kjo siguroi të hyra të qëndrueshme dhe mundësoi zbatimin
e masave agroteknike. Përfituesit u ndihmuan nga ekspertët si dhe morrën fara dhe mbulesa plastike.
Departamenti Komunal i Bujqësisë i ndihmoi fermerët e dredhzave me arsimim, trajnim, hulumtim të
tregut, dhe e mbështeti shitjen e produkteve të tyre. Në tërësi, 45 njerëz fituan të hyra shtesë dhe
mundësi të vetëpunësimit nëpërmjet 15 plantacioneve të dredhzave në një sipërfaqe totale të tokës
prej 1.5 hektarë.
Komunat Doboj Istok, Kotor Varoš, Odžak - zbatimi i QBD në planifikim për zhvillim
Shembulli i mëposhtëm i praktikës së mirë është marrë nga Doracaku i UNDP-së në Bosnje dhe
Hercegovinë mbi metodologjinë për planifikimin e integruar të zhvillimit lokal. 10

See more in Primer on Rights-Based Local Development Planning Based on Experiences of the UNDP RightsBased Municipal Development Programme in Bosnia and Herzegovina, November 2009, UNDP, available at:
https://hrbaportal.org/wp-content/files/Primer_RMAP_FINAL2.pdf?fbclid=IwAR3ToT5W637I0QX1odBdHQUYPgo5TIMIOXCL800xQTn7t-fMI1c83yHDfd4
10
For more info on the integrated local development methodology see report ‘Methodology for Integrated
Development Planning’ (June 2011), available on the following link:
https://www.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Research&Publications/Democratic%20G
overnance/Methodology%20for%20Integrated%20Local%20Development%20Planning%20in%20Bosnia%20an
d%20Herzegovina/MiPRO%20Practical%20Part%20English.pdf
9
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Gjatë përgatitjes së planit për zhvillim social, rekomandohet të merren masa proaktive për
identifikimin e nevojave hde prioriteteve të grupeve të përjashtuara nga shoqria, duke marrë parasysh
se këto kaegori shpeshherë mbesin në margjinat e shoqërisë si rrjedhojë e pozitës specifike të tyre.
Një shembull i mirë i qasjes proaktive është Komuna Doboj Istok, ku gratë njiheshin si kategori e
përjashtuar nga procesi i vendimmarrjes në komunitet. Si rrjedhojë e përpjekjeve të qeverisë
komunale, u mbajtën disa takime tematike me gratë, ku ato u inkurajuan të marrin pjesë në procesin
e planifikimit, dhe t'i theksojnë problemet e tyre dhe propozimet e tyre për zgjidhjen e këtyre
problemeve. Propozimet që i prezantuan gratë gjatë këtyre takimeve u inkorporuan në strategjinë e
zhvillimit që u miratua në 2011. Nisma e krijuar në mesin e grave në këtë proces u transformua në
nisma konkrete; u themelua një Shoqatë e Grave që sot është një OJQ ende e re por sidoqoftë aktive
në Doboj Istok.
Në Komunën Kotor Varoš, të kthyerit, refugjatët dhe personat e zhvendosur u identifikuan si grupe
të prekshme të popullsisë që kanë nevojë për vëmendje të veçantë sa i përket përcaktimit të
projekteve dhe masave, veçanërisht në fushën e zhvillimit shoqëror. Intervistat e fokusuara me këto
kategori çuan deri te vendosja e prioriteteve për të realizuar kushte më të mira të jetesës për ta.
Zonat e personave të kthyer problemin më të madh e kishin mungesën e infrastrukturës (furnizimin
me ujë dhe energji elektrike, rindërtimin e rrugëve), ekzistencën e deponive ilegale dhe mungesën e
shesheve të lojërave dhe fushave sportive për fëmijë dhe të rinj.
Personat e zhvendosur dhe refugjatët u ballafaquan me probleme të ngjashme, dhe kjo ndodhi
veçanërisht me familjet që jetojnë në fshatin Bare, që i ishte ekspozuar ndërtimeve të shpejta të
ndërtesave të banimit pas luftës, por mungonte infrastrukturë themelore. Në procesin e projektimit
të planit për zhvillim shoqëror, Ekipi Komunal për Zhvillim mblodhi prioritete dhe ide nga këto grupe
dhe i transformoi ato në projekte konkrete që më pas u përfshinë në strategjinë për zhvillim dhe
planin për investime kapitale. Nga këto, projekte prioritare dhe të realizueshme si ndërtimi i rrugëve,
rregullimi dhe ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë në zona rurale dhe ndërtimi i shesheve të
lojërave, u përsfhinë në plan veprimin për projekte prioritare për 2011.
