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ÇËSHTJET GJINORE, SI DHE SHËNDETI SEKSUAL 
DHE RIPRODHUES NË KORNIZËN ZHVILLIMORE 
PËR PERIUDHËN PAS VITIT 2015
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Implementimi i Qëllimeve zhvillimore mijëvjeçare (QZHM) do të përfundojë në vitin 2015. Në shtator të vitit 2015, Kombet 
e Bashkuara do ta kontraktojnë dhe do ta miratojnë kornizën e cila do t’i zëvendësojë QZHM dhe, si e tillë, e mban emrin 
Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm (QZHQ). Bashkësia ndërkombëtare dhe aktorët e ndryshëm siç janë qeveritë 
e vendeve të ndryshme botërore (të shënuara si “vende-anëtare të OKB”), agjencitë e OKB dhe organizatat qytetare 
në këtë moment investojnë mund, që ta japin kontributin e tyre drejt përcaktimit të çështjeve të cilat janë orientuar si 
prioritete në kornizën e tillë që do të vijojë. 

Qëllimet zhvillimore mijëvjeçare ia vizatuan bashkësisë botërore prioritetet e qarta në raport me atë se cilat veprime 
duhet të ndërmerren në nivel global, që në mënyrë të dukshme të zvogëlohet varfëria dhe si pasojë e kësaj, vendet 
e zhvilluara si dhe ato në zhvillim, e shfrytëzuan këtë instrument që t’i vendosin prioritetet e tyre në këtë drejtim në 
nivel nacional. Vendet e zhvilluara i përshtatën programet e tyre zyrtare ndaj këtij instrumenti ndërkombëtar për ndihmë 
zhvillimore, derisa vendet në zhvillim e bënë të njëjtën me planet e tyre nacionale për zhvillim. Në të dy rastet, Qëllimet 
zhvillimore mijëvjeçare ndihmuan në formulimin ose kryen ndikim mbi prioritetet politike të më shumë qeverive në botë. 

Korniza zhvillimore për periudhën pas vitit 2015 do të jetë më gjithëpërfshirëse se Qëllimet zhvillimore mijëvjeçare dhe 
do t’i marrin parasysh 4 shtyllat e zhvillimit të qëndrueshëm – ekonomike, lidhur me mbrojtjen e ambientit jetësor, social, 
si dhe atë që ka të bëjë me paqen dhe sigurinë. Për dallim nga QZHM, mënyra në të cilën do të zhvillohet Korniza 
zhvillimore për periudhën pas vitit 2015, si dhe mënyrën se si vendet e ndryshme do ta realizojnë kontributin e tyre ndaj 
të njëjtës, janë lëndë e konsultimeve të gjera me shtetet-anëtare de shoqërinë civile. 

ÇFARË PARAQET KORNIZA ZHVILLIMORE 
PËR PERIUDHËN PAS VITIT 2015?
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NGJARJET LIDHUR ME PROMOVIMIN E KORNIZËS 
ZHVILLIMORE PËR PERIUDHËN PAS VITIT 2015
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Tolerance and 

Reconciliation, NY
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Post-2015: PGA high 
level thematic bebate 
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Cooperation btw the 
UN and regional and 

sub-regional 
organizations, NY
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up and Review, NY
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Financing for 
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third drafting session 
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70th UNGA session: 
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debate, NY

9-12 Nov

4th International 
Conference on Family 

Planning, JAKARTA 

8-9 Dec

Informal EU Foreign A�airs 
Council on post-2015 Summit 

and Financing for 
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20-24 + 27-31 July

Post-2015 Negotiations: 
outcome document, NY

13-17 April

CPD 48 on 
Integrating 

Population Issues 
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the post-2015 
agenda, NY
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Targets, NY
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A�airs Council, 
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meeting, GERMANY
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outcome document, NY

26 June

EU Council Conclusions 
on Means of 

Implementation
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Post-2015: PGA 
high level thematic 
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Change, NY

15-28 Sep
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Session, NY

25-27 Sep

UN Post-2015 
Summit, NY

30 Nov-11 Dec

UNFCCC COP 
21, Paris

15-16 Dec

OECD DAC High Level 
Meeting, Paris

13-16 July

Third Financing for 
Development 

Conference, ADDIS 
ABABA

26 Sep

Global  Leaders' 
Commitment Forum on  
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Women's 
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20-24 April

Post-2015 
negotiations: Means of 

Implementation and 
Global Partnership for 

SD, NY

(adapted from EuroNGOs timeline © Patrizia Pompili)
International Advocacy Timeline 2015
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Për momentin, në Kombet e bashkuara në vijim e sipër është përcaktimi i agjendës zhvillimore për periudhën pas vitit 
2015. Zbatimi i të njëjtës zyrtarisht do të fillojë në Samitin e caktuar për në shtator 2015, që njëkohësisht paraqet edhe 
afatin e fundit për përmbushjen e QZHM. Mënyra se si agjenda përpilohet në këtë çast nënkupton mbajtjen e konsultimeve 
joformale në atë drejtim, në kuadër të Asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për këtë qëllim, Kryesuesi i 
Asamblesë së përgjithshme caktuan dy Lehtësues të përbashkët të cilët duhet t’i udhëheqin konsultimet e tilla joformale. 

Procedurën e përpilimit përfundimtar të agjendës zhvillimore për periudhën pas vitit 2015 e udhëheqin shtetet-anëtare 
me pjesëmarrje të gjerë të grupeve kyçe dhe aktorëve tjerë të cilët vijnë nga radhët e organizatave qytetare. Kontributin e 
vet drejt formulimit të agjendës e kanë dhënë aktorë të shumtë, në radhë të parë në formë të pakos Qëllime për zhvillim 
të qëndrueshëm, i cili u propozua nga ana e nj grupi të hapur punues të Asamblesë së përgjithshme, që ishte formuar 
për atë qëllim, si dhe raporti i komitetit ndërqeveritar të ekspertëve, lidhur me mënyrat e mundshme të financimit të 
zhvillimit të qëndrueshëm, dialogët në suaza të Asamblesë së përgjithshme lidhur me mundësitë për  ndihmë të zhvillimit 
të teknologjisë, por edhe shumë tjera.  

Asambleja e përgjithshme i bëri thirrje Sekretarit të përgjithshëm të OKB-ve që t’i bashkojë në një pako të gjitha mënyrat, 
në të cilat aktorët e ndryshëm propozuan ta realizojnë kontributin e tyre drejt formulimit të agjendës dhe ta dorëzojë 
raportin e tij, ku pa përjashtim i numëron dhe prezanton të njëjtat para fundit të vitit 2014 dhe me të cilin do ta japë 
kontributin e tij drejt negociatave ndërqeveritare, të cilat zhvillohen në atë drejtim në periudhën që i paraprinë Samitit 
të përmendur. Kombet e Bashkuara e luajtën rolin e lehtësuesit dhe ndihmësit në realizimin e dialogut, që zhvillohej në 
korniza botërore për agjendën zhvillimore për periudhën pas vitit 2015, duke dhënë në mënyrën e vet edhe mbështetje 
për mbajtjen e konsultimeve rreth kësaj çështjeje në nivel global. Po ashtu, Kombet e Bashkuara e morën edhe obligimin 
që t’u sigurojnë mbështetje shteteve-anëtare përmes realizimit të drejtpërdrejtë të kontributit të tyre në formë të punimeve 
me shkrim lidhur me temën  e bazuar në dëshmi, mendime analitike dhe përvoja nga terreni. 

 

PROCESI NË KUADËR TË KORNIZËS ZHVILLIMORE 
PËR PERIUDHËN PAS VITIT 2015



7

Hyrje

Dokumenti përfundimtar i Konferencës për zhvillim të qëndrueshëm të OKB-ve Rio+20 u organizua në vitin 2012, me titull si 
Ardhmëria që e dëshirojmë, mes tjerash dha mandat për vendosjen e Grupit punues të hapur (GPH), i cili do të përpilonte një 
pako të qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm, që në mbledhjen e vet të 68-të, Asambleja e përgjithshme e OKB-ve më tej do ta 
jepte për shqyrtim dhe do të caktoheshin masa adekuate të veprimit lidhur me të njëjtin. Po ashtu, ky dokument ishte edhe baza 
mbi të cilën u formua koncepti sipas të cilit duhej të zhvillohet zbatimi i qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm në periudhën 
e ardhshme. Dokumenti përfundimtar i Rio+20 dha edhe një mandat që QZHVQ të harmonizohen dhe të inkorporohen në 
agjendën zhvillimore për periudhën pas vitit 2015 të OKB-ve. 
Eliminimi i varfërisë, ndryshimi i formularëve të paqëndrueshëm dhe promovimi i formularëve 
të qëndrueshëm të shpenzimit dhe prodhimit, si dhe mbrojtja dhe avancimi me resurset 
natyrore, të cilat e përbëjnë bazën e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror janë qëllimet kyçe 
të zhvillimit të qëndrueshëm dhe paraqet parakusht thelbësor për ekzistimin e të njëjtit. 

Njerëzit janë në qendër të interesit të zhvillimit të qëndrueshëm, dhe në këtë periudhë 
Rio+20 dha premtimin se do të përpiqet drejt një bote e cila është e drejt dhe inkluzive 
dhe e cila më tej, do të jetë e përkushtuar në investimin e përpjekjeve të përbashkëta për 
promovimin e rritjes ekonomike të qëndrueshme dhe inkluzive, zhvillim shoqëror dhe 
mbrojtjen e ambientit jetësor, nga i cili do të  kishin dobi të gjithë, e veçanërisht fëmijët në 
gjithë botën, si dhe rinia dhe pjesëtarët e gjeneratave të ardhshme botërore pa dallim të 
moshës, gjinisë së tyre, llojit të handikapit, karakteristikave kulturore, përcaktimin racor 
dhe etnik, prejardhjen, gjendjen e migrimit, bindjet fetare, gjendjen ekonomike e tjetër. 