Një shembull i mirë është nisma e OJQ-së "House of Hope" në Komunën Odžak, që i mbledh 106
persona me aftësi të kufizuara. Këta persona ballafaqohen me probleme shëndetësore, arsimore,
profesionale dhe të rehabilitimit social, që rezultojnë në izolim dhe në përjashtimin e tyre nga
shoqëria.Nëpërmjet nismës së "House of Hope", njerëzit me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre u
inkurajuan të marrin pjesë në procesin e planifikimit dhe të propozojnë projekte dhe masa specifike
për t'i adresuar me sukses problemet e tyre dhe për ta përmirësuar kualitetin e përgjithshëm të
jetës. Si rrjedhojë e kësaj, projektet që lidhen me shëndetësinë për të gjithë personat me aftësi të
kufizuara, renovimin e objekteve, dhe furnizimin me pajisje të çerdheve për fëmijë me aftësi të
kufizuara, u përfshinë në strategjinë për zhvillim. 11
Komuna Morón, Argjentina - kontribut në MDG dhe perspektivën për të Drejtat e Njeriut 12
Deyra e parë e procesit diagnostikues në Komunën Morón, Kubë ishte themelimi i strukturës teorike
për ta mbështetur analizën e veprimeve dhe programeve, të bazuar në kontributin e tyre në arritjen
See also this short clip (2015) on the Women’s Association of Doboj Istok
https://www.youtube.com/watch?v=E-nu062O06M
12
See more in UNDP handbook on Human Rights and the Millennium Development Goals:
http://hrbaportal.org/wp-content/files/1245402878putting_a_hrba_to_poverty_reduction_into_practice.pdf
11
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e Synimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (MDG) dhe afërsinë e tyre me perspektivën për të Drejtat e
Njeriut. Në të u përfshi një element i përbashkët historik-gjeografik, për të treguar historinë dhe
shkaqet e varfërisë së vazhdueshme dhe realitetit të përjashtimit, dhe zhvillimet e ndryshme të tij në
nivelin lokal dhe kombëtar. Gjatë diagnozës u përdorën tri burime të informimit: të dhënat
statistikore ekzistuese; intervistat me ata që ishin në krye të menaxhmentit, të fokusuara në
veprimet dhe programet e vazhdueshme; punëtoritë me komunitetin që kishin për synim diskutimin
dhe analizimin e atyre veprimeve. Për t'i mbajtur punëtoritë u caktua një profesionist si koordinator,
dhe në bazë të instancave të pjesëmarrjes në të kaluarën, u ftuan përfaqësues të Këshilleve të
Komunitetit, Këshilleve Tematike dhe shoqatave të ndërmjetme.
U caktuan katër takime, nga një çdo dy javë, dhe secili prej tyre trajtonte tema korrelative që u
riformuluan në përputhje me rezultatet e secilës seancë. Gjithashtu, materialet grafike u prodhuan
për t'i ilustruar çështjet që duhej të adresoheshin në secilin takim, përfshirë këtu rezultatet e
aktiviteteve të kryera në seancën e kaluar. U krijua një forum virtual për shkëmbim, përhapje dhe
diskutim të këti materiali. Si rrjedhojë e aktiviteteve, rëndësia e MDG dhe marrëdhënia e tyre me të
drejtat e njeriut u promovua në mesin e popullsisë; struktura konceptuale e projektuar nga ekipi
koordinues u problematizua; analiza dhe diskutimi i veprimeve të vazhdueshme qeveritare u
inkurajua dhe nevoja për veprime të reja u vlerësua; u krijua hapësira për diskutim një-me-një me
zyrtare të komunës. Punëtoritë diagnostikuese i prodhuan disa rezultate të papritura, që
demonstron potencialin dhe mundësitë e zbatimit të një qasjes së tillë në formulimin e strategjive
për reduktim të varfërisë nga një perspektivë për të drejtat e njeriut:
•
•
•
•

U krijua kërkesa për vazhdimësi të hapësirës;
Shqetësime për atë se sa e vështirë është të tërheqen më shumë akterë të përkushtuar ndaj
pjesëmarrjes;
Problematizimi i mekanizmave për përhapjen e veprimeve qeveritare
Krijimi i një hapësirës që, më pas, mund të përdoret si mekanizëm për monitorim të
veprimeve qeveritare.