Po ashtu Rio+20 i riafirmoi të gjitha parimet e Deklaratës për ambientin jetësor dhe 

PROPOZIMI  GRUPIT PUNUES TË HAPUR PËR 
QËLLIMET PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
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zhvillim nga Rioja, duke përfshirë, mes tjerash, edhe ndërmarrjen e obligimeve të ndara, por njëkohësisht edhe të kufizuara, si 
Parimi nr. 7 i cekur në të njëjtin.
 
Më tej, Rio+20 e vërtetoi edhe përpjekjen për zbatimin e tërësishëm të Deklaratës nga Rioja, Agjenda 21, Programi për zbatimin 
e mëtejshëm të Agjendës 21, Plani për zbatim që doli nga Samiti botëror për zhvillim të qëndrueshëm (Plani për zbatim nga 
Johanesburgu) dhe Deklarata për zhvillim të qëndrueshëm nga Johanesburgu, Programi për veprim për arritjen e zhvillimit të 
qëndrueshëm te shtetet-ishuj të vogla në zhvillim (Plani për veprim nga Barbadosi), si dhe Strategjia nga Mauriciusi për zbatimin 
e mëtejshëm të Programit të veprimit për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm te shtet0shuj të vogla. Po ashtu, ajo e riafirmoi 
edhe angazhimin për zbatimin e plotët të Programit të veprimit për vendet e zhvilluara dobët për dekadën, e cila e përfshinë 
periudhën mes viteve 2011 dhe 2020 (Programi për veprim nga Stambolli), Programi për veprim nga Almati: Ballafaqimi me 
nevojat e veçanta të vendeve kontinentale në zhvillim në suaza të Kornizës së re botërore për bashkëpunim në komunikacionin 
transit për vendet në zhvillim kontinentale dhe transite, deklarata politike për nevojat zhvillimore të Afrikës dhe Partneriteti i 
ri për zhvillim të Afrikës. Ajo i riafirmoi edhe përpjekjet e përmbajtura në dokumentet përfundimtare të gjitha konferencave 
dhe samiteve më të rëndësishme të Kombeve të Bashkuara lidhur me ekonominë, zhvillimin shoqëror dhe ambientit jetësor, 
duke përfshirë edhe Deklaratën mijëvjeçare të Kombeve të Bashkuara, Dokumentin përfundimtar nga Samiti botëror në vitin 
2005, Konsensusin nga Monterei në kuadër të Konferencës ndërkombëtare për financimin e zhvillimit, Deklaratën nga Doha 
për financimin e zhvillimit, dokumentin përfundimtar të Mbledhjes plenare në nivel të lartë të Asamblesë së përgjithshme të 
OKB-ve për Qëllimet zhvillimore mijëvjeçare, veprimet kyçe për zbatimin e mëtejshëm të Programit për veprim të Konferencës 
ndërkombëtare për popullatë dhe zhvillim dhe Deklarata e Pekinit dhe Platforma për veprim, si dhe dokumentet përfundimtare 
të konferencës për shqyrtim të njëjtave. Dokumenti përfundimtar i ngjarjes së veçantë në shtator të vitit 2013 për plotësimin e 
përpjekjeve të cilat dolën në drejtim të arritjes së Qëllimeve zhvillimore mijëvjeçare, e vërtetoi mes tjerash, vendosmërinë për 
përpunimin e një agjende të fuqishme zhvillimore për periudhën pas vitit 2015. Përkushtimi drejt çështjes së migrimit dhe 
zhvillimit u vërtetua në Deklaratën e dialogut në nivel të lartë për migrimet dhe zhvillimin ndërkombëtar. 

Dokumentet përfundimtare të Rio+20 e riafirmuan edhe nevojën nga themelimi i qëllimeve zhvillimore mbi aplikimin dhe 
parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, me respektimin e plotë të drejtës ndërkombëtare dhe parimet e tija. Ato e vërtetuan 
rëndësinë e lirisë, paqes dhe sigurisë, respektimin e të drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe të drejtën e zhvillimit dhe të 
drejtën e standardit adekuat jetësor, ndërsa në këto suaza edhe të drejtën e ushqimit dhe ujit, sundimin e të drejtës, sundimin 
e drejt, barazinë gjinore, emancipimin e femrës dhe përpjekjen gjithëpërfshirëse për shoqëritë e drejta dhe demokratike që e 
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kanë për zhvillimin në përgjithësi. Po ashtu, ato e vërtetuan edhe rëndësinë e Deklaratës universale për të drejtat e njeriut, si dhe 
instrumentet tjera ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare. 

Rio+20 e njohën faktin se çdo vend i veçantë ballafaqohet me sida specifike gjatë realizimit të angazhimeve të veta të drejtuar 
nga arritja e zhvillimit të qëndrueshëm. Ajo gjithashtu i theksoi edhe sfidat e veçanta me të cilat ballafaqohen vendet më të 
dobëta dhe veçanërisht shtetet afrikane, vendet më dobët të zhvilluara, vendet kontinentale në zhvillim dhe shtetet ishuj të vogla 
në zhvillim, por edhe sfidat e veçanta me të cilat ballafaqohen vendet me të ardhura mesatare. Sipas kësaj, vendeve të cilat 
gjenden në gjendje të konfliktit, po ashtu duhet t’u kushtohet vëmendje e veçantë.  

Ri+20 e riafirmoi përpjekjen për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në drejtim të ballafaqimit me sfidat ekzistuese lidhur 
me zhvillimin e qëndrueshëm të gjithëve, e veçanërisht të vendeve në zhvillim. Në këtë pikëpamje, e theksoi edhe nevojën nga 
arritja e stabilitetit ekonomik, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, promovimin e drejtësisë shoqërore dhe mbrojtjen e ambientit 
jetësor, njëkohësisht duke e forcuar barazinë gjinore, emancipimin e femrës dhe mundësitë e barabarta për punësim për të 
gjithë, si dhe mbrojtjen, ekzistencën dhe realizimin e potencialit të plotë të zhvillimit të fëmijëve, duke përfshirë edhe përmes 
arsimit. 

Çdo vend individualisht e mban përgjegjësinë themelore për zhvillimin e vet ekonomik dhe shoqëror dhe në këtë pikëpamje, 
nuk mund të mos theksohet roli i politikave të cilat zbatohen në nivel nacional, si dhe të resurseve vendore dhe strategjive 
zhvillimore. Vendet në zhvillim kanë nevojë për resurse plotësuese për realizimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Po ashtu, ekziston 
edhe nevojë për nisjen e rëndësishme të resurseve të cilat vijnë nga burime të ndryshme, por edhe nga përdorimi afarist i 
mjeteve financiare. Rio+20 e afirmoi përpjekjen për futjen e energjisë së re në partneritetin për zhvillim të qëndrueshëm dhe 
mbrehje të gjitha resurseve të cilat janë të domosdoshme për realizimin e tij. 

Rio+20 përsëri theksoi se ekzistojnë qasje, vizione, mostra dhe vegla të ndryshme të cilat i ka dispozicion çdo vend individualisht 
në pajtim me rrethanat dhe prioritetet e veta vendore për realizimin e zhvillimit të qëndrueshëm në tre dimensionet e tija, që 
paraqet edhe qëllimin tonë themelor. 

Zbatimi i qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm do të varet nga vendosja e një partneriteti për zhvillim të qëndrueshëm, ku në 
mënyrë aktive do të inkuadrohen si qeveritë, ashtu edhe organizatat qytetare, sektori privat dhe sistemi i Kombeve të Bashkuara.
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Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm janë përcjellë me pragje të caktuara qëllimore të cilat duhet të arrihen dhe të cilat do 
të përcaktohen më tutje përmes përdorimit të treguesve   të cilët do të përqendrohen në mundësitë për arritjen e rezultateve 
matëse. Ato janë pro-aktiv dhe të orientuar drejt ndërmarrjes së veprimeve, kanë përfshirje globale për nga natyra e vet, por edhe 
janë të aplikueshme në mënyrë universale. I marrin parasysh realitetet e ndryshme, kapacitetet dhe bazat zhvillimore të planit 
vendor në të gjitha vendet individualisht dhe i respektojnë politikat dhe prioritetet e tyre nacionale. Ato ndërlidhen me themelet 
të cilat u vendosën nga ana e QZHM, synojnë t’i përfundojnë detyrat e parealizuara të QZHM, por edhe t’u përgjigjen sfidave 
të reja. Këto qëllime paraqesin një pako integrale të formuar dhe të pandarë të prioriteteve botërore për arritjen e zhvillimit 
të qëndrueshëm. Detyrat më të veçanta në kornizat e tyre përcaktohen si të tilla, të cilat paraqesin dëshira për realizimin e 
qëllimeve të caktuara në nivel global, pranë qeverive të shteteve individuale duhet të vendosen obligime të reja nacionale për 
plotësimin e të cilave, duhet të udhëhiqen nga aspiratat botërore, por njëkohësisht do t’i marrin parasysh rrethanat në nivel 
vendor. Qëllimet dhe detyrat në vete i inkorporojnë aspektet ekonomike, shoqërore dhe ekologjike dhe e njohin lidhshmërinë 
mes të njëjtave gjatë përpjekjeve për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm n të gjitha përmasat e tija. 

“E njohim informatën se njerëzit janë ata të cilët gjenden në fokusin e zhvillimit të qëndrueshëm, dhe në këtë drejtim synojmë drejt 
ndërtimit të një bote më të drejtë dhe inkluzive, dhe obligohemi që të punojmë bashkë në promovimin e rritjes së qëndrueshme 
dhe inkluzive ekonomike, zhvillimin shoqëror dhe mbrojtjen e ambientit jetësor dhe me këtë të krijojmë përfitime të cilat do t’i 
respektojmë të gjithë që jetojmë në atë”. 
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Të forcohen mjetet për zbatimin e programeve të partneritetit botëror për zhvillim të qëndrueshëm 
dhe të revitalizohet e njëjta

Të promovohen shoqëritë të cilat janë paqedashëse dhe të kenë qasje inkluzive ndaj zhvillimit të 
qëndrueshëm, të sigurohet qasja deri te drejtësia për të gjithë dhe të ndërtohen institucione pune, 
llogaridhënëse dhe inkluzive në të gjitha fushat

Të mbrohen dhe të përtërihen eko-sistemet tokësore, si dhe të promovohet shfrytëzimi në mënyrë të 
qëndrueshme të njëjtave, të menaxhohet në mënyrë të qëndrueshme me pyjet, të luftohet shkretimi i 
tokës dhe të pengohet degradimi i truallit, si dhe të pengohet humbja e bio diversitetit

Të mbrohen dhe të shfrytëzohen në mënyrë të qëndrueshme oqeanet, detet dhe resurset detare n 
drejtim të arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm 

Të ndërmarrën masa urgjente për luftë me ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre *

Të sigurohen formularë të shpenzimit dhe prodhimit

Qytetet dhe lagjet e njerëzve të shndërrohen në mjedise inkluzive të sigurta, të durueshme dhe të 
qëndrueshme

Të zvogëlohet pabarazia në dhe mes vendeve të ndryshme

Të promovohet rritje e qëndrueshme, inkluzive dhe e ekonomikisht e qëndrueshme, punësim i 
plotë dhe i frytshëm dhe punë e mirë për të gjithë

Të ndërtohet infrastrukturë e durueshme, të promovohet industrializimi inkluziv dhe i 
qëndrueshëm dhe të nxitet dhe kultivohet inovacioni

Të sigurohet qasje dhe menaxhimi i qëndrueshëm i ujit, si dhe kushte sanitare për të gjithë

Të sigurohet qasje drejt energjisë elektrike të kapshme për nga çmimi, e sigurt, e qëndrueshme 
dhe bashkëkohore për të gjithë

Të arrihet barazia gjinore dhe të emancipohen të gjithë gratë dhe vajzat

Të sigurohet arsimi cilësor inkluziv dhe i drejtë de të promovohen mundësitë për të mësuarit e 
përjetshëm për të gjithë

Të eliminohet uria, të arrihet siguria ushqimore dhe të ushqyerit më të mirë dhe të promovohet 
bujqësia e qëndrueshme

Të eliminohet varfëria në të gjitha format e saja gjithkund në botëQëllimi 1

Qëllimi 2

Të sigurohet jetë e shëndetshme dhe të promovohet mirëqenia për të gjitha moshatQëllimi 3

Qëllimi 4

Qëllimi 5

Qëllimi 6

Qëllimi 7

Qëllimi 8

Qëllimi 9

Qëllimi 10

Qëllimi 11

Qëllimi 12

Qëllimi 13

Qëllimi 14

Qëllimi 15

Qëllimi 16

Qëllimi 17

DOKUMENTI FINAL I KONFERENCËS PËR ZHVILLIM TË 
QËNDRUESHËM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (RIO+20) ME 
TITULL “ARDHMËRIA TË CILËN E DËSHIROJMË”
Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm



12

Qëllimi 5. Të arrihet barazi gjinore dhe të emancipohen të gjitha gratë dhe vajzat

5.1 Të eliminohen të gjitha format e diskriminimi të grave dhe femrave gjithkund 

5.2 Të eliminohen të gjitha format e dhunës mbi të gjitha gratë dhe vajzat në fushë n publike dhe private, duke përfshirë 
edhe tregtinë me gra dhe vajza, si dhe eksploatimin gjinor dhe format tjera të eksploatimit 

5.3 Të eliminohen të gjitha praktikat e dëmshme siç janë martesa fëmijërore, parakohshme ose e 
dhunshme dhe paraqitja e sakatimit të organeve seksuale femërore  

5.4 Të njihet dhe të vlerësohet kujdesi pa pagesë dhe kryerja e punëve shtëpiake përmes sigurim-
it të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave për mbrojtje sociale, si dhe promovimi i 
praktikave të zbatimit të përgjegjësisë dhe obligimeve në amvisëri dhe familje, q sa lejojnë ligjet, 
kulturat, traditat dhe zakonet e do vendi individualisht 

5.5 Të sigurohet pjesëmarrja e plotë dhe e suksesshme e grave në struktura udhëheqëse, si dhe 
mundësi të barabarta për vendosjen e tyre në pozita menaxhuese në të gjitha fushat e vendimmar-
rjes në jetën politike, ekonomike dhe publike 

5.6 Të sigurohet qasje gjithëpërfshirëse deri te shërbimet për shëndet seksual dhe riprodhues 
dhe të drejtat riprodhuese, siç është marrë vesh në pajtim me Programin për veprim të Konfer-

Të forcohen mjetet për zbatimin e programeve të partneritetit botëror për zhvillim të qëndrueshëm 
dhe të revitalizohet e njëjta

Të promovohen shoqëritë të cilat janë paqedashëse dhe të kenë qasje inkluzive ndaj zhvillimit të 
qëndrueshëm, të sigurohet qasja deri te drejtësia për të gjithë dhe të ndërtohen institucione pune, 
llogaridhënëse dhe inkluzive në të gjitha fushat

Të mbrohen dhe të përtërihen eko-sistemet tokësore, si dhe të promovohet shfrytëzimi në mënyrë të 
qëndrueshme të njëjtave, të menaxhohet në mënyrë të qëndrueshme me pyjet, të luftohet shkretimi i 
tokës dhe të pengohet degradimi i truallit, si dhe të pengohet humbja e bio diversitetit

Të mbrohen dhe të shfrytëzohen në mënyrë të qëndrueshme oqeanet, detet dhe resurset detare n 
drejtim të arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm 

Të ndërmarrën masa urgjente për luftë me ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre *

Të sigurohen formularë të shpenzimit dhe prodhimit

Qytetet dhe lagjet e njerëzve të shndërrohen në mjedise inkluzive të sigurta, të durueshme dhe të 
qëndrueshme

Të zvogëlohet pabarazia në dhe mes vendeve të ndryshme

Të promovohet rritje e qëndrueshme, inkluzive dhe e ekonomikisht e qëndrueshme, punësim i 
plotë dhe i frytshëm dhe punë e mirë për të gjithë

Të ndërtohet infrastrukturë e durueshme, të promovohet industrializimi inkluziv dhe i 
qëndrueshëm dhe të nxitet dhe kultivohet inovacioni

Të sigurohet qasje dhe menaxhimi i qëndrueshëm i ujit, si dhe kushte sanitare për të gjithë

Të sigurohet qasje drejt energjisë elektrike të kapshme për nga çmimi, e sigurt, e qëndrueshme 
dhe bashkëkohore për të gjithë

Të arrihet barazia gjinore dhe të emancipohen të gjithë gratë dhe vajzat

Të sigurohet arsimi cilësor inkluziv dhe i drejtë de të promovohen mundësitë për të mësuarit e 
përjetshëm për të gjithë

Të eliminohet uria, të arrihet siguria ushqimore dhe të ushqyerit më të mirë dhe të promovohet 
bujqësia e qëndrueshme

Të eliminohet varfëria në të gjitha format e saja gjithkund në botëQëllimi 1

Qëllimi 2

Të sigurohet jetë e shëndetshme dhe të promovohet mirëqenia për të gjitha moshatQëllimi 3

Qëllimi 4

Qëllimi 5

Qëllimi 6

Qëllimi 7

Qëllimi 8

Qëllimi 9

Qëllimi 10

Qëllimi 11

Qëllimi 12

Qëllimi 13

Qëllimi 14

Qëllimi 15

Qëllimi 16

Qëllimi 17
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encës ndërkombëtare për popullatë dhe zhvillim dhe Platforma e Pekinit për veprim   

5.а Të ndërmerren reforma të cilat do t’u sigurojnë femrave të drejta të barabarta për shfrytëzimin e resurseve ekonomike 
dhe qasje deri te pronësia dhe kontrolli mbi tokën dhe llojet tjera të pronës, shërbimeve financiare, trashëgimisë dhe 
resurseve natyrore në pajtim me legjislacionin nacional të çdo vendi individualisht.

5.б Të forcohet përdorimi i teknologjive për rritjen e aftësive, ndërsa veçanërisht teknologjitë informatike dhe komuni-
kuese që të promovohet emancipimi i femrave 

5.в Të miratohen dhe të forcohen politikat e shëndosha dhe rregullorja ligjore e zbatueshme për promovim të barazisë 
gjinore dhe emancipimin e të gjitha grave dhe vajzave në të gjitha fushat 

Treguesit e përkohshëm nën Qëllimin nr. 5 – Gjinia ashtu siç janë propozuar nga ana e Grupit punues të hapur

Të miratohen dhe të forcohen politikat e shëndosha dhe zbatueshmëria e rregullores ligjore 
për promovimin e barazisë gjinore dhe emancipimit të gjitha femrave dhe vajzave në të 
gjitha fushat

Obligimi 5.c

Numri i personave të cilët posedojnë shkathtësi informatike-komunikuese sipas llojit të shkathtë-
sisë së tillë sipas gjinisëTreguesi 5.b.2

Të forcohet përdorimi i teknologjive për rritjen e aftësive, ndërsa veçanërisht teknologjitë 
informatike dhe komunikuese që të promovohet emancipimi i femraveObligimi 5.b

Numri i popullatës mjetet e të cilës i menaxhojnë institucione formale financiare kontabiliste të 
dhëna sipas gjinisë dhe moshësTreguesi 5.а.2

Показателот допрва треба да се дооформи и со него ќе се следи постоењето и квалитетот 
на политиките насочени кон постигнување и одржување родова еднаквост 

Përqindja e vendeve të cilat posedojnë sisteme për vëzhgim dhe shpalljen publike të internet 
lokacioneve, të cilat merren me barazinë gjinore dhe emancipimin e femrës

Treguesi 5.c.1

Treguesi 5.c.2

Të ndërmerren reforma të cilat do t’u sigurojnë grave të drejta të barabarta për shfrytëzimin 
e resurseve ekonomike, si dhe qasje deri te pronësia dhe kontrolli mbi tokën dhe llojet tjera 
të pronës, shërbimet financiare trashëgiminë dhe resurset natyrore në pajtim me legjisla-
cionin nacional të do vendi individualisht

Obligimi 5.а

Ekzistimi i rregullores ligjore e cila u garanton grave dhe adoleshenteve marrjen e vendi-
meve informative lidhur me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues pa dallim të gjendjes së 
tyre martesore

Treguesi 5.6.2

Të sigurohet qasje gjithëpërfshirëse deri te shërbimet për shëndet seksual dhe riprodhues 
dhe të drejtat riprodhuese në pajtim me Programin për veprim të Konferencës ndërkom-
bëtare për popullatë dhe zhvillim dhe Platformën e Pekinit për veprim

Obligimi 5.6

Përqindja  femrave të moshës prej 20 deri 24 vjet të cilat kanë lidhur martesë ose bashkësi 
(d.m.th. martesë fëmijërore) para moshës së tyre 18 vjeçeTreguesi 5.3.1

Numri i amvisërive në distancë prej 15 minutave nga burimi më i afërt i ujitTreguesi 5.4.2

Numri i vendeve të cilat i mbajnë femrat në pushtetin lokalTreguesi 5.5.1

Numri i popullatës së moshuar që posedon tokë të dhëna sipas gjinisë, moshës dhe lokacionitTreguesi 5.а.1

Numri i personave të cilët posedojnë celular sipas gjinisëTreguesi 5.b.1

Përqindja e vajzave dhe grave të moshës prej 15 deri 49 vjet, të cilat kanë qenë të 
ekspozuara ndaj sakatimit ose prerjes së organeve të tyre seksuale sipas grup moshës (ka të 
bëjë vetëm me vendet ku është vërtetuar ekzistimi i dukurisë së tillë)

Treguesi 5.3.2

Numri mesatar i orëve në javë të shpenzuara në kryerjen e punëve shtëpiake pa pagesë dhe 
kujdesi i shpërndarë sipas gjinisë, moshës dhe lokacionit (për persona më të vjetër se pesë 
vjet)

Treguesi 5.4.1

Numri i femrave të cilat kanë të drejtë të sjellin vendime lidhur me amvisëritë e tyre (për 
blerjen e ë mirave dhe shërbimeve me çmim të lartë, lidhur me shëndetin e tyre personal 
dhe për vizitën familjarëve)

Treguesi 5.5.2

Përqindja e grave dhe vajzave të cilat individualisht sjellin vendime për shëndetin e tyre 
seksual dhe riprodhues dhe të drejtat riprodhuese të ndara sipas moshës, lokacionit, 
madhësisë së të ardhurave personale, llojit të  handikapit ose shenja tjera të cilat kanë 
rëndësi të veçantë për çdo vend individualisht

Treguesi 5.6.1 

Të eliminohen gjithkund të gjitha format e diskriminimit të grave dhe vajzavet

Të drejtat e trashëgimisë a i diskriminojnë gratë dhe vajzat ose jo

Kornizat juridike a i diskriminojnë gratë dhe vajzat në mënyrë të cekur nga ana e Komitetit 
për eliminimin e diskriminimit të femrave ose jo

Të eliminohen të gjitha format e dhunës mbi të gjitha gratë dhe vajzat në fushën publike dhe 
private, duke përfshirë edhe tregtinë me gra dhe vajza, si dhe eksploatimin seksual dhe llojet 
tjera të eksploatimit

Emri Përshkrimi

Obligimi 5.1 

Obligimi 5.2

Të eliminohen të gjitha praktikat e dëmshme siç janë martesa fëmijërore, e parakohshme 
ose me dhunë dhe paraqitja e sakatimit të organeve seksuale femëroreObligimi 5.3 

Të njihet dhe të vlerësohet kujdesi i papaguar dhe kryerja e punëve shtëpiake përmes 
sigurimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave për mbrojtje sociale, si dhe 
promovimi i praktikës së ndarjes së përgjegjësisë dhe obligimeve në amvisëri dhe familje aq 
sa lejojnë ligjet, kulturat, traditat dhe zakonet e çdo vendi të veçantë

Obligimi 5.4

Të sigurohet pjesëmarrja e plotë dhe e suksesshme e grave në struktura menaxhuese, si 
dhe mundësi të barabarta për vendosjen e tyre në pozita menaxhuese në të gjitha fushat e 
vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike

Obligimi 5.5

Treguesi 5.1.1

Numri i grave dhe vajzave (të moshës prej 15 deri 49 vjet) të cilat kanë pasur të paktën një 
partner në jetë dhe kanë qenë të ekspozuara në dhunë fizike dhe/ose gjinore nga ana e 
partnerit intim aktual ose ish partnerit në 12 muajt e fundit

Treguesi 5.2.1

Numri i grave dhe vajzave (të moshës prej 15 deri 49 vjet) të cilat kanë qenë të ekspozuara 
në dhunë seksuale nga ana e personave të cilët nuk kanë qenë partnerët e tyre intim nga 
mosha e tyre 15 vjeçe

Treguesi 5.2.2

Treguesi 5.1.2
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Të miratohen dhe të forcohen politikat e shëndosha dhe zbatueshmëria e rregullores ligjore 
për promovimin e barazisë gjinore dhe emancipimit të gjitha femrave dhe vajzave në të 
gjitha fushat

Obligimi 5.c

Numri i personave të cilët posedojnë shkathtësi informatike-komunikuese sipas llojit të shkathtë-
sisë së tillë sipas gjinisëTreguesi 5.b.2

Të forcohet përdorimi i teknologjive për rritjen e aftësive, ndërsa veçanërisht teknologjitë 
informatike dhe komunikuese që të promovohet emancipimi i femraveObligimi 5.b

Numri i popullatës mjetet e të cilës i menaxhojnë institucione formale financiare kontabiliste të 
dhëna sipas gjinisë dhe moshësTreguesi 5.а.2

Показателот допрва треба да се дооформи и со него ќе се следи постоењето и квалитетот 
на политиките насочени кон постигнување и одржување родова еднаквост 

Përqindja e vendeve të cilat posedojnë sisteme për vëzhgim dhe shpalljen publike të internet 
lokacioneve, të cilat merren me barazinë gjinore dhe emancipimin e femrës

Treguesi 5.c.1

Treguesi 5.c.2

Të ndërmerren reforma të cilat do t’u sigurojnë grave të drejta të barabarta për shfrytëzimin 
e resurseve ekonomike, si dhe qasje deri te pronësia dhe kontrolli mbi tokën dhe llojet tjera 
të pronës, shërbimet financiare trashëgiminë dhe resurset natyrore në pajtim me legjisla-
cionin nacional të do vendi individualisht

Obligimi 5.а

Ekzistimi i rregullores ligjore e cila u garanton grave dhe adoleshenteve marrjen e vendi-
meve informative lidhur me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues pa dallim të gjendjes së 
tyre martesore

Treguesi 5.6.2

Të sigurohet qasje gjithëpërfshirëse deri te shërbimet për shëndet seksual dhe riprodhues 
dhe të drejtat riprodhuese në pajtim me Programin për veprim të Konferencës ndërkom-
bëtare për popullatë dhe zhvillim dhe Platformën e Pekinit për veprim

Obligimi 5.6

Përqindja  femrave të moshës prej 20 deri 24 vjet të cilat kanë lidhur martesë ose bashkësi 
(d.m.th. martesë fëmijërore) para moshës së tyre 18 vjeçeTreguesi 5.3.1

Numri i amvisërive në distancë prej 15 minutave nga burimi më i afërt i ujitTreguesi 5.4.2

Numri i vendeve të cilat i mbajnë femrat në pushtetin lokalTreguesi 5.5.1

Numri i popullatës së moshuar që posedon tokë të dhëna sipas gjinisë, moshës dhe lokacionitTreguesi 5.а.1

Numri i personave të cilët posedojnë celular sipas gjinisëTreguesi 5.b.1

Përqindja e vajzave dhe grave të moshës prej 15 deri 49 vjet, të cilat kanë qenë të 
ekspozuara ndaj sakatimit ose prerjes së organeve të tyre seksuale sipas grup moshës (ka të 
bëjë vetëm me vendet ku është vërtetuar ekzistimi i dukurisë së tillë)

Treguesi 5.3.2

Numri mesatar i orëve në javë të shpenzuara në kryerjen e punëve shtëpiake pa pagesë dhe 
kujdesi i shpërndarë sipas gjinisë, moshës dhe lokacionit (për persona më të vjetër se pesë 
vjet)

Treguesi 5.4.1

Numri i femrave të cilat kanë të drejtë të sjellin vendime lidhur me amvisëritë e tyre (për 
blerjen e ë mirave dhe shërbimeve me çmim të lartë, lidhur me shëndetin e tyre personal 
dhe për vizitën familjarëve)

Treguesi 5.5.2

Përqindja e grave dhe vajzave të cilat individualisht sjellin vendime për shëndetin e tyre 
seksual dhe riprodhues dhe të drejtat riprodhuese të ndara sipas moshës, lokacionit, 
madhësisë së të ardhurave personale, llojit të  handikapit ose shenja tjera të cilat kanë 
rëndësi të veçantë për çdo vend individualisht

Treguesi 5.6.1 

Të eliminohen gjithkund të gjitha format e diskriminimit të grave dhe vajzavet

Të drejtat e trashëgimisë a i diskriminojnë gratë dhe vajzat ose jo

Kornizat juridike a i diskriminojnë gratë dhe vajzat në mënyrë të cekur nga ana e Komitetit 
për eliminimin e diskriminimit të femrave ose jo

Të eliminohen të gjitha format e dhunës mbi të gjitha gratë dhe vajzat në fushën publike dhe 
private, duke përfshirë edhe tregtinë me gra dhe vajza, si dhe eksploatimin seksual dhe llojet 
tjera të eksploatimit

Emri Përshkrimi

Obligimi 5.1 

Obligimi 5.2

Të eliminohen të gjitha praktikat e dëmshme siç janë martesa fëmijërore, e parakohshme 
ose me dhunë dhe paraqitja e sakatimit të organeve seksuale femëroreObligimi 5.3 

Të njihet dhe të vlerësohet kujdesi i papaguar dhe kryerja e punëve shtëpiake përmes 
sigurimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave për mbrojtje sociale, si dhe 
promovimi i praktikës së ndarjes së përgjegjësisë dhe obligimeve në amvisëri dhe familje aq 
sa lejojnë ligjet, kulturat, traditat dhe zakonet e çdo vendi të veçantë

Obligimi 5.4

Të sigurohet pjesëmarrja e plotë dhe e suksesshme e grave në struktura menaxhuese, si 
dhe mundësi të barabarta për vendosjen e tyre në pozita menaxhuese në të gjitha fushat e 
vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike

Obligimi 5.5

Treguesi 5.1.1

Numri i grave dhe vajzave (të moshës prej 15 deri 49 vjet) të cilat kanë pasur të paktën një 
partner në jetë dhe kanë qenë të ekspozuara në dhunë fizike dhe/ose gjinore nga ana e 
partnerit intim aktual ose ish partnerit në 12 muajt e fundit

Treguesi 5.2.1

Numri i grave dhe vajzave (të moshës prej 15 deri 49 vjet) të cilat kanë qenë të ekspozuara 
në dhunë seksuale nga ana e personave të cilët nuk kanë qenë partnerët e tyre intim nga 
mosha e tyre 15 vjeçe

Treguesi 5.2.2

Treguesi 5.1.2
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Të miratohen dhe të forcohen politikat e shëndosha dhe zbatueshmëria e rregullores ligjore 
për promovimin e barazisë gjinore dhe emancipimit të gjitha femrave dhe vajzave në të 
gjitha fushat

Obligimi 5.c

Numri i personave të cilët posedojnë shkathtësi informatike-komunikuese sipas llojit të shkathtë-
sisë së tillë sipas gjinisëTreguesi 5.b.2

Të forcohet përdorimi i teknologjive për rritjen e aftësive, ndërsa veçanërisht teknologjitë 
informatike dhe komunikuese që të promovohet emancipimi i femraveObligimi 5.b

Numri i popullatës mjetet e të cilës i menaxhojnë institucione formale financiare kontabiliste të 
dhëna sipas gjinisë dhe moshësTreguesi 5.а.2

Показателот допрва треба да се дооформи и со него ќе се следи постоењето и квалитетот 
на политиките насочени кон постигнување и одржување родова еднаквост 

Përqindja e vendeve të cilat posedojnë sisteme për vëzhgim dhe shpalljen publike të internet 
lokacioneve, të cilat merren me barazinë gjinore dhe emancipimin e femrës

Treguesi 5.c.1

Treguesi 5.c.2

Të ndërmerren reforma të cilat do t’u sigurojnë grave të drejta të barabarta për shfrytëzimin 
e resurseve ekonomike, si dhe qasje deri te pronësia dhe kontrolli mbi tokën dhe llojet tjera 
të pronës, shërbimet financiare trashëgiminë dhe resurset natyrore në pajtim me legjisla-
cionin nacional të do vendi individualisht

Obligimi 5.а

Ekzistimi i rregullores ligjore e cila u garanton grave dhe adoleshenteve marrjen e vendi-
meve informative lidhur me shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues pa dallim të gjendjes së 
tyre martesore

Treguesi 5.6.2

Të sigurohet qasje gjithëpërfshirëse deri te shërbimet për shëndet seksual dhe riprodhues 
dhe të drejtat riprodhuese në pajtim me Programin për veprim të Konferencës ndërkom-
bëtare për popullatë dhe zhvillim dhe Platformën e Pekinit për veprim

Obligimi 5.6

Përqindja  femrave të moshës prej 20 deri 24 vjet të cilat kanë lidhur martesë ose bashkësi 
(d.m.th. martesë fëmijërore) para moshës së tyre 18 vjeçeTreguesi 5.3.1

Numri i amvisërive në distancë prej 15 minutave nga burimi më i afërt i ujitTreguesi 5.4.2

Numri i vendeve të cilat i mbajnë femrat në pushtetin lokalTreguesi 5.5.1

Numri i popullatës së moshuar që posedon tokë të dhëna sipas gjinisë, moshës dhe lokacionitTreguesi 5.а.1

Numri i personave të cilët posedojnë celular sipas gjinisëTreguesi 5.b.1

Përqindja e vajzave dhe grave të moshës prej 15 deri 49 vjet, të cilat kanë qenë të 
ekspozuara ndaj sakatimit ose prerjes së organeve të tyre seksuale sipas grup moshës (ka të 
bëjë vetëm me vendet ku është vërtetuar ekzistimi i dukurisë së tillë)

Treguesi 5.3.2

Numri mesatar i orëve në javë të shpenzuara në kryerjen e punëve shtëpiake pa pagesë dhe 
kujdesi i shpërndarë sipas gjinisë, moshës dhe lokacionit (për persona më të vjetër se pesë 
vjet)

Treguesi 5.4.1

Numri i femrave të cilat kanë të drejtë të sjellin vendime lidhur me amvisëritë e tyre (për 
blerjen e ë mirave dhe shërbimeve me çmim të lartë, lidhur me shëndetin e tyre personal 
dhe për vizitën familjarëve)

Treguesi 5.5.2

Përqindja e grave dhe vajzave të cilat individualisht sjellin vendime për shëndetin e tyre 
seksual dhe riprodhues dhe të drejtat riprodhuese të ndara sipas moshës, lokacionit, 
madhësisë së të ardhurave personale, llojit të  handikapit ose shenja tjera të cilat kanë 
rëndësi të veçantë për çdo vend individualisht

Treguesi 5.6.1 

Të eliminohen gjithkund të gjitha format e diskriminimit të grave dhe vajzavet

Të drejtat e trashëgimisë a i diskriminojnë gratë dhe vajzat ose jo

Kornizat juridike a i diskriminojnë gratë dhe vajzat në mënyrë të cekur nga ana e Komitetit 
për eliminimin e diskriminimit të femrave ose jo

Të eliminohen të gjitha format e dhunës mbi të gjitha gratë dhe vajzat në fushën publike dhe 
private, duke përfshirë edhe tregtinë me gra dhe vajza, si dhe eksploatimin seksual dhe llojet 
tjera të eksploatimit

Emri Përshkrimi

Obligimi 5.1 

Obligimi 5.2

Të eliminohen të gjitha praktikat e dëmshme siç janë martesa fëmijërore, e parakohshme 
ose me dhunë dhe paraqitja e sakatimit të organeve seksuale femëroreObligimi 5.3 

Të njihet dhe të vlerësohet kujdesi i papaguar dhe kryerja e punëve shtëpiake përmes 
sigurimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave për mbrojtje sociale, si dhe 
promovimi i praktikës së ndarjes së përgjegjësisë dhe obligimeve në amvisëri dhe familje aq 
sa lejojnë ligjet, kulturat, traditat dhe zakonet e çdo vendi të veçantë

Obligimi 5.4

Të sigurohet pjesëmarrja e plotë dhe e suksesshme e grave në struktura menaxhuese, si 
dhe mundësi të barabarta për vendosjen e tyre në pozita menaxhuese në të gjitha fushat e 
vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike

Obligimi 5.5

Treguesi 5.1.1

Numri i grave dhe vajzave (të moshës prej 15 deri 49 vjet) të cilat kanë pasur të paktën një 
partner në jetë dhe kanë qenë të ekspozuara në dhunë fizike dhe/ose gjinore nga ana e 
partnerit intim aktual ose ish partnerit në 12 muajt e fundit

Treguesi 5.2.1

Numri i grave dhe vajzave (të moshës prej 15 deri 49 vjet) të cilat kanë qenë të ekspozuara 
në dhunë seksuale nga ana e personave të cilët nuk kanë qenë partnerët e tyre intim nga 
mosha e tyre 15 vjeçe

Treguesi 5.2.2

Treguesi 5.1.2
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ÇËSHTJA GJINORE DHE EMANCIPIMI I FEMRËS NË RAPORTIN 
GJITHËPËRFSHIRËS TË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË 
OKB-VE PËR AGJENDËN ZHVILLIMORE PËR ZHVILLIM TË 
QËNDRUESHËM NË PERIUDHËN PAS VITIT 2015   
Përvojat nga zbatimi i Qëllimeve zhvillimore mijëvjeçare paraqet dëshmi të bindshme se bashkësia ndërkombëtare 
me të vërtetë mund të mobilizohet që bashkarish të ballafaqohet me sfidat e tilla të ndërlikuara. Qeveritë, organizatat 
qytetare dhe një numër i madh i aktorëve ndërkombëtar kundër varfërisë dhe sëmundjeve. Ato prodhuan qasje 
inovative, informata të reja kyçe, resurse të reja dhe vegla të reja dhe teknologji për udhëheqjen e luftës së tillë. 
U forcuan transparenca dhe qasjet multilaterale dhe u nxit aplikimi i qasjes drejt politikave publike që bazohen 
në rezultate. Politikat publike të shëndosha të frymëzuara nga Qëllimet dhe të forcuara nga veprimet kolektive 
dhe bashkëpunimi ndërkombëtar solli deri te sukseset e pabesueshme. Në dy dekadat nga viti 1990, bota arriti 
ta përgjysmojë varfërinë e skajshme, duke nxjerrë 700 milionë njerëz nga varfëria e skajshme. Në dekadën mes 
viteve 2000 dhe 2010 u penguan 3,3 milionë raste të vlerësuar të mundshme të vdekshmërisë të shkaktuara nga 
malaria, derisa 22 milionë jetë u shpëtuan në luftën kundër tuberkulozit. Qasja deri te terapia antiretrovirale për 
njerëzit e infektuar nga HIV shpëtoi 6,6 milionë jetë nga viti 1995 e këtej. Njëkohësisht, gjendja me barazinë gjinore 
lidhur me numrin e fëmijëve të regjistruar në shkollën fillore, qasja deri te mbrojtja  shëndetësore fëmijërore dhe 
të nënave dhe pjesëmarrja e femrës në jetën politike në mënyrë stabile përmirësohej. 
 
Zërat të cilat vinin nga të gjitha anët kërkonin nga ne që askënd mos e anashkalojmë, duke siguruar barazi, 
jo diskriminim, drejtësi dhe inkuadrim në të gjitha fushat. Duhet t’u kushtojmë vëmendje të veçantë individëve, 
grupeve dhe shteteve të cilat kanë nevojë më të madhe nga kjo. Ky është shekulli i femrës: nuk do ta realizojmë 
potencialin tonë më të plotë nëse vazhdohet të pengohet zhvillimi i një gjysme të tërë të qenies njerëzore. Duhet 
t’i inkuadrojmë të varfrit, fëmijët, adoleshentët, të rinjtë dhe të rriturit, si dhe të papunësuarit, popullatën që jetën 
në mjedise fshati, banorët e lagjeve më të varfra, personat me handikap dhe pakicat. Po ashtu këtu numërohen 
edhe ata të cilat janë të goditur nga ndryshimet klimatike, të cilët jetojnë në vendet dobët të zhvilluara, në vendet 
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me të ardhura mestarë të qytetarëve, në vendet në gjendje të konfliktit ose fushat nën okupim të huaj, në vendet 
e goditura nga gjendjet e ndërlikuara mjekësore dhe humanitare ose të cilët janë prekur nga aktivitetet terroriste. 
Njerëzit bënë thirrje për eliminimin e të gjitha formave të pabarazisë gjinore, diskriminimin në bazë të gjinisë dhe 
jo dhunën mbi gratë dhe mbi fëmijët dhe  djemtë dhe vajzat e reja. 

Derisa realizuam një përparim të dukshëm gjatë disa viteve të kaluara, ballafaqimi me pabarazinë gjinore dhe 
realizimin e emancipimit femëror dhe të drejtat e tyre, vazhdojnë të paraqesin sfidë kyçe në të gjitha rajonet 
në botë. Deri tani duhet të pranohet e vërteta se asnjë shoqëri nuk mund ta arrijë potencial e vet të plotë nëse 
nuk synon segmente të asaj shoqërie, e veçanërisht t rinjtë në atë, ua shkurton të drejtën për pjesëmarrje dhe 
kontributin në zhvillim, si dhe fitimi i përfitimeve nga i njëjti. Vazhdojnë të ekzistojnë edhe forma të tjera të 
pabarazisë, dhe në disa raste, situata në raport me ato bile është keqësuar. Më saktë, pabarazia në të ardhurat 
e realizuara është një nga aspektet më të theksuara të një çështjeje më të gjerë dhe më të ndërlikuar, që ka të 
bëjë me ekzistimin e pabarazisë lidhur me mundësitë e ofruara. Kjo çështje paraqet sfidë të përgjithshme me të 
cilën duhet të ballafaqohet e gjithë bota. Agjenda duhet të gjejë hapësirë që t’i inkuadrojë në vete mendimet e 
femrave dhe qëndrimet e rinisë dhe pakicave, të gjejë miratim të shprehur lirë, paraprakisht të formuar dhe të 
informuar nga ana e popujve vendas, t’i mënjanojë pengesat për pjesëmarrje të plotë në atë të personave me 
pengesa, personat më të rritur, adoleshentët dhe të rinjtë, si dhe t’i emancipojë të varfrit. Nuk guxon t’i anashkalojë 
emigrantët, refugjatët, personat e zhvendosur ose personat të cilët janë viktima të konfliktit dhe okupimit. 

Milionë njerëz, veçanërisht gra dhe fëmijë janë lënë pas dore si pasojë e punës së pakryer të përpiluar me 
Qëllimet zhvillimore mijëvjeçare. Duhet të sigurojmë qasje për gratë, por gjithashtu edhe për të rinjtë dhe fëmijët, 
drejt përfshirjes së përgjithshme të shërbimeve shëndetësore. Duhet ta sigurojmë ekzistimin e zero tolerancës 
për dhunën mbi gratë dhe vajzat dhe eksploatimin e tyre. Gratë dhe vajzat duhet të kenë qasje të barabartë 
deri te shërbimet financiare dhe të drejtën e posedimit të tokës së tyre dhe kapital tjetër. Të gjithë fëmijët dhe 
adoleshentët kanë të drejtë për arsim dhe duhet të kenë mjedis të sigurt për mësim rreth tyre. Po ashtu zhvillimi i 
njeriut nënkupton dhe respektimin e të drejtave të njeriut. 
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Agjenda duhet t’i drejtohet çështjes së sigurimit universal shëndetësor, qasjes dhe kapshmërisë së çmimit të 
shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse, t’i eliminojë rastet e vdekjes dhe të ushqyerit e dobët, të cilat mund 
të pengohen te nënat, foshnjat dhe fëmijët, të sigurohet qasje deri te ilaçet e domosdoshme, të sigurojë shëndet 
seksual dhe riprodhues të grave dhe realizimin e të drejtave të tyre riprodhuese, të sigurojë vaksinimin, ta zvogëlojë 
ngarkesën nga sëmundjet e transmetueshme, duke përfshirë edhe sëmundjet mentale, si dhe nga lëndimet e 
sistemit nervor dhe fatkeqësitë e komunikacionit, por edhe ta promovojë sjelljen e shëndetshme, duke përfshirë 
edhe në raport me ujin, pajisjet dhe sistemet sanitare dhe higjienën. 

Zhvillimi ekonomik kërkon të shpie edhe drejt mirëqenies së caktuar. Forca e një ekonomie duhet të matet përmes 
shkallës deri te e cila i plotëson nevojat e njerëzve dhe në çfarë mënyre të qëndrueshme dhe të drejt arrin ta bëjë 
të njëjtën. Kemi nevojë nga rritja inkluzive, që do të ndërtohet në bazë të sigurimit të punës së mirë, mjeteve të 
qëndrueshme për ekzistencë dhe të ardhurave reale që rriten, matja e të cilave shkon më tej nga përcaktimi i BPV 
dhe të cilat janë në gjendje të sigurojnë mbulesë për mirëqenien, qëndrueshmërinë dhe drejtësinë mes njerëzve. 
Sigurimi i punësimit të mirë, mbrojtjes sociale dhe qasjes deri te shërbimet financiare për të gjithë njerëzit, duke 
përfshirë edhe gratë, personat me pengesa, të rinjtë, më të rriturit dhe emigrantët do të paraqesë shenjë kryesore 
të suksesit tonë ekonomik. 

Qasja drejt sistemit të drejtë gjyqësor, institucionet llogaridhënëse të udhëheqjes demokratike, masat për 
ballafaqimin me korrupsionin dhe pengimin e korrupsionit të rrjedhës së paligjshme të mjeteve financiare dhe 
të tillat që e garantojnë mbrojtjen e sigurisë personale janë me rëndësi të madhe për zhvillimin e qëndrueshëm. 
Që të arrihet liria, inkuadrimi aktiv dhe serioz i organizatave qytetare dhe qëndrimet e grave, pakicave, grupeve 
të cilat angazhohen për liritë e lezbikeve, gejve, biseksualëve dhe personave trans-gjinor, popujt vendor, të rinjtë, 
adoleshentët dhe personat më të rritur, duhet të krijojnë mjedis i cili e nxitë dhe e mundëson të njëjtën në kuadër 
të sundimit të drejtës. Liria e mediave dhe qasja deri te informatat, si dhe liritë e të shprehurit, grumbullimi dhe 
bashkimi janë elemente të cilat e mundësojnë dhe e ndihmojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Praktikat e martesave 
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fëmijërore, të parakohshme dhe me dhunë duhet të çrrënjosen çdo kund.  Sundimi i të drejtës duhet të forcohet si 
në nivel nacional, ashtu edhe në atë ndërkombëtar që të sigurohet drejtësi për të gjithë.
 
Megjithatë, qasja drejt teknologjive të domosdoshme dhe ekologjike sot janë të shpërndara në mënyrë jo të 
barabartë mes vendeve të caktuara dhe shumë nga vendet në zhvillim në thelb mbeten të privuar nga përdorimi i 
teknologjive të tilla. Sasi të mëdha të mjeteve publike janë investuar në buxhete ushtarake, derisa shumë më pak 
shpenzohet për hulumtime dhe zhvillim të mirave 
publike. Hulumtimet të cilat zbatohen nga ana e 
sektorit privat shpesh herë financohen përmes 
marrjes të subvencioneve nga mjetet publike, 
që nga ana e vet, ndonjëherë edhe ia shkurton 
mundësitë financiare opinionit që t’i shfrytëzojë 
përfitime nga të njëjtat përmes dhënies së lejeve 
dhe patentave me kushte të pavolitshme. 

Po ashtu kjo sjell deri te dhënia e shpeshtë e 
subvencioneve për inovacione, të cilat nuk janë 
harmonizuar me përpjekjet për promovimin e 
formularëve të qëndrueshëm të shpenzimit dhe 
prodhimtarisë. Më tej, na pret rrugë e gjatë deri te 
arritja e asaj shkalle të pjesëmarrjes së femrave dhe 
fëmijëve në shkencë, teknologji (duke përfshirë 
edhe teknologjinë informative dhe komunikuese), 
inxhinierinë dhe matematikën, e cila është e 
domosdoshme në botë dhe në shekullin njëzet e 
një.
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MUNDËSIMI I REALIZIMIT TË POLITIKAVE NACIONALE, SI DHE 
PROCESET E PLANIFIKIMIT DHE ZBATIMIT LIDHUR ME AGJENDËN 
PËR PERIUDHËN PA VITIT 2015 DHE ÇËSHTJET GJINORE 

Planet për zbatim të planit nacional do të paraqesin instrumente kyçe për vendosjen e një kornize të orientuar të 
koordinuar, të suksesshme, unike dhe sinergjike për zbatim përmes krijimit, harmonizimit dhe/ose forcimit të strategjive, 
politikave nacionale, rregulloreve ligjore, buxheteve dhe strategjive për mobilizimin e resurseve në pajtim me përfshirjen 
e ambicieve të shprehura në Agjendën zhvillimore për periudhën pa vitit 2015. Planet e tilla duhet të përfshijnë udhëzime 
të kufizuara ne afat për vlerësimin e avancimit dhe përpunimit të raporteve, si dhe të vendosin mënyra të vëzhgimit me 
inkuadrim të gjitha palëve të prekura në të njëjtën, përgatitjen e raporteve, por edhe procese de sisteme të cilat sigurojnë 
llogaridhënie. Planet duhet të përfshijnë grumbullimin e të dhënave të ndara, me të cilat do të sigurohet parimi i “mos 
largimin e askujt nga procesi”. Gjatë përgatitjes së planeve nacionale duhet të aplikohet qasja e përfshirjes të më shumë 
aktorëve të cilat do të vijnë nga fusha të ndryshme dhe sektorë të ndryshëm – ministritë qeveritare, parlamentarët, 
pushteti lokal, organizatat qytetare, duke përfshirë edhe grupet të cilat angazhohen për të drejtat e femrave dhe të rinjve, 
institucionet e larta arsimore, subjektet nga sektori privat, të cilat janë përkushtuar në zhvillimin inkluziv të qëndrueshëm, 
si dhe mediat, mund luajnë rol të rëndësishëm në proces, duke përfshirë edhe përmes informimit të opinionit dhe 
formimin e planeve nacionale dhe rrjedhat e financimit, përhapjen e qasjes dhe metodologjive për zbatim të bazuara 
në “praktikat më të mira” dhe ndihmë, që të ruhet përparimi në binarë të mirë përmes shpërndarjes së përpjekjeve për 
zbatim dhe investimet për realizimin e të njëjtave, ashti siç i kërkojnë nevojat. 

Reformat në legjislacion të cilat do të fokusohen në heqjen e ligjeve dhe praktikave të formuluara si diskriminuese, 
kanë rëndësi të madhe për zbatimin e suksesshëm në kuadër të periudhës pas vitit 2015, veçanërisht në pjesët të 
cilat kanë të bëjnë me praktikat diskriminuese. Ministria e punëve të brendshme duhet të bëjë thirrje për mbrojtje të 
plotë të gjitha të drejtave të barabarta dhe ndalesën e diskriminimit në cilëndo bazë, duke përfshirë edhe diskriminimin 
në më shumë baza të ndërthura njëkohësisht, pa dallim të moshës, gjinisë, llojit të pengesës, përkatësinë racore dhe 
etnike, origjinën, bindjet fetare, gjendjen ekonomike ose tjetër, ndërsa në radhë të parë atë lidhur me infektimin me HIV, 
gjendjen martesore dhe t migracionit, orientimin seksual dhe identitetin gjinor,  mes faktorëve të tjerë.     
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Duhet të vihet theks i veçantë në tërheqjen e rregullores ligjore e cila diskriminon në bazë t gjinisë de të sigurohet 
respektimi, avancimi dhe mbrojtja e të gjitha t drejtave të njeriut të grave dhe vajzave në kuadër të spektrit të gjerë të 
drejtave sociale, kulturore, qytetare, ekonomike dhe politike. Siç besohet gjithandej, çrrënjosja e varfërisë dhe zhvillimi i 
qëndrueshëm asnjëherë nuk do të ndodhin pa ndërmarrjen e shpejtuar të veprimeve në drejtim të barazisë gjinore dhe 
emancipimit të grave dhe femrave, por edhe pa heqjen e pengesave për inkuadrimin e tyre të plotë dhe kontributin – 
duke përfshirë edhe përmes pjesëmarrjes së tyre në fuqinë e punës, sigurimin e të drejtave të barabarta për posedimin 
e tokës, trashëgimia dhe prona, si dhe përmes qasjes së tyre të barabartë deri te shërbimet financiare dhe bankare, 
teknologjia dhe mjetet bujqësore.           

EVENIMENTET NDËRKOMBËTARE DHE DOKUMENTET NË 
MBËSHTETJE TË SHËNDETIT SEKSUAL DHE RIPRODHUES  
Konferenca ndërkombëtare për popullatë dhe zhvillim (KNPZH) u mbajt në Kajro në vitin 1994. Kjo paraqiste moment 
vendimtar në historinë e ballafaqimit me çështjet lidhur me popullatën dhe zhvillimin. Rezultati nga kjo ishte një pako që 
lë përshtypje dhe pako ambicioze prej qëllimeve për avancimin e shëndetit gjinor dhe të drejtat riprodhuese çdo kund 
në botë. Këto qëllime janë të njohura si Programi për veprim i KNPZH. Shëndeti seksual dhe riprodhues janë vetëm një 
pjesë nga temat të cilat gjenden në fokusin e këtij Programi. Ai në vete i ndërlidhë raportet e ndërsjella të ndryshme, 
gjendja ekonomike dhe emancipimi i femrave. Në këtë drejtim, është e rëndësishme të përmendet se në këtë ngjarje, 
liderët botëror për herë të parë në histori, u morën vesh të investojnë te njerëzit në përgjithësi, e jo në tërësitë e grupe të 
veçanta demografike qëllimore. 

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit të femrës paraqet një marrëveshje ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut, që i mbron të drejtat e njeriut të femrës dhe i obligon shtetet nënshkruese që t’i plotësojnë 
obligimet për sigurimin dhe respektimin e të drejtave të tilla, që kanë dalë nga nënshkrimi. Konventa i kushton vëmendje 
të madhe të drejtave riprodhuese  të femrës, dhe në atë pikëpamje, ja vlen të përmendet se kjo është marrëveshja e 
vetme e nënshkruar për të drejtat e njeriut, ku përmendet planifikimi i familjes dhe që e garanton të drejtën e zgjedhjes 
riprodhuese të femrave. 
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Konferenca e katërt botërore për femrat e cila u mbajt në shtator të vitit 1995 e prodhoi Deklaratën e Pekinit dhe 
platformën për veprim, e cila e paraqet skicën më progresive në historinë e avancimit të drejtave të njeriut. Si kornizë 
e vendosur për arritjen e përpjekjeve gjithëpërfshirëse lidhur me 12 fushat kyçe të interesit. Shëndeti seksual dhe 
riprodhues janë mbrojtur me Platformën për veprim dhe në atë drejtim 20 vjetori nga ngjarja e Pekinit hapi mundësi të 
reja që të përtëriten përpjekjet, por edhe të përtëritet dhe freskohet vullneti politik dhe mbështetja për shëndetin seksual 
dhe riprodhues dhe të drejtat e ngjashme. 
 

SHËNDETI SEKSUAL DHE RIPRODHUES NË 
PERIUDHËN PAS VITIT 2015

Kur bëhet fjalë për shëndetin seksual dhe riprodhues në kuadër të periudhës pas vitit 2015, qëllimi 
lidhur me shëndetin përfshinë edhe detyrë më të ngushtë për arritjen e “qasjes gjithëpërfshirëse drejt 
shërbimeve shëndetësore lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues, duke përfshirë edhe ato lidhur 
me planifikimin e familjes, informimin dhe arsimin (...)”; Qëllimi në pikëpamje të çështjeve gjinore në vete 
përfshinë edhe detyrë më të ngishte “për qasje gjithëpërfshirëse drejt shëndetit seksual dhe riprodhues, 
si dhe të drejtat riprodhuese ashtu siç është marrë vesh në pajtim me Programin për veprim të KNPZH 
dhe Platforma e Pekinit për veprim dhe dokumentet përfundimtare të konferencës për vëzhgim dhe 
mbikëqyrje të zbatimit të saj. 

Shëndeti seksual dhe riprodhues dhe t drejtat e ngjashme – çelës drejt barazisë dhe emancipimit gjinor  

Nuk ekziston barazi pa shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat e tyre të ngjashme
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Barazia gjinore dhe emancipimi i vajzave dhe grave nuk do të jetë i mundur pa ruajtjen e shëndetit seksual dhe riprodhues 
dhe realizimin e të drejtave të tyre të ngjashme. Që gratë dhe vajzat të kenë jetë të shëndetshme dhe të kenë liri të plotë 
të marrin pjesë në jetën shoqërore, ekonomike dhe politike, duhet të kenë qasje gjithëpërfshirëse deri te shërbimet 
cilësore, informatat dhe arsimi, si dhe kushte të cilat do t’u mundësojnë t’i realizojnë të drejtat e tyre seksuale dhe 
riprodhuese.  

Shërbimet lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat  e tyre të ngjashme kanë rëndësi të veçantë për 
gratë dhe vajzat që të jetojnë jetë të shëndetshme, të ballafaqohen me dhunën dhe raportet e fuqisë në jetët e tyre dhe 
t’ua hapin dyert drejt mundësive të reja. Vetëm në bazë të këtyre, të njëjtat duhet të llogariten për intervenime prioritare. 
Shëndeti seksual dhe riprodhues dhe të drejtat e tyre të ngjashme si të tilla kanë rëndësi të madhe, por po ashtu ato 
mund t’i rritin edhe mundësitë për emancipimin e vajzave dhe grave dhe arritjen e barazisë gjinore.  

Sigurimi i qasjes gjithëpërfshirëse deri te shëndeti seksual dhe riprodhues dhe të drejtat e tyre të ngjashme sjell 
përftime pozitive për shëndetin dhe mirëqenien e grave dhe vajzave.

Shëndeti i keq dhe riprodhues paraqet një të tretën e korpusin të përgjithshëm të sëmundjeve te femrat e moshës prej 
15 deri 44 vjet, gjatë së cilës marrëdhënia seksuale e pambrojtur paraqitet si faktor i rëndësishëm i rrezikut, që shpie 
drejt vdekjes ose paraqitjes së pengesës mes grave dhe vajzave në vendet me të ardhura mjaft të ulëta ose të mesme 
të qytetarëve. Gratë dhe vajzat më shumë vuajnë gjatë paraqitjes së pengesave riprodhuese dhe shëndetit të keq dhe 
të njëjtat kanë ndikim negativ mbi ekzistencën e tyre, shëndetin e përgjithshëm dhe mirëqenien. Shëndeti seksual dhe 
riprodhues i grave dhe vajzave është me të vërtetë i rëndësishëm, or po ashtu ka edhe ndikim të vetin mbi aspektet 
tjera të jetës së tyre, siç është aftësia e tyre të vazhdojnë me arsimimin e tyre dhe të jetojnë të lira nga dhuna. Mbrojtja 
e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe realizimi i të drejtave të tyre të ngjashme që gratë dhe fëmijët të mbeten të 
shëndetshëm, të marrin pjesë në procesin arsimor, si dhe në të gjitha dimensionet e jetës, të lira nga dhuna. 
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Të drejtat ekonomike të femrës, e veçanërisht ato lidhur me realizimin e marrëdhënies së punës dhe të ardhurat, i 
avancojnë ekonomitë, zhvillimi i qëndrueshëm dhe i përmirësojnë mjetet për ekzistencë. 

Megjithatë, femrat në masë më të madhe i ndjejnë efektet nga varfëria se sa meshkujt, ngarkimet e papaguara për kujdes 
dhe puna e pasigurt. Ruajtja e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe realizimi i të drejtave të tyre të ngjashme  luan rol kyç në 
emancipimin e femrës në planin ekonomik. Ruajtja e ekonomisë personale dhe familjare në bazë të sigurimit të kujdesit, ku 
numërohen edhe puna e paguar dhe e papaguar lidhur me sigurimin e kujdesit nga çfarëdo lloji, paraqet aktivitet me të cilin 
në masë të madhe merren femrat dhe e njëjta e ka ndikimin e vet mbi mundësitë e tyre dhe kushtet për punë. Ngarkesën 
që e marrin femrat mbi vete me sigurimin e kujdesit  të cilitdo lloj mund t’ua kufizojë qasjen drejt shërbimeve lidhur me 
shëndetin seksual dhe riprodhues. 

Nga ana tjetër, mungesa e shërbimeve shëndetësore lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues mund ta rritë ngarkesën 
e punës te femrat lidhur me sigurimin e kujdesit përmes pengimit të vendimmarrjes nga ana e tyre rreth asaj nëse, si dhe 
sa fëmijë do të kenë. Duke i pasur parasysh kontributet për kujdes të fëmijës dhe programet tjera për mbështetje, si dhe 
e dhëna se femrat do të vazhdojnë të punojnë si në ekonominë formale dhe atë joformale, puna lidhur me mbështetjen 

për kujdes mbetet si rëndësi e madhe për emancipimin ekonomik të femrës, si dhe për shëndetin 
dhe mirëqenien e femrës dhe familjeve të tyre. Krahas punës lidhur me mbështetjen për 

kujdes, korniza rregulluese, duke i përfshirë në ato edhe politikat dhe praktikat për 
mbështetje dhe promovim të qasjes gjithëpërfshirëse deri te shëndeti seksual dhe 
riprodhues dhe të drejtat e tyre të ngjashme, duhet të zgjerohen si në ekonominë 
joformale, ashtu edhe në atë formale, me çka do t’u ndihmohet femrave që të 
fitojnë qasje deri te puna e mirë, ta përmirësojnë shëndetin e tyre të përgjithshëm 
dhe të fitojnë stabilitet më të madh ekonomik. 



25

Pjesëmarrja dhe udhëheqësia e grave në jetën publike dhe politike ka rëndësi thelbësore në ballafaqimin me 
varfërinë dhe pabarazinë gjinore. 

Nëse dëshirojmë që pjesëmarrja e femrës të paraqesë përvojë transformuese, zëri i tyre duhet të dëgjohet çdo kund 
në jetën publike – nga amvisëria deri te takimet në bashkësi dhe parlamentet nacionale. Nevojiten më shumë dëshmi 
që të vendosen lidhje të qarta mes shëndetit seksual dhe riprodhues dhe të drejtat e tyre të ngjashme nga njëra anë 
dhe përfaqësimi i fermës në jetën politike dhe publike nga an tjetër. Megjithatë, e dimë se qëndrimet drejt seksualitetit 
femëror kanë ndikim mbi pjesëmarrjen e tyre në jetën politike dhe publike, duke përfshirë edhe mbi aspiratat dhe 
aftësitë e tyre politike, të zgjidhen s bartëse e funksioneve publike në procesin zgjedhor. Normat shoqërore të cilat i 
diktojnë rolet dhe obligimet e femrës në amvisëri mund ta kufizojnë rolin e fermës vetëm në sferën riprodhuese dhe ta 
zvogëlojnë kohën që e kanë në dispozicion për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme jashtë amvisërisë. Krahas kësaj, 
femrat në funksione publike shpesh herë janë lëndë e dhunës dhe shqetësimit seksual. Me rëndësi të veçantë është të 
ballafaqohemi me dhunën seksuale si pjesë thelbësore nga promovimi i pjesëmarrjes 
së femrës në jetën politike dhe inkuadrimin  e tyre në ndërtimin e paqes dhe 
proceseve të rikonstruimit në gjendjet pas konfliktit. Duhet t’i kushtohet vëmendje 
e veçantë edhe promovimit të ndërtimit të njësive zgjedhore të bazuara mbi 
themelet feministe dhe organizimin e nivelit fillestar në bashkësi, me qëllim 
të ndërtimit të rrjeteve për forcimin e kapaciteteve individuale dhe kolektive 
të femrës për pjesëmarrje në jetën politike dhe publike. 
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e Grupit këshillëdhënës dhe konsultativ ndër-resor
për mundësi të barabarta për femrat dhe meshkujt

Grupi këshillëdhënës dhe konsultativ ndër-resor për mundësi të barabarta për femrat dhe meshkujt i Republikës 
së Maqedonisë dhe Platforma për barazi gjinore i përshëndesin përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për zhvillimin 
e post agjendës 2015 dhe përcaktimin e kornizës për zhvillim do t’i zëvendësojë Qëllimet zhvillimore të mileniumit, 
të njohur si Qëllime zhvillimore të qëndrueshme, me të cilën do të caktohen prioritetet për zhvillim ekonomik dhe 
social, por edhe për avancimin e mjedisit jetësor, paqes dhe sigurisë për gjeneratat e ardhshme.
E përshëndesim propozim tekstin për Qëllimet zhvillimore të qëndrueshme, të përgatitur nga Grupi të hapur 
punues të Kuvendit të përgjithshëm, ku vërehen dhe vërtetohen përpjekjet për avancimin e barazisë gjinore, 
forcimin e gruas dhe të vajzave në të gjitha sferat e lëvizjes shoqërore, me të cilën do të sigurohet angazhim i 
anëtareve të Kombeve të Bashkuara për zbatimin gjithëpërfshirës dhe efektiv të Platformës për aksion nga Pekini. 
Po ashtu, shprehim mbështetje të fuqishme për ri afirmimin e parimeve për barazi, luftën kundër diskriminimit, 
zvogëlimin e të gjitha formave të pabarazisë, si dhe respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në post 
kornizën për zhvillim 2015.
Njëkohësisht, dëshirojmë   ta përshëndesim dhe e mbështesim angazhimin e Kuvendit të përgjithshëm për 
qëllimin e veçantë zhvillimor (Qëllimi nr. 5 Gjinia), i cili është i orientuar drejt arritjes së barazisë gjinore dhe 
forcimin e të gjitha grave dhe vajzave. Propozimet e Grupit të hapur punues për inkorporimin e indikatorëve gjinor 
në 16 qëllimet zhvillimore të qëndrueshme të tjera, të cilat janë mjaft të rëndësishme për arritjen e barazisë de 
mirëqenies në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Grumbullimi i të dhënave cilësore dhe relevante, të ndara sipas 
seksit dhe moshës, lokacionit gjeografik dhe të ardhurave, do të jetë parakusht për vëzhgimin efektiv të çështjeve 
gjinore dhe barazisë mes meshkujve dhe femrave në agjendën post-2015 dhe avancimin e mëtejshëm. Besojmë 
se qasja e këtillë do të sigurojë zbatim të informatave,  vëzhgim efektiv të çështjeve gjinore dhe përmirësimin e 
transparencës dhe llogaridhënies së shteteve.
I theksojmë angazhimet e deritanishme të shteteve anëtare të KB, dhe njëkohësisht mendojmë se duhet të 
vazhdohet me përpjekjet për avancimin e barazisë gjinore dhe forcimin e të gjitha grave dhe vajzave, si dhe 
prioretizimin e çështjeve gjinore në të gjitha sferat dhe sektorët e jetës shoqërore.
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E theksojmë rëndësinë e vendeve anëtare të KB dhe të gjithë aktorëve relevant që t’i forcojnë përpjekjet në 
mbështetjen e mëtejshme dhe avancimin e çështjeve gjinore përmes rritjes së fondeve dhe sigurimin e mjeteve 
financiare, të cilat do të sjellin deri te realizimi i qëllimeve të vendosura. Propozojmë ë qasja e vendeve anëtare 
të orientohet drejt prioriteteve rajonale përmes mbështetjes së iniciativave multi-sektoriale dhe mbështetjes së 
forcuar të grupeve lokale.
Veçanërisht e përshëndesim dhe i japim mbështetje të plotë inkuadrimit të qëllimeve për  eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit dhe dhunës mbi gratë dhe vajzat në fushat publike dhe private, duke përfshirë edhe 
tregtinë me njerëz, eksploatimin seksual dhe të llojit tjetër; harmonizimin e jetës familjare me atë profesionale të 
femrave dhe meshkujve; sigurimin e pjesëmarrjes së plotë dhe efektive të femrave dhe mundësitë e barabarta për 
lidership në të gjitha nivelet e vendimmarrjeve në jetën politike, ekonomike dhe publike dhe sigurimin e qasjes 
universale deri te shëndeti seksual dhe riprodhues dhe të drejtat riprodhuese, në pajtim me Deklaratën e Pekinit 
për aksion dhe Programin për aksion të Konferencës ndërkombëtare për popullatë dhe zhvillim dhe proceset e 
revizionit të tyre. 
Duke pasur parasysh politikat nacionale dhe strategjitë, qëllimi i të cilave është avancimi i barazisë gjinore, 
Republika e Maqedonisë shënon përparim në rregullativën ligjore për eliminimin e diskriminimit mbi gratë dhe 
vajzat dhe pjesëmarrjes e femrave në proceset e vendimmarrjes.  
Njëkohësisht, Republika e Maqedonisë e vërteton angazhimin e vet të mëtejshëm për implementimin e qëllimit 
të veçantë për gjininë, veçanërisht eliminimin e të gjitha formave të dhunës mbi gratë dhe vajzat, avancimin e 
gjendjes ekonomike të grave dhe përmirësimin e shëndetit seksual dhe riprodhues përmes proceseve të krijimit të 
ligjeve, politikave, buxheteve dhe ndërmarrjen e aksioneve dhe masave.
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ИНТЕР-РЕСОРСКА СОВЕТОДАВНА И 
КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА ЗА ЕДНАКВИ
МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ


