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IE Manuali, ashtu si një libër 

gatimi, ofron udhëzime për 
mënyrën se si mund të arrihet 
vizioni i përbashkët, i cili për 
ligatinat bregdetare është i 
vështirë për t´u gjetur, dhe 
se si të mund të ecet përpara 
në mënyrë të efektshme si 
partneritet.  

“…nga të gjitha kontinentet e botës vetëm 
Mesdheu është i lëngët.”
Jean Cocteau
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Rëndësia dhe ndjeshmëria e këtyre zonave të 
veçanta është e njohur kudo në botë ku shumica 
prej tyre është e përfshirë në rrjetin ndërkombëtar 
të Konventës së Ramsarit, ose ka marrë emërtime 
të ndryshme kombëtare dhe vendore. 

Emërtimet dhe etiketat sidoqoftë, në vetvete nuk 
sigurojnë mbrojtjen  kaq shumë të rëndësishme 
dhe menaxhimin e qëndrueshëm, për të cilin 
kanë nevojë dhe të cilin e meritojnë këto zona 
– ajo detyrë i përket politikanëve të ndryshëm 
nivelit kombëtar dhe vendor, zyrtarëve, grupeve 
komunitare dhe organizatave, OJQ-ve, grupeve 
të përkrahjes, vullnetarëve dhe padyshim, atyre 
qytetarëve tejet të arsimuar dhe me kërkesa të 
larta. Në botën e lidhur përmes internetit, media 
luan një rol mjaft kureshtar dhe kritik. 

Pavarësisht se të gjithë këto interesa nuk duken të 
mjaftueshme, ligatinat bregdetare janë bërë qendra 
e vëmendjes së vazhdueshme të politikave të 
Mesdheut, për shembull duke i kushtuar vëmendje 
ndërveprimeve tokë-det (td) të shprehura përmes 
Protokollit të  Menaxhimit të Integruar të Zonës 
Bregdetare (PMIZB), Strategjisë Mesdhetare 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm, dhe të tjera. 
Menaxhimi i ligatinës bregdetare tashmë duhet 
të integrohet me bregun e saj fqinjë, ujërat detare, 
së bashku me pellgun e saj të gjerë ujëmbledhës. 
E gjithë kjo kërkon qeverisje të aftë e të 
qëndrueshme – një përpjekje shpesh jashtë zonës 
së rehatisë së menaxherit tradicional të zonave të 
mbrojtura. 

Megjithatë, në një botë skeptike, qeverisja shihet 
shpesh si një proces i paqartë i cili i shërben 
vetvetes, dhe mund të shoqërohet me heqjen 
dorë nga procesi stërmundues ose me ngritjen e 
dyshimeve. Sigurisht, ajo pritet të përfshijë ato 

Lista e roleve të caktuara për 
ligatinat bregdetare të Mesdheut 
bëhet edhe më e gjatë – duke nisur 
nga pastrimi i ujit i cili rrjedh prej 
tyre, zbutja e përmbytjeve dhe 
ekstremeve të motit, rimbushja e 
akuifereve, sigurimi i industrisë së 
peshkimit për komunitetet e zonës 
dhe habitatet e pasura për botën e 
egër. 

Së fundmi, ligatinat janë 
shndërruar në destinacione 
të ekoturizmit; duke ofruar 
hapësira për frymëzim, edukim, 
ose thjesht argëtim. E gjithë kjo 
duhet të kryhet në bazë të rritjes 
së vazhdueshme të urbanizimit 
bregdetar, rikuperimit  të bujqësisë 
dhe akuakulturës, dhe sigurisht 
rikthimit të herëpashershëm 
të thatësirave, përmbytjeve 
dhe ngjarjeve të tjera ekstreme 
klimatike. 

institucione të pranishme kudo – komitetin i cili 
shfaqet në një formë apo në një tjetër. Komiteti 
në fakt, ka një traditë të gjatë e të nderuar kur 
bëhet fjalë për zonat e mbrojtura. Gjatë  fundit të 
shekullit të nëntëmbëdhjetë, në Amerikën e Veriut 
dhe Europë u formuan komitete me praninë e 
figurave të shquara, të cilët iu përkushtuan krijimit 
të atyre që ne tani i quajmë zona të mbrojtura. 
Ata ndoqën qëllimet e tyre përmes komiteteve 
elitare me praninë e “zotërinjve”. Më 1904, planet 
për të tharë Naardermeer, një zonë ligatinore në 
periferi të Amsterdamit, mundësuan formimin e 
një komiteti me qytetarë të shquar, në mënyrë që 
të arrihej konservimi dhe menaxhimi i saj. Tani, 
Naardermeer duke qenë një Ligatinë e Rëndësisë 
Ndërkombëtare Ramsar, ndoshta ka përcaktuar 
shembullin e parë të komitetit i cili i përkushtohet 
posaçërisht konservimin e ligatinës.i 

Pjesa e dytë e shekullit të njëzetë përjetoi 
demokratizimin e rritjes së numrit të komiteteve, 
sipas modelit të pranishëm kudo, i cili është 
përfaqësuesi i llojit të komitetit të cilin e ndeshim 
në ditët e sotme. Tashmë qeverisja lidhet me 
gjithëpërfshirjen, bashkimin e interesave dhe 
sektorëve të shumtë të shoqërisë, përreth një 
tryeze reale apo virtuale -  duke u mbledhur si 
komitet apo si partneritet apo me një emërtim të 
çfarëdoshëm – për të arritur vizionin e përbashkët. 

Manuali, ashtu si një libër gatimi, ofron udhëzime 
për mënyrën se si mund të arrihet vizioni i 
përbashkët, i cili për ligatinat bregdetare është i 
vështirë për t´u gjetur, dhe se si të mund të ecet 
përpara në mënyrë të efektshme si partneritet.
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Këto janë katër ligatinat e Mesdheut të cilat kanë ofruar njohuri dhe reflektime të vlefshme për përgatijen e 
këtij Manuali. 
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Pavarësisht se nuk ka një model të vetëm, një 
zgjidhje ‘e cila i përshtatet gjithçkaje’, receta bazë 
e cila i bashkon njerëzit për të arritur qëllimin e 
përbashkët i cili përshkruhet në këtë dokument, 
është universale. Cikli i qeverisjes shpjegohet me 
hollësi në faqet vijuese, përmes një udhëzuesi 
të thjeshtë, të zbatueshëm universalisht, i cili e 
lejon përdoruesin të bëjë matjet, të hartojë dhe 
të raportojë për progresin e bërë me kalimin 
e kohës. Procesi i përshkruar është hartuar në 
mënyrë që të mund të përdoret nga zonat e 
ligatinave bregdetare me histori të gjatë qeverisjeje 
bashkëpunuese ose nga zonat e sapo shpallura. 
Ai mund të përdoret për të provuar dhe rishikuar 
marrëveshjet ekzistuese ose për të hartuar disa të 
tjera të reja. 

Qeverisja, shihet më shumë si një proces krijues 
dhe inovator se sa një proces shtypës dhe mekanik. 
Manuali sfidon përdoruesin të zbatojë vlera të 
rëndësishme të cilat i shtojnë shije procesit, i cili 
në një kontekst tjetër do të ishte thjesht mekanik 
– shijen e gjallërisë dhe përshtatshmërisë. 

Manuali është krijuar si pjesë përbërëse e 
iniciativës gjithëpërfshirëse të Fondacionit 
MAVA ‘Plani i Veprimit të Ligatinave 
Bregdetare’.

Thënia bazë e iniciativës së Fondacionit MAVA 
është:

‘Në mënyrë që të arrihet konservimi 
i ligatinave bregdetare dhe ishullore 
të vlerave të larta ekologjike në 
Mesdhe, është e domosdoshme 
të kryhen një sërë veprimesh 
mbështetëse, duke siguruar që 
mjedisi të ketë mundësi për kushte 
dhe përdorime të qëndrueshme të 
ekosistemeve bregdetare. Këto do 
të kryhen përmes mekanizamave të 
qeverisjes së mirë, efikase dhe të 
paanshme’.

Mirënjohje
Autorët e këtij Manuali i shprehin 
mirënjohjen për menaxhimin e katër 
ligatinave të Mesdheut, në veçanti për 
sigurimin e reflektimeve dhe njohurive të 
vlefshme gjatë përgatitjes së këtij Manuali: 

•  Gjirit të Oristanos (projekti Maristanis), në 
bregdetin perëndimor të Sardenjës, Itali 

•  Lagunës Ghar el Melh, 30 km në juglindje të 
qytezës Bizerte në Tunizi

•  Deltës së Poshtme të Lumit Bojana-Buna, 
me projektet pilote në Ulqin Salina, Mali 
i Zi dhe Peizazhi i Mbrojtur Lumi Buna 
-Velipojë, Shqipëri  

•  ‘Parkut ndërkufitar të Prespës’, një zonë e 
mbrojtur e cila përfshin Liqenet e Prespës 
dhe zonat përreth me shtrirje deri në Greqi, 
Shqipëri dhe Republikën e Maqedonisë së 
Veriut. 
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Manuali për Qeverisjen e Ligatinave është 
hartuar për të shërbyer si një udhërrëfyes 
praktik për qeverisjen e ligatinave 
bregdetare përreth Mesdheut, atyre 
që mbrohen formalisht si zona Ramsar, 
atyre që janë shpallur sipas legjislacionit 
kombëtar apo vendor dhe atyre të cilave u 
mungon çdo mbrojtje formale. 
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Qeverisja e zonave të mbrojtura dhe zonave të 
tjera të rëndësishme natyrore bazohet mbi një 
literaturë të pasur, por mungojnë mjetet praktike 
të përdorimit miqësor të cilat ndihmojnë për të 
pasur qeverisje më të mirë të zonës. Nuk ka asnjë 
‘pikë të sigurt shteruese’ në qeverisje, pasi klima 
politike, ekonomike, kulturore dhe natyrore e 
mjedisit ndryshon në mënyrë të vazhdueshme. 
Procesi është një cikël i pashtershëm. Qeverisja 
nuk mund të jetë kurrë e kënaqshme. 

Procesi është hartuar për të krijuar marrëveshje 
qeverisjeje të efektshme dhe të fortë dhe mund të 
përfshijë:

•  Vetë-vlerësimin, prioritizimin dhe 
planifikimin 

•  Trajnimin e partnerëve, personelit 
punonjës dhe aktorëve kyç 

•  Raportimin mbi progresin 

•  Ndërtimin e një vizioni të përbashkët 

•  Krahasimin e rrugëve alternative që 
shtrihen përpara 

•  Zhvillimin e praktikës më të mirë  

Manuali siguron një proces të vetë-krijuar 
qeverisjeje i cili përbëhet nga 3-faza:

Si përdoret Manuali  
Manuali mund të përdoret si një mjet i shpejtë, 
vetë-vlerësimi nga një ekip i menaxhimit të zonës 
për trajnimin apo raportimin, ose nga çdokush 
i ngarkuar me kujdesin dhe menaxhimin e 
këtyre zonave vitale, si në terren ashtu edhe në 
nivelin qeveritar. Manuali për rrjedhojë, përdoret 
më së miri si pjesa e një procesi më të gjerë, i 
cili përfshin aktorët të cilët kërkojnë të arrijnë 
qeverisje efikase, të përshtatshme për përmbushjen 
e qëllimit të ligatinës bregdetare të Mesdheut 
për të  cilën ata kanë një detyrë të rëndësishme 
kujdesi. 

Pavarësisht se Manuali fillimisht është hartuar për 
ligatinat e Mesdheut, metodologjia e përcaktuar 
në të i kapërcen kufijtë e këtij habitati dhe 
transferohet tek qeverisja e zonave të tjera të 
rëndësishme natyrore kudo në botë. 

Kush duhet ta përdorë Manualin?
Manuali është hartuar për të gjithë ata të cilët janë 
të ngarkuar me përgjegjësi për ligatinat bregdetare, 
në nivele të ndryshme si p.sh. në nivel zone, nivel 
komitetesh ndërsektoriale, nivel pushteti (vendor, 
rajonal apo kombëtar), etj. Manuali mund të 
përdoret gjithashtu nga aktorë të ndryshëm të 
cilët janë të interesuar për qeversije të mirë; nga 
komunitetet vendore, nga organizatat e shoqërisë 
civile (OSHC) si edhe nga agjencitë qeveritare 
dhe organizatat ndërkombëtare.

Qeverisja e mirë nuk është e lehtë për t´u 
konceptualizuar apo matur, kështu që Manuali 
është hartuar për t´i ofruar vendimarrësve një mjet 
praktik se si të qasin dhe të përmbushin proceset e 
ndërlikuara të qeverisjes së mirë. 
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I. Përgatitja
II. Hartimi dhe Planifikimi  
III. Rruga Drejt Përsosurisë 
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Agjencitë qeveritare, menaxherët e zonës dhe në 
veçanti OJQ-të mund ta përdorin Manualin për 
të përmirësuar strukturat ekzistuese të qeverisjes 
apo për të hartuar struktura të reja dhe, së bashku 
me aktorët e interesuar ata mund ta përdorin atë si 
një mjet nxitës për qeverisje më të mirë të këtyre 
zonave të rëndësishme.

Si funksionon Manuali
Në vijim të paraqitjes së sfidave të hasura në 
Mesdhe dhe Bazat e qeverisjes, Manuali i 
udhëzon përdoruesit me anë të një procesi të 
thjeshtë me tre faza. Dosjet e lidhura me Excel 
lejojnë që të regjistrohet dhe të raportohet 
vetëvlerësimi me anë të një formati të njohur 
(dashboard), në mënyrë që në të ardhmen të 
identifikohen dhe listohen fushat proritare. 

‘Fletënotimi i Vitalitetit dhe Përshtatshmërisë’ 
inovatore ofrohet gjithashtu për ata të cilët 
kërkojnë të trajtojnë dhe të matin dimensione më 
pak të ndeshura të qeverisjes. Këshillat praktike 
për të bërë efikase qeverisjen tuaj sigurohen në 
bazë të përvojës së qeverisjes në botën reale për të 
ndihmuar përdoruesit të hartojnë mënyrën për të 
ecur përpara për qeverisjen e ligatinës së tyre.

Përse përdoret Manuali?
Siç do të shpjegohet në vijim, dallimi i qeverisjes 
së zonave të mbrojtura të tilla si ligatinat nga 
menaxhimi i tyre, është relativisht i ri – dhe 
shoqërohet me udhëzime relativisht të pakta. 
Në mënyrë të përmbledhur mund të thuhet se 
ata persona të cilët janë përgjegjës për ligatinat 
bregdetare në Mesdhe, kanë tri arsye kryesore  për 
të përdorur Manualin në mënyrë që:

•  Të përmbushin numrin në rritje të 

detyrimeve dhe përgjegjësive ligjore 
ndërkombëtare për mbrojtjen e ligatinave, 
funksioneve të tyre hidrologjike, 
dhe shërbimeve të tyre shoqëruese të 
ekosistemit. (Këto përmblidhen në 
seksionin vijues).

•  Të përmbushin detyrimet ligjore 
kombëtare të cilat mund të rrjedhin 
nga ato të përmendura më lart, por 
gjithashtu mund të pasqyrojnë prioritetet 
tërësisht kombëtare. Këto janë të shumta 
dhe komplekse për t´u renditur në këtë 
botim, por janë bërë pjesë e njohurive 
të vazhueshme të të gjitha qeverive për 
rëndësinë e ligatinave në menaxhimin e 
ujit, politikat e ushqimit, energjinë dhe 
përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. 

•  Të sigurojnë se ka një vizion të 
përbashkët në të gjithë nivelet e 
shoqërisë, i shoqëruar me një mekanizëm 
i cili mundëson qëndrueshmërinë dhe 
ripërtëritjen e ardhshme të ligatinës 
bregdetare, veçanërisht për të reaguar 
ndaj ndryshimit klimatik. Për të arritur 
tek aktorët e sektorëve të tjerë të qeverisë, 
shoqërisë civile dhe komunitetit,  është 
e domosdoshme të përfshihen interesat 
‘kryesore’ dhe të përbashkëta bregdetare 
dhe detare, përveç ‘dyshimeve të 
zakonshme’ për konservimin e natyrës, në 
mënyrë që të ndiqet një qasje e integruar 
përballë sfidave të së ardhmes. 

•  Ligatinat e Mesdheut nuk janë të gjitha 
pjesë e kategorive të mbrojtura apo 

mbështeten nga konventat ndërkombëtare 
si ajo e Ramsarit, apo nga sisteme 
kombëtare ligjore – për këto zona ‘të 
pashpallura’ arsyeja tjetër  se ‘përse’ 
– duhet të zhvillohet dhe të përçohet 
vizioni i përbashkët – është aryeja më e 
rëndësishme. 

Ligatinat zënë përafërsisht 20 milionë hektarë të 
27 vendeve të Mesdheut. Pothuajse 19% e kësaj 
zone përbëhet nga ligatina detare (zona detare të 
thella më pak se 6m në zbaticë – duke përjashtuar 
grykëderdhjet, zonat e krijuara nga baticat). 
Pjesa më e madhe (81%), përfshirë grykëderdhjet 
dhe zonat e krijuara nga batica (por jo oazet) 
përkufizohen si ligatina tokësore. 

Vlen të theksohet se, ligatinat bregdetare në 
Mesdhe luajnë një rol të pandashëm dhe të 
rëndësishëm  për të ashtuquajturin ´zinxhir´ të 
ujit, ushqimit, energjisë dhe ekosistemeve, sipas 
përshkrimit të bërë nga Partneriteti Global i 
Ujërave (GWP). ‘Uji është i domosdoshëm për t´i 
siguruar njerëzimit ushqimin dhe energjinë, dhe 
ai duhet të menaxhohet siç duhet për të siguruar 
mbijetesën e ekosistemit të tokës.’ ii  Në bazë të këtij 
zinxhiri qasja e  integruar e qeverisjes së ligatinave 
bregdetare merr një rëndësi të madhe. Manuali 
është hartuar për t´i ardhur në ndihmë përdoruesit 
për realizimin e kësaj qeverisjeje. 
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Pesë Përfitimet e Qeverisjes së Suksesshme 
Për menaxhimin e ligatinave është shkruar 
shumë, por për qeverisjen shumë pak. Megjithatë, 
pa qeverisje të mirë, efikase dhe të barabartë, 
përpjekjet më të mira të menaxhimit mund të 
shkojnë dëm, sukseset mund të jenë afat-shkurtra, 
dhe progresi i ngadaltë ose madje negativ. 

1 Gëzimi i të drejtave dhe pjesëamarrja 
aktive  
Gëzimi i mundësisë për t´u pranuar 
gjerësisht dhe për t´u vlerësuar në 
shoqëri; sigurimi i të drejtës për të marrë 
informacion, për të pasur pjesëmarrje 
dhe drejtësi; nxitja e angazhimit dhe 
diversitetit; parandalimi i diskriminimit; 
nxitja e vendimmarrjes së pavarur, respekti 
reciprok, dialogu, konsensusi dhe rregulla 
të pranuara njëzëri. 

2  Sigurimi i drejtimit  
 Ndjekja e një vizioni strategjik frymëzues 
dhe të qëndrueshëm të bazuar në 
vlera të pranuara njëzëri; sigurimi i 
qëndrueshmërisë në përputhje me 
politikën dhe praktikën e niveleve 
të ndryshme; dhënia e përgjigjeve të 
qarta ndaj pyetjeve polemike; sigurimi i 
menaxhimit të duhur e të përshtatshëm 
dhe favorizimi i kampionëve dhe 
inovacioneve të provuara.  

3  Përsosja e performancës  
Përmbushja e objektivave të konservimit 
dhe të tjera sipas planifikimit; promovimi 
i kulturës së të nxënit; angazhimi në 
përkrahje dhe mbrojtje; reagimi ndaj 
nevojave të banorëve të zonës dhe 
aktorëve kryesorë; sigurimi i burimeve 
dhe kapaciteteve si dhe përdorimi i tyre 
efikas; promovimi i qëndrueshmërisë dhe 
ripërtëritjes

4  Mbajtja e Përgjegjësisë  
Ruajtja e integritetit dhe angazhimit; 
sigurimi i të drejtës për të marrë 
informacion dhe për të pasur 
transparencë, përfshirja e fushave të 
përgjegjësisë, përcaktimi i burimeve, dhe 
vlerësimi i perfomancës; krijimi i linjave 
të komunikimit dhe nxitja e reagimit dhe 
mbikëqyrjes së pavarur.

5  Ndarja e përfitimeve, ulja e kostove 
 Ndarja e barabartë e kostove dhe e 
përfitimeve, pa ndikuar negativisht tek 
njerëzit dhe komunitetet e cënueshme; 
ruajtja e mirësjelljes dhe e dinjitetit të 
të gjithë palëve të përfshira; mbajtja 
e qëndrimit të drejtë, të paanshëm, të 
qëndrueshëm, aspak diskriminues, duke 
respektuar të drejtat proceduriale si edhe 
të drejtat themelore, të drejtat personale 
dhe kolektive, barazinë gjinore dhe të 
drejtat tradicionale, përfshirë zgjedhjen 
e lirë, e cila është njoftuar më parë në 
bazë të informacionit të duhur; nxitja e 
fuqizimit të komunitetit vendas 

Përveç këtyre përfitimeve mund të shtojmë edhe 
një tjetër: 

6  Motivimi dhe mbështetja  e 
vazhdueshme për të gjithë palët e 
interesuara si dëshirë për t´i kënaqur të 
gjithë dhe jo si detyrim. 
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Pesë përfitimet e mëposhtme të përshtatura nga 
(‘Parimet e IUCN-it për Qeverisjen e Mirë’ iii) 
theksojnë se çfarë mund të ofrojë qeverisja e mirë 
– nëse ligatina bregdetare është zonë e mbrojtur 
ose jo: 



12

LIG
AT

IN
AT

 B
R

EG
D

ET
AR

E N
Ë M

ESD
H

E 

Ligatinat janë një nga 
ekosistemet më të brishta 
e më të kërcënuara dhe një 
ndër më të prirurat për t´u 
degraduar me shpejtësi në 
mbarë botën. 
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Në rajonin e Mesdheut, vendet më të njohura të 
cilat kanë lagështirë janë kënetat e përkohshme, 
deltat dhe lagunat. Shumica e ligatinave të 
Pellgut të Mesdheut kanë lartësi të ulët dhe janë 
kryesisht bregdetare. Formacionet më të spikatura 
të ligatinave bregdetare në Mesdhe janë deltat e 
lumenjve, të tilla si Rona në Francë, Po në Itali, 
Neretva në Kroaci dhe Nili në Egjipt, së bashku 
me rajonet e lagunave dhe kënetave të kripura 
bregdetare të tilla si rajoni Langdok-Rusijon 
(Languedoc-Roussillon) në Francën jugore. Ndër 
to gjenden brigje të përbaltura ndër-baticore 
të llojit më të përhapur në Europën veriore 
karakterisike për të gjithë pellgun e Detit Mesdhe, 
i cili virtualisht nuk ka baticë.iv

Shumica e deltave dhe lagunave bregdetare 
formohen për shkak të grumbullimit të ujërave 
bregdetare të cilat nuk krijojnë baticë dhe 
depozitojnë rërë dhe llum nga prurjet e lumenjve. 
Në Afrikën e Veriut ku mbizotërojnë thatësirat, 
gjenden gropa gjigande të kripura të njohura si 
(chotts apo sebkhets në gjuhën afrikane), të cilat 
mbushen me ujë nga përmbytjet e befasishme. 

Mesdheu përmban një numër të madh të 
deltave të lumenjve më të njohur. Ato përfshijnë 
Kamargën (Camargue) në grykëderdhjen e lumit 
Rona në Francë, deltën e Po-së në Itali, deltën e 
Neretva-s në Kroaci, deltën e Ebro-s në Spanjë, 
deltën e kombinuar të lumenjve Axios-Aliakmon-
Loudias pranë Selanikut, deltën e Nestos në  

Greqinë Veriperëndimore, deltën e Evros në 
kufirin ndërmjet Greqisë dhe Turqisë, deltën 
e Menderes në Turqinë Perëndimore, deltën 
e Medjerdas në Tunizi, dhe sigurisht deltën  e 
stërmadhe të Nilit në Egjiptv. 

Ligatinat janë një nga ekosistemet më të brishta 
dhe më të kërcënuara, të prirura për t´u degraduar 
më shpejt në mbarë botënvi. Ligatinat e Mesdheut 
në veçanti kanë qenë gjithmonë një burim mjaft 
i rëndësishëm i biodiversitetit dhe mirëqenies 
së njeriut. Dy herë në vit, miliarda shpendë 
shtegtojnë përgjatë rrugëve të përcaktuara mjaft 
mirë, të njohura si korridore fluturimi (shih 
hartën më poshtë të përshtatur nga Bird Life 
International, 2010), duke u larguar nga terrenet 
e tyre të shumimit në rajonet arktike apo zonat 
me dimër relativisht të ftohtë duke u strehuar 
në zona me klimë më të butë apo tropikale (psh. 
Afrikën nën Sahariane). Gjatë udhëtimeve kaq të 
gjata, shpendët mund të gjejnë strehë në ligatina 
– habitate shumë të rëndësishme për t´u furnizuar 
dhe për të përmbushur ciklin e tyre jetik. 

Ligatinat e ujërave të ëmbla përmbajnë pllajat e 
pasura aluviale në të cilat për një kohë të gjatë 
janë kryer praktikat bujqësore, veprimtaritë e 
peshkimit, prodhimi i kripës dhe mbrojtja ndaj 
përmbytjevevii.  
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Njerëzit kultivojnë drejpërdrejtë bimë dhe 
kafshë të zonës ligatinore përmes veprimtarisë së 
peshkimit dhe gjuetisë, dhe i përdorin ligatinat 
për kullotjen e bagëtive. Ligatinat në rajone mjaft 
të thata të tilla si Mesdheu, janë veçanërisht 
thelbësore për menaxhimin e qëndrueshëm të 
burimeve ujore, si në aspektin cilësor ashtu edhe 
në atë sasior. Ato ndihmojnë për të siguruar dhe 
pastruar ujin nga i cili varen banorët e Mesdheut 
për konsumin e përditshëm, për përdorimin e tij 
në industri, për prodhimin e energjisë si edhe për 
ujitjen në bujqësi.viii 

Ligatinat e Mesdheut, veçanërisht ligatinat 
bregdetare, janë të rëndësishme për të ndihmuar 
në zbutjen e ndryshimeve klimatike meqenëse 
ato ndihmojnë për të menaxhuar ngjarjet e motit 
ekstrem përmes mënjanimit të përmbytjeve dhe 
shpërthimeve të stuhive bregdetare dhe sigurimit 
të gjelbërimit në dobi të shëndetit duke shërbyer 
si absorbuesit më efikasë të karbonit në planet. 
Nëse ligatinat do të thaheshin apo numri i 
burimeve ujore do të zvogëlohej, do të shkaktohej 
depozitimi në sasi të mëdha i karbonit.ix  

Ligatinat janë ndër ekosistemet të cilat ndikohen 
më shumë, sidomos nga ndryshimet klimatike dhe 
ato që vërehen në regjimet hidrologjike, në veçanti 
përmes rritjes së nivelit të detit dhe uljes së 
niveleve të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore.x

Sistemet e ekosistemit të cilat ofrohen nga 
ligatinat, përfshijnë gjithashtu edhe vlera 
kulturore, të tilla si lidhja shpirtërore me zonën, 
recetat tradicionale dhe punët artizanale, të 
cilat mund të jenë një vlerë e shtuar e zhvillimit 
të qëndrueshëmxi. Ligatinat janë mjaft të 
rëndësishme për njerëzit e Mesdheut për estetikën 

dhe bukurinë e tyre, duke rritur numrin e njerëzve 
të cilët i vizitojnë ligatinat për edukim dhe 
turizëm. 

Përfitimet e ndryshme të cilat ofrohen nga 
ligatinat, kanë një vlerë  të madhe ekonomike. 
Ligatinat e ndodhura në brendësi të vendit 
ose ato bregdetare luajnë një rol kryesor për 
ekonominë, duke përllogaritur fitimin vjetor me 
vlerë afro US$51 trilionë në rang global. Pjesa më 
e madhe e vlerës së ligatinave qëndron në ofrimin 
e përfitimeve të shumta që kanë të bëjnë me 
ujin – duke menaxhuar sasinë dhe cilësinë e ujit 
dhe duke ndihmuar në amortizimin e ngjarjeve 
ekstreme të motit. Megjithatë, shndërrimi i 
ekosistemeve natyrore, duke përfshirë ligatinat, 
në përdorime të tjera të tokës është duke ulur 
vazhdimisht vlerën e përfitimeve të ofruara prej 
tyre, me një kurs global prej US$4.3–20.2 trilionë 
në vit. Megjithatë, kjo gamë e gjerë e përfitimeve 
të njerëzve dhe vlera e saj e madhe, ende nuk 
njihet mirë, dhe ligatinat e Mesdheut vazhdojnë 
të shndërrohen dhe të humbasin. xii 
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e llojeve vertebrorë të gjetura në zonat e 
Mesdheut mbështeten nga ligatinat – pavarësisht 
faktit se ligatinat përfaqësojnë vetëm 2-3% e 
sipërfaqes tokësore të rajonit xiii.30%

1.1-1.5% 
e sipërfaqes ligatinore 
globale (e përllogaritur 
në vlerën e 0.15-0.22 
milionë km2) e ligatinave 
natyrore dhe artificiale 
janë në Pellgun e 
Mesdheut. 

e llojeve të varura nga ligatina kërcënohen nga zhdukja në 
rang global. Rajoni i Mesdheut është i shquar për numrin e 
tij të madh të llojeve të kërcënuara për t´u zhdukur. Shkaqet 
– rritja e popullatave, mënyra jonë e konsumimit, ndryshimi 
klimatik, dhe jo me më pak rëndësi qeverisja e dobët xv. 

36%

e habitateve mund të kenë 
humbur ndërmjet viteve 
1970 dhe 2013. Degradimi 
i rajonit të Mesdheut është 
më i madh se ai i tri rajoneve 
përreth; 42% në Afrikë, 32% 
në Azi, dhe 35% në Europë.

51%Vendi ideal për Biodiversitetin 

Rajoni i Mesdheut është identifikuar si një nga 34 vendet ideale 
botërore për diversitetin biologjik. Ligatinat e Mesdheut janë të 
pabarabarta në lidhje me biodiversitetin: 

janë krijuar në mënyrë artificiale nga 
njeriu (orizore, rezervuarë, fusha 
akulli, kripore dhe oaze) – Mesdheu 
ka një përqindje shumë më të lartë 
sesa mesatarja globale prej afro 12%xiv. 

23%
e sipërfaqeve më të 
mëdha të ligatinave në 
Mesdhe janë në Egjipt, 
Francë, Turqi dhe 
Algjeri. 

2/3 

rritje në urbanizimin e 
ligatinave ndërmjet viteve 
1975 dhe 2005 dhe 42 % në 
tokat bujqësore. Urbanizimi 
ka qenë më i shpejtë në vendet 
e Mesdheut jugor dhe lindorxvi.

300%
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Pavarësisht angazhimeve kombëtare, Konventës 
së Ramsarit  dhe marrëveshjeve të tjera 
ndërkombëtare, ligatinat kanë vijuar të zhduken 
me shpejtësi të madhe dhe biodiversiteti i tyre 
është tej mase i kërcënuar. ‘Ndikimet ekologjike’ 
në Pellgun e Mesdheut tashmë janë pothuajse 
dyfishuar në krahasim me mesataren e botës, 
veçanërisht me trysninë e lartë të ushtruar ndaj 
burimeve ujore. 

Për më tepër, ndryshimi klimatik do të ndikojë 
në mënyrë të dukshme veçanërisht në rajonin 
e Mesdheut duke ulur aftësinë ripërtëritëse të 
ekosistemit në rajon. Humbja dhe degradimi i 
vazhdueshëm i ligatinave ndikon drejtpërdrejt 
në mirëqenien e njeriut dhe i privon brezat e 
ardhshëm nga përfitimet e shumta që ofrohen 
prej tyre.xvii Në Pellgun e Mesdheut, trysnia mbi 
ligatinat ka të ngjarë të rritet në dhjetëvjeçarët e 
ardhshëm për shkak të kërkesës së shtuar për tokë 
dhe ujë dhe për shkak të ndikimeve të ndryshimit 
klimatik.xviii 

Sfida tashmë qëndron tek vendimmarrësit, në 
nivelin rajonal dhe vendor, në mënyrë që të sjellin 
ndryshimin pozitiv dhe të sigurojnë përdorimin 
e duhur të ligatinave për të përçuar tek njerëzit 
dhe biodiversiteti i Mesdheut një të ardhme të 
qëndrueshme. 

Ligatinat Bregdetare në Mesdhe 
– Politika Ndërkombëtare dhe 
Politika e Sfidave Ndërkombëtare 
Politikat Ndërkombëtare
Konventa dhe programe të ndryshme 
ndërkombëtare që kanë të bëjnë me 
mjedisin natyror sigurojnë një bazë të fortë 
bashkëpunimi ndërkombëtar për mbrojtjen 
e ligatinave, dhe në shumë raste përfshijnë 
identifikimin dhe shpalljen e zonave veçanërisht 
të rëndësishme për mbrojtje. Nëse një zonë e 
caktuar do të shpallej e mbrojtur, atëherë ajo do 
të kishte më shumë garanci për mbrojtje ligjore. 
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Politikat Ndërkombëtare që kanë të 
bëjnë me Ligatinat Mesdhetare 
Rëndësia e ligatinave si habitate natyrore, të cilat 
ofrojnë shërbimet  e ekosistemit dhe shërbejnë 
si mjedise pune, është nënvizuar nga një numër i 
madh i ligjeve ndërkombëtare të cilat përmblidhen 
më poshtë:

Niveli ndërkombëtar
•  Konventa për Ligatinat e Rëndësisë 

Ndërkombëtare (Konventa e Ramsarit)
•  Konventa për Diversitetin Biologjik 

(CBD)
•  Konventat e OKB-së për Ujin (Helsinki, 

1992, Nju Jork, 1997)
•  Konventa e Trashëgimisë Botërore 

(WHC) me Listën e saj të Trashëgimisë 
Botërore 

•  Programi Njeriu dhe Biosfera (MAB) me 
Rrjetin Botëror të Rezervave të Biosferës 

Niveli i Bashkimit Europian 
•  Direktivat e BE-së për ‘Natyrën’ (Shpendët 

dhe Habitatet)
•  Direktiva e BE-së për Kuadrin e Ujit 
•  Direktiva e BE-së për Kuadrin e Strategjisë 

Detare 
•  Direktiva e BE-së për Planifikimin e 

Hapësirës Detare 
•  Direktiva e BE-së për Energjinë e 

Rinovueshme 
•  Politika e BE-së për Bujqësinë e Përbashkët 

(CAP) 

Niveli Rajonal 
Konventa e Barcelonës dhe protokollet e saj 
përkatëse:
•  Protokolli ICZM 
• SPA dhe Protokolli për Biodiversitetin 
•  Protokolli LBS 
•  Strategjia Mesdhetare për Zhvillimin e 

Qëndrueshëm (SMZHQ )
•  Konventa Afrikane për Konservimin e 

Natyrës dhe Burimeve Natyrore 
•  Konventa për Konservimin e Botës së 

Egër Europiane dhe Habitateve Natyrore 
(Konventa e Bernës) me Rrjetin Emerald të 
Zonave të Interesit të Veçantë për Konservim

•  Konventa për Konservimin e Llojeve 
Shtegtare të Kafshëve të Egra (CMS ose 
Konventa e Bonit) me marrëveshjet e saj 
përkatëse 

•  Marrëveshja për Konservimin e Shpendëve 
Ujorë Shtegtarë Afrikano-Euroaziatikë 
(AEWA)

Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (QZHQ)
Qëllimet u miratuan nga Kombet e Bashkuara më 2015. Ka katër QZHQ të cilat janë veçanërisht përkatëse për Ligatinat Mesdhetare:

QZHQ 6. Të sigurohet disponueshmëri dhe menaxhim i qëndrueshëm i ujërave dhe kanalizimeve për të gjithë 

QZHQ 13. Të ndërmerret veprim i menjëhershëm për të luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre 

QZHQ 14. Të ruhen dhe të përdoren në mënyrë të qëndrueshme oqeanet, detet dhe burimet detare 

QZHQ 15. Të mbrohet, restaurohet dhe promovohet përdorimi i qëndrueshëm i ekosistemeve tokësore, të mbrohen në mënyrë të qëndrueshme pyjet, të 
luftohet lënia djerrë e tokave, të ndalohet dhe pengohet degradimi i tokës dhe të ndalohet humbja e biodiversitetit.xix 
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Konventat dhe Protokollet 
Konventa e Ramsarit 
Konventa e Ramsaritxx e vitit 1971 për 
konservimin dhe përdorimin e zgjuar të ligatinave 
dhe të burimeve të tyre i përkufizon ligatinat si 
‘sipërfaqe kënete, moçali, torfë apo uji, natyrore apo 
artificiale, e përhershme apo e përkohshme, me ujë i 
cili është statik apo i rrjedhshëm, i ëmbël, i njelmët 
apo i kripur, duke përfshirë sipërfaqe me ujë deti, 
thellësia e të cilit në zbaticë nuk i kalon gjashtë metra’ 
(Neni 1). Konventa e Ramsarit është e vetmja 
Konventë globale e përqendruar veçanërisht në 
biodiversitetin e ligatinave dhe ekosistemeve. 

Konventa për Diversitetin Biologjik (CBD) e 
konsideron Ramsarin si ‘partnerin e saj kryesor 
të zbatimit’ për ligatinat; dhe të dyja Konventat 
bashkëpunojnë duke ndjekur Planet e Përbashkëta 
të Punës. 

Palëve Kontraktuese të Konventës së Ramsarit u 
kërkohet të shpallin ligatina të përshtatshme për 
përfshirjen në Listën e Ligatinave të Rëndësisë 
Ndërkombëtare. Në rastin e ligatinave bregdetare, 
ato mund të përfshijnë ‘zonat bregore dhe bregdetare 
pranë ligatinave, dhe ishujt apo trupat ujorë detarë 
më të thellë se gjashtë metra në zbaticë brenda 
ligatinave, veçanërisht aty ku këto kanë rëndësi 
si habitat i shpendëve ujorë.’ (Neni 2). Palëve 
Kontraktuese u kërkohet të ndërmarrin veprimin 
e duhur në mënyrë që të nxisin konservimin dhe 
përdorimin e zgjuar në territorin e tyre (Neni 3).

Palët Kontraktuese janë gjithashtu të detyruara 
të konsultohen me njëri tjetrin në rastin e 
një ligatine e cila shtrihet edhe në territoret 
fqinjë, d.m.th. ligatinat ndërkufitare, dhe të 

‘bashkërendojnë dhe mbështesin’ politikat dhe 
rregulloret në lidhje me konservimin e ligatinave 
dhe të florës dhe faunës së tyre (Neni 5).

Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe 
Rajonit Bregdetar të Mesdheut (Konventa e 
Barcelonës)
Kjo është Konventa Rajonale për Detin e 
nënshkruar nga 22 Palë Kontraktuese të 
Mesdheut. Interesat e përbashkëta në lidhje me 
konservimin e mjedisit detar janë përcaktuar në 
shtatë protokolle të cilët përbëjnë kuadrin ligjor 
për zbatimin e veprimtarive të përbashkëta në 
lidhje me ruatjen e mjedisit detar. Dy protokollet 
përkatëse janë paraqitur më poshtë.

1. Protokolli për Menaxhimin e Zonës 
Bregdetare në Mesdhexxi (‘Protokolli 
ICZM’ – Protokolli i shtatë  i Konventës së 
Barcelonës i cili i detyron Palët Kontraktuese 
të ndërmarrin masat për mbrojtjen e 
karakteristikave të ligatinave bregdetare me 
pikëpamjen e parandalimit të zhdukjes së 
tyre (Neni 10). Këto përfshijnë masat për 
mbrojtjen e funksionit mjedisor, ekonomik 
dhe social të ligatinave dhe grykëderdhjeve 
lumore; për rregullimin e saj ose për ndalimin 
e veprimtarive të cilat mund të kenë ndikime 
kundërta, dhe për ndërmarrjen e ‘restaurimit 
të ligatinave të degraduara bregdetare me 
pikësynimin e riaktivizimit të rolit të tyre 
pozitiv në proceset e mjedisit bregdetar’.

2. Protokolli në lidhje me Zonat Posaçërisht 
të Mbrojtura dhe Diversiteti Biologjik në 
Mesdhe (Protokolli SPA/BD) – Protokolli i 
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pestë i Konventës së Barcelonës është mjeti 
kryesor i Mesdheut për zbatimin e CBD, 
sa i përket menaxhimit të qëndrueshëm 
të biodiversitetit bregdetar dhe detar të 
zonës. Protokolli parashikon tre elementë 
kryesorë në mënyrë që të sigurojë mbrojtjen 
e biodiversitetit në Mesdhe; së pari, krijimin, 
mbrojtjen dhe menaxhimin e Zonave 
Posaçërisht të Mbrojtura(ZPM); së dyti, 
krijimin e një liste të Zonave Posaçërisht 
të Mbrojtura të Rëndësisë Mesdhetare 
(ZPMRM); dhe së treti mbrojtjen dhe 
ruatjen e llojeve. 

Sfidat me të cilat përballemi 
Kontratat dhe Masat 
Një nga mekanizmat më të njohur për mbrojtjen 
e ligatinave të Mesdheut është që shpallja e tyre 
për nga rëndësia si zona të mbrojtura. Konventa 
për Diversitetin Biologjik ka përcaktuar zonën 
dhe sipërfaqen se cila do të bëhet zonë e mbrojtur. 
Gjatë vitit 2020, CBD synon të mbrojë 17% të 
ujërave tokësore dhe atyre të gjendura në brendësi 
të vendit dhe 10% të zonave bregdetare dhe 
detare.xxii

Me anë të një kampioni të vogël të të gjitha 
ligatinave të Mesdheutxxiii, është treguar se 
afërsisht një e treta e sipërfaqes së ligatinave i 
përket territorit të zonave të mbrojtura, d.m.th. 
përfitojnë nga një status mbrojtjeje kombëtare. 
Në përgjithësi, ligatinat detare/bregdetare janë 
më shumë të mbrojtura sesa ligatinat në brendësi 
të vendit. Ky fakt lidhet me strategjitë e forta 
të ruatjes të cilat zbatohen në zonat bregdetare, 
për shkak të cënueshmërisë së tyre të lartë (p.sh. 
interesi ekonomik, ndryshimi klimatik …). xxiv 

Në Bashkimin Europian, në vendet anëtare dhe 
vendet të cilat po përgatiten për t´u pranuar në 
BE, ligatinat po përfitojnë nga kërkesat ligjore 
për t´u përfshirë në legjislacionin kombëtar 
dhe të zbatojnë Direktivat e BE-së, në veçanti 
Direktivën e Kuadrit Ujor, Direktivat e Habitateve 
dhe Shpendëve, Direktivën e Përmbytjeve, dhe 
Direktivën e Kuadrit të Strategjisë Detarexxv. 
Direktivat e Komisionit Europian për Shpendët 
dhe Habitatet vendosin detyrime të mëdha ndaj 
Shteteve Anëtare të BE-së për të identifikuar, 
shpallur dhe mbrojtur Zonat e Mbrojtjes së 
Veçantë për shpendët dhe Zonat e Veçanta të 
Konservimit për llojet e ndryshme të shpendëve, 
dhe për llojet e habitateve, të cilat së bashku 
formojnë rrjetin ekologjik Natura 2000 të zonave 
të mbrojtjes së natyrës. Pjesa tjetër e vendeve të 
Mesdheut nuk i nënshtrohet ndonjë legjislacioni 
mbikombëtar të zbatimit të detyrueshëm. 
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Përveç zonave të mbrojtura publike, blerja e 
justifikueshme e tokës është një tjetër mundësi 
konservimi. Conservatoire du Littoral francez, 
për shembull, ka në zotërim dhe menaxhon 
zona të mëdha ligatinore, duke përfshirë disa 
në vijën bregdetare të Mesdheut. Organizatat 
ndërkombëtare të konservimit, të tilla si WWF 
(World Wildlife Fund- Fondi Botëror i Botës 
së Egër) bëjnë punë të ngjashme, duke blerë 
sipërfaqe të vogla apo zona pyjore të harruara 
buza lumenjve, për shembull në Itali. 

Ka gjithashtu lloje të tjera të masave kontraktuale 
që synojnë të ndikojnë në praktikat e përdorimit 
të tokës private në mënyrë që të promovohet 
menaxhimi i përmirësuar i ligatinave, duke 
përfshirë masat agro-mjedisore të BE-së me anë 
të të cilave paguhen fermerët të cilët abonohen 
në bazë vullnetare apo angazhohen në lidhje 
me konservimin e mjedisit dhe mirëmbajtjen e 
peizazhit rural. 

Masat të cilat i nënshtrohen kontrollit kombëtar 
mund të mbështeten nga marrëveshjet 
ndërkombëtare (traktate dhe konventa) në 
të cilat regjistrohen vendet (me kompetenca 
rregullatore jo të drejtpërdrejta). Sapo ratifikohen 
apo miratohen ato transpozohen në strukturën 
ligjore kombëtare dhe kanë epërsi autoritare 
ndaj ligjit kombëtar. Qeveria, në këtë rast, është 
e detyruar të zbatojë veprimet e rëna dakord 
dhe të ndërmarrë masat e nevojshme, të cilat 
nuk janë domosdoshmërisht rregullatore në 
zbatim, në mënyrë që të sigurojë hyrjen në fuqi të 
marrëveshjeve. 

Ramsari në Mesdhe - Progresi
• Konventa e Ramsarit është nënshkruar nga të gjitha shtetet e rajonit të Mesdheut.  

• Që prej ratifikimit të saj më 1971, konventa e Ramsarit ka mundësuar shpalljen e 44 zonave të 
vendeve të Mesdheut xxvi.

• Që më 1971, 6.7 milionë hektarë janë shpallur si zona të Ramsarit, nga të cilat afërsisht vetëm 
38% e zonave përbëhet nga habitatet ligatinore. Zonat e Ramsarit mbulojnë 185.000 km2 në 
rajonin e Mesdheut, rreth 1 deri në 2% të ligatinave të botës xxvii.  

•  Numri dhe sipërfaqja e zonave Ramsar të Mesdheut është rritur përkatësisht me 16% dhe 11% 
që më 2010.

•  Vendet të cilat janë shpallur si vendet me përparësi janë Tunizia me 21 zona, Franca 8 dhe 
Spanja 7. Nga këto 55 zona, 14 janë bregdetare.

•  Shqipëria, Greqia, Maroku dhe Tunizia kanë listuar më shumë se gjysmën e zonave të tyre 
ligatinore si zona të Ramsarit. 

•  Egjipti, Izraeli, Jordania, Libia, Autoriteti Palestinez, dhe Siria – kanë shpallur shumë pak 
zona, duke përfaqësuar më pak se 5% të zonave të tyre kombëtare ligatinore. 

• Vende të tjera, të tilla si Italia dhe Turqia, të cilat kanë ligatina shumë të rëndësishme, duket se 
kanë mbetur prapa në procesin e shpalljes së zonave Ramsar.

• Një e treta e zonave Ramsar nuk përfitojnë nga ndonjë status i vërtetë mbrojtjeje xxviii.

• Shumica e zonave Ramsar ose zonave të mbrojtura në të gjithë Mesdheun nuk janë përfshirë 
ende në planifikimin territorial (p.sh. planet e zhvillimit vendor), gjë e cila kufizon menaxhimin 
e tyre të integruar xxxix.
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Zbatimi i Konventës së 
Ramsarit Kërkon Qeverisje të 
Efektshme 
Pavarësisht ndarjes së rëndësishme 
emblematike të zonave ligatinore, të 
cilat shquhen për llojet e shpendëve, 
ato ende nuk janë shpallur si zona 
Ramsari.xxx Për më tepër, më 2017, 
vetëm 44% e të gjithë zonave Ramsar 
të Mesdheut kishte zhvilluar një plan 
menaxhimi, dhe vetëm 30% kishin 
zbatuar planin e tyre. Mbrojtja e një 
zone ka ndikim real vetëm nëse është 
efikase dhe e shoqëruar me masa 
konkrete të konservimit. Shumë 
shpesh, kur kapacitetet institucionale 
dhe financiare, të cilat duhet të 
vënë në zbatim rregulloret, nuk janë 
të mobilizuara, mund të vërehen 
veprimtaritë e peshkimit, gjuestisë 
dhe kullojtjes së paligjshme në zonat 
e mbrojtura. 

Një studim i kryer në zonat Ramsar 
në vendet e Mesdheut ka treguar 
se prania e statusit të mbrojtjes 
kombëtare nuk ndikon në prirjet 
e popullimit të shpendëve ujorë. 
Nga ana tjetër, zonat në të cilat 
po zbatohet plani i menaxhimit 
presin popullata të shpendëve ujorë 
numri i të cilëve është shumë më i 
lartë në krahasim me zonat ku nuk 
ekziston asnjë plan menaxhimi. Vetë 
statusi i mbrojtjes nuk mund të 
garantojë përmirësimin e gjendjes 
ekologjike të një zone – ai duhet të 

shoqërohet nga zbatimi i masave 
të menaxhimitxxxi Me fjalë të tjera, 
konservimi i habitateve natyrore 
nuk kërkon vetëm shpalljen si 
zonë Ramsar, por gjithashtu edhe 
zhvillimin dhe zbatimin e qeverisjes 
së efektshme. 

Ndryshimi klimatik
Modelet aktuale parashikojnë se 
Mesdheu do të ndikohet veçanërisht 
nga:

•  Ngrohje më e madhe se sa 
mesatarja globale 

•  Ndyshueshmëri më e madhe në 
reshje dhe temperatura 

•  Rritje të temperaturave në stinën 
e verës 

•  Prani më të lartë të ngjarjeve 
ekstreme të tilla si thatësirat, 
përmbytjet, siç mund të shihen 
tashmë në shpërthimet e 
shpeshta të stuhive, të cilat 
ndikojnë në vijën bregdetare duke 
shkaktuar erozion në rritje 

•  Shumë ligatina të Mesdheut do 
të thahen ose do të ekzistojnë 
vetëm përkohësisht.xxxii 

Kuptimi i rëndësisë kritike të 
ligatinave për zbutjen e ndikimeve të 
ndryshimit klimatik dhe përshtatjes 
ndaj tij është thelbësor, veçanërisht 
për ndikimet e tij në zona të tilla si 
rajoni i Mesdheut. 

Sasia e ujit 
Sasia e ujit të ëmbël të disponueshëm 
për ligatinat është në rënie. Rrjedhat 
e përrenjve janë ndikuar shumë nga 
uji që derdhet nëpër lumenj dhe 
pritat e ndërtuara mbi to. Shfrytëzimi 
me tepri i ujit sipërfaqësor dhe ujit 
nëntokësor përbëjnë gjithashtu një 
rrezik serioz. Afrika e Veriut duke 
përdorur  aktualisht 92% të ujit të 
saj të rinovueshëm, tashmë e ka 
tejkaluar më shumë seç pritej kufirin 
e qëndrueshmërisë së ujit. Derdhjet 
e lumenjve në rajonin e Mesdheut 
në përgjithësi kanë pësuar gjithashtu 
rënie, përveç Ronës dhe Posë, për 
shkak të përdorimit të madh të ujit 
dhe digave të ndërtuara përgjatë 
rrjedhës së tyre, dhe në një shkallë 
më të ulët për shkak të ndryshimit 
klimatikxxxiii.

Cilësia e Ujit 
Ndërkohë që cilësia e ujit në lidhje 
me nutrientët dhe metalet e rënda 
është përmirësuar në përgjithësi që 
në vitin 1980 në Europë, në lidhje me 
pjesën tjetër të rajonit dhe ndotësit 
e tjerë të mundshëm nuk ka të 
dhëna të mjaftueshme për të dalë në 
përfundime të sakta.

Përmbledhja e sfidave kryesore për 
të ardhmen e ligatinave të Mesdheut 
janë:

• Parandalimi, ndalimi dhe 
ndryshimi i humbjes dhe 
degradimit të ligatinave. 

• Kuptimi i rëndësisë së madhe 
të ligatinave për zbutjen e 
ndikimeve të ndryshimit 
klimatik dhe përshtatja ndaj 
ndryshimit klimatik. 

• Integrimi i shërbimeve, 
përfitimeve, vlerave, 
funksioneve, të mirave dhe 
produkteve të cilat ofrohen nga 
ligatinat në planet kombëtare 
dhe rajonale të zhvillimit. 

• Njohja e rolit të ligatinave për 
ushtrimin e plotë të së drejtas 
së njeriut për ujë dhe ulje të 
varfërisë. 

• Integrimi i vlerave të ligatinës 
brenda meanxhimit të ujit, tokës 
dhe biodiversitetit. 

• Sigurimi i ruajtjes së 
funksioneve ekologjike. 

• Veprimi për të kufizuar dhe 
shfarrosur llojet invazive në 
ligatinaxxxiv.
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Përkufizimi i thjeshtë i qeverisjes– 
kush ka pushtetin, autoritetin dhe 
përgjegjësinë de facto për të marrë dhe 
zbatuar vendimet, si merren ato vendime, 
sa të efektshme dhe efikase janë, dhe 
sa të përgjegjshme. 
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Megjithatë, mënyra dhe cilësia e kësaj qeverisjeje 
është disi e paqartë, e vështirë për t´u matur – por 
e rëndësishme për sigurimin e një të ardhmeje të 
qëndrueshme. 

Ndërkohë që ligatinat bregdetare të Mesdheut 
ndajnë shumë kërcënime, trysni dhe sfida 
të përbashkëta me ligatinat e botës – që nga 
ndryshimi klimatik e deri tek rritja e ndotjes, 
ato i nënshtohen gjithashtu politikës, kulturave 
dhe ekonomisë së paqëndrueshme të një oqeani 
që lidh Afrikën, Europën dhe Azinë. Për mijëra 
vite, qytetërimet e Mesdheut kanë banuar, luftuar, 
shndërrruar dhe shfrytëzuar masivisht vijën 
bregdetare të pasur të detit, por jo të paktën 
ligatinat e tij mjaft pjellore dhe strategjike.

Qeverisja e ditëve moderne të ligatinave 
bregdetare të Mesdheut, pasqyron qeverisjen 
e shteteve brenda të cilave ato shtrihen – të 
cilat mund të kenë përjetuar ndryshe trazirat, 
ndryshimin dhe revolucionin e kohëve të fundit. 
Stabiliteti afatgjatë i qeverisjes përgjatë shumë 
dhjetëvjeçarëve është më shumë një përjashtim 
se sa një rregull. Disa ligatina bregdetare të 
Mesdheut shtrihen përgjatë kufijve kombëtarë, 
duke rritur nivelin e kompleksitetit. 

Që prej vitit 1970, konventat ndërkombëtare, duke 
përfshirë Konventën e Ramsarit për Ligatinat 
(miratuar më 1971) dhe Konventën e Barcelonës 
(miratuar më 1976), së bashku me pranimin apo 
anëtarësimin në Bashkimin Europian, kanë krijuar 
një nivel të qëndrueshmërisë ndërkombëtare për 
qasjen e përdorur për qeverisjen e ligatinave të 
Mesdheut. 

Megjithatë, ende vërehen ndryshime të mëdha. 
Gjithësesi, nuk ka një format të njehsuar të 
qeverisjes, apo një model i cili të mund t´i 

Qeverisja nuk lidhet vetëm me 
plotësimin e kutive (me shenjën 
tick), ajo ka të bëjë edhe me 
aspektet abstrakte për të parë 
se sa mirë kryhet ajo qeverisje. 
Në aspektin më të thjeshtë, 
qeverisja – akti i të qeverisurit – 
mund të shihet thjesht në lidhje 
me strukturat dhe proceset 
formale; komitetet, direktivat, 
etj.

përshtatet të gjitha përmasave dhe të mund të 
zbatohet njësoj për të gjitha ligatinat bregdetare 
– nëse janë të shpallura si zona Ramsar ose 
jo – përreth pellgut të Mesdheut. Shumë rrallë 
qeverisja e një ligatine të Mesdheut nis me faqe 
të lënë bosh. Fjalia përmbyllëse e një anekdote 
të famshme për një turist, i cili pyet një fermer 
të zonës sesi mund të orientohet dhe merr në 
këmbim këshillën ‘…epo, unë për vete nuk do 
nisesha prej këtu,’ përmban një të vërtetë të pranuar 
nga të gjithë – se vendi nga i cili nisemi përbën të 
gjithë ndryshimin për udhëtimin që do të ndjekim 
në vijim. Nëse nisemi nga një vend i gabuar mund 
të jetë e vështirë ose edhe e pamundur për të 
arritur në destinacionin e synuar. Fatkeqësisht, 
ata prej nesh të cilët janë përgjegjës për ligatinat 
bregdetare, shumë rrallë kanë lluksin për t´u nisur 
nga ‘vendi i duhur’ dhe punojnë me atë çfarë u 
ofrohet. Kjo e vërtetë kaq e thjeshtë shpaloset në 
faqet e këtij Manuali, i cili është hartuar për të 
gjetur zbatim përgjatë të gjithë spektrit të gjerë të 
situatave dhe skenarëve të caktuar. 

Çfarë është Qeverisja 
Përkufizimi i thjeshtë i qeverisjes – kush mban 
pushtetin autoritetin dhe përgjegjësinë de facto 
për të marrë dhe zbatuar vendimet, si merren 
ato vendime, sa të efektshme, efikase dhe të 
përgjgegjshme janë. 

Qeverisja ka të bëjë me politikën (synimet e 
shprehura të mbështetura nga autoriteti) dhe 
me praktikën (aktet e drejtpërdrejta të njerëzve 
të cilët ndikojnë mbi natyrën). Në teori, politika 
dhe praktika duhet të funksionojnë në harmoni; 
politika udhëheq praktikën dhe praktika në 
këmbim informon politikën. 

Q
EV

ER
IS

JA
  –

 N
JË

  
G

U
ID

Ë 
E 

SH
P

EJ
T

Ë 



Çfarë është Q
everisja 

24

Por realiteti i qeverisjes lidhet gjithashtu me 
rrjetin e ndërlikuar të kushteve të nivelit vendor, 
të aftësisë për mirëkuptim apo hapësirës për 
keqkuptime, të aftësisë komunikuese dhe 
mungësës së komunikimit, së bashku me 
përcaktimin (apo mungesën e përcaktimit) e 
pushtetit dhe burimeve – të gjitha së bashku të 
kombinuara për të mundësuar përputhjet dhe 
mospërputhjet ndërmjet politikës dhe praktikës. 
Qëllimi duhet të jetë për rritjen e përputhshmërisë 
dhe zvogëlimin e  papërputhshmërisë. Partneriteti 
Global i Ujërave (GWP) mund të shërbejë si 
shembull mjaft i rëndësishëm, pasi qeverisjen 
e ujit e përcakton si 'gamën e sistemeve politike, 
sociale, ekonomike dhe administrative të cilat janë 
në zbatim për të zhvilluar dhe menaxhuar burimet 
ujore, dhe kryerjen e shërbimeve të ujit, në nivele të 
ndryshme të shoqërisë' xxxv.

Qeverisja e ujit, sipas studimit të Organizatës 
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 
(OECD), përfshin sistemet administrative, 
institucionet formale (duke përfshirë ligjet dhe 
politikat) si edhe institucionet informale të tilla 
si marrëdhëniet dhe praktikat, përfshirë ato të 
nivelit politik. Studimi i OECD citon Institutin 
Ndërkombëtar të Ujërave në Stokholm (SIWI), 
i cili ka deklaruar se qeverisja e ujit ‘përcakton se 
kush e merr ujin, kur dhe si.’ (OCDE, 2011)xxxvi Po 
ashtu, qeverisja e një ligatine kryhet gjithashtu për 
të njëjtat marrëdhënie brenda zonës së saj të gjerë 
bregdetare dhe basenit të lumit. 

Qeverisja për rrjedhojë, nuk është vetëm një 
proces i drejtuar nga qeveria. Grupet e interesit 
nuk janë thjesht ‘përdorues’ apo ‘interesa’; disa 
janë elementë të rëndësishëm të ekonomive dhe 
shoqërive të nivelit vendor, si në rastin e interesave 
bujqësore, peshkimit, industrive bregdetare apo 

'Praktika e qeverisjes së 
ekosistemeve është e vështirë 
sepse është shumë e lehtë për 
të humbur rrugën. Nëse do t´i 
referohemi mjekësisë, parimet 
të cilat zbatohen në mënyrë 
universale si edhe praktikat e mira 
kërkojnë pak kohë, por në vendet 
ku problemet janë të shumta dhe 
të mëdha, është e domosdoshme 
të kryhet një diagnostikim i plotë i 
cili duhet të ndiqet nga ekzekutimi 
i duhur i planit të veprimit gjatë një 
periudhe afatgjatë. 
 
Praktika (e qeverisjes) shpesh 
nuk është një proces mekanik ‘i cili 
përmban vetëm shifra.' xxxvii 

zhvilluesve urbanë dhe planifikuesve territorialë, 
dhe si të tilla janë pjesë e të gjithë panoramës së 
qeverisjes së ligatinave. 

Çfarë nuk është qeverisja …
Qeverisja nuk është një projekt afat-shkurtër. 
Qeverisja lidhet me periudhën afat-gjatë; 
ndërtimin e marrëdhënieve, mbështetjen e 
komunitetit, dhe shpërndarjen e programeve 
të veprimit. Disa prej këtyre bazave mund të 
krijohen brenda periudhës kohore të shkurtër, tre 
deri në pesë vjet të një projekti, por nëse mjetet 
nuk janë të disponueshme në periudhën afatgjatë, 
humbja e tyre me përfundimin e projektit mund 
të çojë në humbje të dëmshme të besimit dhe 
kredibilitetit. 

Së dyti, procesi i qeverisjes nuk është i njëjtë 
me atë të përgatitjes së një plani. Përgatitja e 
planit ndjek në mënyrë tipike procesin e njohur 
nga të gjithë si një proces  linear – duke filluar me 
konceptimin e planit, miratimit të tij, zbatimit dhe 
së fundmi shqyrtimit. Qeverisja, nga ana tjetër, do 
të jetë e pranishme në një farë mënyre në të gjitha 
zonat, megjithëse në faza shumë të ndryshme, në 
nivele të ndryshme të maturimit, si edhe në nivele 
të ndryshme të efektshmërisë – duke sjellë në 
vëmendje sërish thënien e cituar pak më lart, ‘Unë 
nuk do të nisesha prej këtu’ – pavarësisht se do të na 
duhet ta bëjmë. 
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Ndryshimi Ndërmjet Qeverisjes dhe 
Menaxhimit 
Menaxhimi dhe qeverisja janë të lidhura ngushtë, 
pavarësisht se janë dy dukuri të ndryshme. 
Megjithatë, deri në fillim të mijëvjeçarit 
të ri, vetëm termi ‘menaxhim’ përdorej kur 
përshkruheshin vendimet dhe veprimet që kishin 
të bënin me konservimin e natyrës. Kjo kishte të 
bënte me prirjen për t´u përqendruar më shumë 
në aspektin teknik se sa në atë politik. Lidhja 
e ngushtë ndërmjet menaxhimit dhe qeverisjes 
paraqitet në mënyrë të përmbledhur në diagram. 

Në praktikë, kufijtë ndërmjet dy veprimtarive nuk 
janë të përcaktuara shumë qartë, shpesh duke u 
mbivendosur, por çfarë vlen të theksohet është se 
qeverisja nxit - ose duhet të nxisë menaxhimin 
e zonës. Por në këmbim, menaxhimi arrin të 
sigurojë informacionin që i duhet qeverisjes për 
një proces të vazhdueshëm të nxëni, meqenëse 
rezultatet dhe kontributet e menaxhimit, shkenca 
(përmes kërkimit dhe teknologjisë), së bashku me 
ndërgjegjësimin dhe arsimimin e komunitetit të 
zonës, burojnë nga reagimi i vendimmarrjes. 
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Për realizimin e Manualit 
janë kombinuar dhe 
bashkërenduar tre 
‘përbërësit’ e mëposhtëm 
bashkëplotësues të 
qeverisjes. Tre përbërësit 
kryesorë janë:  
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Katër Shtyllat 
Përbëjnë ‘arkitekturën’ e thjeshtë të krijimit 
të kushteve për punën e ardhshme, në 
mënyrë që t´i japin përparësi vendimeve 
të cilat merren nën trysni, brenda një kohe 
të pamjaftueshme dhe pamundësisë për të 
pasur lluksin e burimeve të pakufizuara dhe 
mendimit të thellë. 

Qeverisja e Zgjuar  
Bazohet në qasjen shumëdisiplinore të provuar 
dhe të testuar për menaxhimin e ekosistemit i 
cili është zhvilluar në kontekstin e Mesdheut, 
duke theksuar veçanërisht integrimin ‘e zgjuar’ të 
institucioneve, mjeteve dhe proceseve. 

Vitaliteti dhe Përshtatshmëria 
Qeverisja, e cila gjithashtu ka mundësi të 
mësojë, të zhvillohet dhe të përmbushë rolin 
dhe përgejgjësitë e saj në mënyrë të përpiktë, të 
zgjuar, të përshtatshme dhe të kënaqshme për 
të gjithë palët e përfshira. 

Këto mendime sintetizohen në qasjen e vetme 
koherente – udhëzuesin praktik. Ky udhëzues 
është hartuar për t´u zbatuar në Mesdhe 
përmes njohurive dhe burimeve relativisht të 
kufizuara të specialistëve dhe burimeve. 
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Katër Shtyllat 
Katër Shtyllat e qeverisjes ofrojnë një kuadër (autodidakt) orientues relativisht 
të thjeshtë për të na ardhur në ndihmë, në mënyrë që ‘të hedhim vështrimin’ 
tek menaxhimi i përditshëm i zonës – i cili, pavarësisht se mund të jetë duke 
bërë një punë të mirë për përmbushjen e objektivave të menjëhershme të 
konservimit, mund të mos krijojë kushtet e qëndrueshmërisë afatgjatë të një 
zone sipas kontekstit të saj në nivelin vendor. 

Nga katër shtyllat e përshkruara më poshtë, asnjëra nuk ka epërsi ndaj të 
tjerave, dhe objektivat e tyre mund të përmbushen duke ndjekur një afat apo 
rend të përshtatshëm për kontekstin e zonës. Ato mbështeten fort në qasjen e 
Katër Urdhërave të Rezultatit për menaxhimin bregdetar të zhvilluar kryesisht 
nga Stephen Olsenxxxviii, të cilat për rrjedhojë u krijuan për t´u përdorur në 
ICZM në Mesdhe.xxxix
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ii) Strategjia

Shkakton ndryshimet në sjellje 
të cilat shfaqen gjatë zbatimit: 
ndryshimet në sjellje të grupeve të 
synuara të përdoruesve, ndryshimet 
në sjellje të institucioneve kryesore 
dhe ndryshimet se si dhe ku kryhen 
investimet financiare. Këto do 
të jenë kryesisht për ndërtimin e 
kapaciteteve dhe zhvillimin e një 
programi të veprimit.  
  

iii) Agjenda e  
Ndryshimit 

Mat rezultatet praktike dhe 
përfitimet përmes planit të veprimit 
p.sh., cilësinë e përmirësuar të 
ujit, investimet financiare dhe 
motivimin e grupeve të interesit 
dhe institucioneve për të bërë 
ndryshimet në sjelljen e tyre të cilat 
kërkohen nga ruajtja e  suksesit. 

iv) Vizioni i  
Përbashkët  

Barazpeshimi i duhur i mjedisit 
dhe shoqërisë njerëzore – zhvillimi 
i qëndrueshëm për të arritur 
vizionin e përbashkët të pranuar 
njëzëri. Ky vizion ka të ngjarë të 
jetë afatmesëm, i nivelit të lartë, 
duke ruajtur prurjet e rezultateve të 
mëparshme.

i) Kuadri

Parakushtet të cilat kërkohen për 
zbatimin e suksesshëm të planit 
të veprimit të një vendi apo zone. 
Në përgjithësi, këto shërbejnë 
si objektivat e qeverisjes duke u 
kujdesur nëse strukturat e qeverisjes 
janë vënë në zbatim, nëse grupet 
e përdoruesve të ndikuar nga 
veprimet e një programi kuptojnë 
dhe mbështesin qëllimet, masat e 
menaxhimit dhe synimet. 
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e qëndrueshëm të një rasti specifik të ligatinës. 
‘Kombinimi’ i duhur i qeversjes kryhet në 
mënyrën më të përshtatshme dhe më të ‘zgjuar’, 
duke integruar mjetet ligjore/administrative me 
ato teknologjike, së bashku me informacionin, 
proceset pjesëmarrëse dhe kulturore për t´i 
kryer ato. Qeverisja e zgjuar kryen përdorimin 
e përshtatshëm e të barabartë shoqëror dhe 
ekonomik të burimeve natyrore dhe shërbimeve 
ekologjike, mirëmbajtjen e biodiversitetit dhe 
funksionimin e duhur të ekosistemeve brenda 
kuadrove ambicioze por realiste nga ana 
operative. 

Vitaliteti dhe Përshtatshmëria 
Qeverisja përmban edhe një përbërës tjetër i 
cili i shton shije procesit, i cili në rrethana të 
tjera do të ishte mekanik – atë të vitalitetit dhe 
përshtatshmërisë. Në bazë të udhëzimeve për 
‘Qeverisjen e Zonave të Mbrojtura’ të ofruara nga 
IUCN, ky udhëzues parashtron një sfidë tjetër 
për përshkrimin dhe vlerësimin e qeverisjes, duke 
shtruar pyetjen: '…a është në gjendje konteksti 
i përcaktuar i qeverisjes të nxjerrë mësime, të 
zhvillohet dhe të përmbushë rolin dhe përgjegjësitë e 
tij në mënyrë të përpiktë, të zgjuar, të përshtatshme 
dhe të kënaqshme për të gjithë palët e interesuara? Ne 
i referohemi këtij përbërësi si vitaliteti i qeverisjes…'  

Sipas udhëzimeve të ofruara nga IUCN pranohet 
se ‘ky nuk është një dokument i plotë’, por 
gjithësesi shpresohet se qeverisja do të kryhet dhe 
përcaktohet më qartë dhe më me hollësi në të 
ardhmen nga vetë komunitetet e interesuara për 
konservimin e zonës. 

Sipas IMF pranohet se për të arritur këtë 
menaxhim të qëndrueshëm, roli i qeverisjes 
së ‘zgjuar’ është themelor për të arritur më tej 
integrimin e duhur. Në pjesën e kryesore të 
kësaj metodologjie, duhet të merren parasysh tre 
elementë: 

1 ‘Institucionet në kuptimin e tyre më 
të gjërë, instrumentët ndërkombëtarë, 
rajonalë, vendorë dhe të gjithë instrumentët 
ligjorë dhe rregullatorë (ligjet, etj.) si edhe 
mekanizmat e zbatimit, (administratat, 
monitorimi, policia, drejtësia, etj.).  

2 Mjetet shkencore dhe teknologjike, 
metodat dhe infrastruktura, së bashku me 
inovacionin, i cili mundëson zgjerimin 
teknik të përçimit të kapaciteteve të 
sistemeve tona. Mjetet shkencore dhe 
teknologjike ndihmojnë mekanizmat 
natyrorë për të trajtuar ushtrimin e trysnive 
antropogjene (p.sh. impjantet e trajtimit 
të kanalizimeve, impjantet e përgatitjes së 
plehrave organike dhe riciklimit, etj.). 

3 Informacioni/arsimimi më i gjerë, proceset 
e konsultimit dhe pjesëmarrjes, të cilët 
merren me ndryshimet kulturore të sjelljes 
së individëve, grupeve dhe shoqërisë në 
përgjithësi.’ Ajo çfarë vlen të theksohet 
është se qeverisja ‘e zgjuar’ është  pika e 
takimit të qëllimeve dhe objektivave të 
zhvillimit të qëndrueshëm si edhe mjeteve 
për ti përftuar ato. 

Procesi i vetëvlerësimit, i cili vjen më pas, 
kombinon objektivat individuale të qeverisjes 
me kriteret sipas Katër Shtyllave. Këto 
përputhen gjerësisht me nevojat për zhvillimin 

Qeverisja e Zgjuar  
Puna e bërë kohët e fundit në rajonin e Mesdheut 
për qeverisjen e bregdetit, basenet e lumenjve, dhe 
akuiferet, nxjerr në pah rëndësinë e ‘qeverisjes 
së zgjuar’. Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit, janë 
zhvilluar qasje të shumta menaxhimi për mënyrën 
se si të reagohet ndaj ndikimeve antropogjenë 
mbi mjediset tokësore, ujore dhe detare; 
Menaxhimi i Integruar i Zonave Bregdetare 
(ICZM), Menaxhimi i Integruar i Burimeve 
Ujore (IWRM), dhe kohët e fundit menaxhimi 
i akuifereve bregdetare dhe ujërave nëntokësore. 
Me anë të iniciativës së përbashkët, aktorët 
kryesorë në Mesdhexl arritën të kombinojnë këto 
qasje me një metodologji të vetme operacionale 
– Kuadri Integrues Metodologjik (IMF) – për 
menaxhimin e qëndrueshëm të zonës bregdetare, 
basenit të lumenjve dhe akuifereve bregdetare. 
Metodologjia e IMF është universale dhe për 
rrjedhojë lehtësisht e transferueshme dhe e 
përshtatshme për përdorimin e saj në nivelin 
vendor dhe në kontekstin e ligatinave bregdetare. 
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A është e fuqizuar?
A është qeverisja e vetëdijshme dhe e vetë-drejtuar, në gjendje për të udhëhequr dhe reaguar ndaj 
kushteve mjedisore, shfaqjes së problemeve dhe mundësive; a është ajo e vetë-disiplinuar dhe vetë-
kritike, në gjendje për të marrë përsipër përgjegjësitë në mënyrë të efektshme dhe të pavarur? 

A është e zgjuar?
A merr qeverisja vendime të cilat gjejnë zbatim të rëndësishëm; a motivohet ajo nga e mira e 
përbashkët dhe solidariteti; a ofron ajo nxitjen e angazhimit të sa më shumë aktorëve përkatës të 
shoqërisë që të jetë e mundur? 

A është e përshtatshme?
A është qeverisja elastike, reflektuese dhe e angazhuar për shkëmbimin e dijeve, dialogut dhe 
debatit, e aftë për të mësuar nga përvoja, e aftë për të barazpeshuar mundësitë dhe për të marrë 
vendime të shpejta dhe të rëndësishme? 

A është krijuese, inovatore dhe vitale?
A është qeverisja e hapur ndaj ideve të reja, në gjendje të rikrijojë dhe ripërtërihet ashtu siç ndodh 
me një organizëm të gjallë, duke siguruar zgjedhje inovatore, duke mbështetur shfaqjen e rregullave 
dhe normave të reja, duke reaguar pozitivisht ndaj ndryshimit dhe duke vazhduar të zhvillohet?

A është përfaqësuese dhe e integruar?
A ka ndërveprime të mjaftueshme, të rëndësishme dhe sistemike me praninë e një sërë aktorëve të 
niveleve të ndryshme të shoqërisë dhe sektorëve (duke përfshirë aktorët të cilët vendimet i përçojnë 
siç duhet përmes mbështetjes politike, sociale dhe financiare)? 

Udhëzimet operative – receta – në vazhdim, 
sfidojnë për rrjedhojë përdoruesin që jo vetëm të 
ndërmarrë  përdorimin e qasjes ‘së plotësimit të 
kutive me shenjën tick’ për vlerësimin e qeverisjes, 
por gjithashtu të pyesë nëse aspektet kryesore 
të qeverisjes– ekzistuese apo të propozuara 
– arrijnë të kalojnë provën e vitalitetit dhe 
përshtatshmërisë së përcaktuar më lart, duke 
shtuar një shtresë mjaft cilësore dhe sfiduese ndaj 
vlerësimit. 

 

Saktësia absolute nuk është e nevojshme, por koncepti i vitalitetit 
dhe përshtatshmërisë në këtë pjesë përqëndrohet në pesë pyetje 
të thjeshta por mjaft cilësore të cilat  përcaktohen më poshtë. 
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Gediz Delta. © Helio and Van Ingen, Doğa Derneği Archive 
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Pjesa e mësipërme përmban përbërësit e 
qeverisjes. Duke filluar nga kjo pjesë e në vijim, 
Manuali ofron një sërë udhëzimesh -  recetash 
– për t´i ardhur në ndihmë përdoruesit se si të 
identifikojë fazën ku ndodhen për të përgatitur 
më tej planin e qeverisjes së efektshme dhe 
të qëndrueshme. Sipas recetës,  përbërësit e 
përshkruar më parë, kombinohen me vlerësimin 
prej tre fazash dhe ciklin e planifikimit. 
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 Faza 1:
Përgatitja
Identifikohen bazat e organit qeverisës 
për ligatinat bregdetare të Mesdheut. 
Parashtrohen përgatitjet kryesore të cilat 
duhet të mbështesin procesin e ardhshëm të 
qeverisjes. 

  Faza 2:
Hartimi dhe Planifikimi  
Sigurohen mjetet e bazuara në 
metodologjinë e përbashkët të dritave të 
semaforit për vetëvlerësimin dhe vlerësimin 
e progresit. 

•  Një mjet i shpejtë vlerësimi për të 
caktuar statusin quo të qeverisjes i cili 
mund të plotësohet nga një menaxher 
i vetëm apo grup partnerësh apo 
aktorësh dhe;

•  Një mjet planifikimi i bazuar në 
tabelat excel të përdorimit miqësor 
për identifikimin e veprimeve dhe 
prioriteteve për të përmirësuar më tej 
apo për të korrigjuar çdo mangësi.  

  Faza 3:
Rruga drejt përsosurisë  
Përdoret një fletënotimi për matjen 
e vitalitetit dhe përshtatshmërisë së 
qeverisjes – e cila reagon ndaj kushteve 
që zhvillohen në ekosistemet e zonës dhe 
në kontekstin e saj më të gjerë kulturor.

Receta për Qeverisje të Efektshme dhe të Barabartë 

Kujdes: Receta është hartuar për të ndjekur kryesisht progresin dhe për të identifikuar veprimet e 
ardhshme. Ajo nuk është një metodë krahasimi e qeverisjes së zonave të ndryshme. 
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Përdoruesit tashmë mund të jenë njohur me 
punën e WWF dhe Bankës Botërore në lidhje 
me Mjetin e Ndjekjes së Efektshmërisë së 
Menaxhimit (METT)xli. Ndërkohë që procesi i 
parashtruar në këtë Manual mbështetet në mjetin 
METT dhe bazohet në disa krahasime, qeverisja 
nuk bazohet gjithmonë në matjet sasiore të 
barabarta, dhe prania e këtij subjektiviteti relativ 
pasqyrohet në hartimin e mjetit. 

Kush duhet të plotësojë vlerësimin?
Nuk ka asnjë listë përshkruese për personat 
përgjegjës që do të kryejnë këtë vlerësim. Një 
nga mundësitë e kryerjes së këtij vlerësimi është 
pjesëmarrja e përfaqësuesve të mëposhtëm:

• Përfaqësuesit e politikës dhe administratës në 
nivelin vendor dhe kombëtar 

•  Menaxherët e zonës 

•  Donatorët, organizatat kombëtare & 
mbikombëtare 

Të tjerë, të tillë si aktorët kryesorë, përfaqësuesit 
e komunitetit, kërkuesit dhe ekspertët mund 
të bëhen pjesë e procesit, nëse do të jetë e 
domosdoshme ose e dobishme. Gjithësesi, është e 
rëndësishme që procesi të menaxhohet siç duhet, 
duke regjistruar diskutimet dhe duke raportuar 
qartë. Vlerësimi gjithashtu sugjerohet të provohet 
me pjesëmarrjesn e një grupi kryesor përpara se të 
kryhet në prani të një pjesëmarrjeje më të gjerë. 

Sa do të zgjasë?
Udhëzuesi sjell në vëmendje faktin se 
vendimarrësit nuk janë gjithmonë të pajisur me 
forcën  e mbinatyrshme të logjikës, njohuritë e 
pashtershme, dhe aftësinë për të gjetur gjithmonë 
zgjidhje ndaj problemeve. Kjo fazë mund të 
konsiderohet si një ushtrim kryesisht politik 
dhe nuk mund të pritet të përcaktohet një afat 
kohor i përshtatshëm. Megjithatë, fazat dy dhe 
tre, duke qenë se janë më të thjeshta, mund të 
plotësohen për një ose dy ditë, ose më gjatë në 
varësi të situatës sidomos kur mund të kërkohet 
një konsultim më i plotë. Ushtrimet të cilat në 
vijim janë thjesht përsëritje, mund të plotësohen 
në mënyrë më të shpejtë.
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Lista e kontrollit për fazën 
përgatitore

Hartimi i planit për procesin 
A është përshtatur sipas rrethanave vendore?

n Shqyrtoni procesin dhe vlerësoni 
informacionin e disponueshëm për 
ta plotësuar. Përfshini kohën e 
nevojshme dhe nëse kërkohet ndonjë 
trajnim. (Disa pyetje mund të mos 
kenë mundësi të marrin përgjigje të 
plota. Mund të pranohen përgjigje të 
ndërmjetme, subjektive).

n Përfshini fazën e ndjekjur për 
verifikimin e rezultateve nëse do 
të kërkohet (përmes shqyrtimit të 
përbashkët në grup, vlerësimit të 
jashtëm etj.).

Përsëriteni vlerësimin të paktën çdo vit apo 
edhe më shpesh sipas rastit, veçanërisht për 
organet e sapo krijuara ose zonat e sapo 
shpallura. 

Ftoni vlerësuesit për të verifikuar rezultatet. 
Zbatoni rekomandimet.

Ky është një mjet i përgjithshëm, i krijuar për 
përdorim të gjerë në të gjithë pellgun e Mesdheut. 
Megjithatë, në bazë të kushteve të zonave 
përkatëse mund të bëhet përshtatja e duhur, 
nëse do të jetë e nevojshme për të shtuar apo 
përcaktuar pyetjet përkatëse. 

Pavarësisht se udhëzuesi është krijuar si mjet 
vetëvlerësimi, vlerësimi duhet të përfshijë siç 
duhet proceset e verifikimit; përmes vlerësuesve 
të jashtëm, të cilët mund të përbëhen nga një 
grup më i madh, nga kolegë, nga donatorë, nga 
administratat përkatëse vendore, rajonale apo 
kombëtare. 

Procesi i vlerësimit është krijuar për të arritur 
automatikisht tek plani i veprimit për zbatimin e 
rezultateve. 
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Kujdes – kjo fazë sipas 
argumentimeve të ndryshme bëhet 
më e vështirë nëse nuk janë të 
disponueshme legjislacioni apo 
precedentët kombëtarë për të 
gjetur zgjidhje të menjëhershme. 
Mendimet politike dhe të 
komunitetit do të kërkohen për 
vendosjen e kufijve të përgjigjes 
së mundshme që pritet të jepet 
duke përdorur shprehjen 'Unë nuk 
do të nisesha prej këtu.’
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Kush Duhet të Qeverisë, dhe Si?
Koha dhe përpjekjet e shpenzuara për përgatitjen, 
janë thelbësore dhe përfshijnë të gjithë procesin e 
mëposhtëm. Fatkeqësisht, nuk ka ndonjë model të 
vetëm, universal për zbatim:

Secili shtet Mesdhetar ka sistemin e vet unikal 
administrativ dhe kulturën përkatëse. Disa 
sisteme janë krijuar shumë herët, disa të tjera sapo 
janë zhvilluar, ndërsa disa të tjerë janë ende në 
procesin e modernizimit. Disa shtete janë shumë 
të centralizuara, disa tejet të decentralizuara. 
Shkalla gjithashtu ndryshon – duke filluar me 
komuna të vogla rurale, e duke vijuar me bashki të 
mëdha urbane, rajone apo zona të administruara 
nga governatorë. Madje edhe terminologjia 
e administratës vendore ndryshon nga shteti 
në shtet. Administratat vendore ndryshojnë 
në kompetencat e tyre – disa veprojnë sipas 
kompetencave të deleguara ndaj tyre nga pushteti 
qendror, të tjera operojnë përmes direktivës 
qendrore.

Delegimi i Qeverisjes (Subsidiarity) dhe 
Kompetencat – Sigurimi i Pronësisë 
Vendore 
Qeverisja, e qëndrueshme në përputhje me 
detyrimet kombëtare dhe ndërkombëtare për 
mbrojtjen e ligatinës duhet të kryhet në nivelin 
më të afërt të mundshëm për komunitetin, dhe 
brenda strukturave të cilat kanë legjitimitet dhe 
transparencë demokratike. Kjo do të ndryshojë 
sipas shteteve të ndryshme të Mesdheut, por 
niveli i përshtatshëm duhet gjithashtu të pasqyrojë 
kompetencën e administratës për ta kryer ashtu 
siç është parashtruar në Nenin 3 “Mbulimi 
Gjeografik” i Protokollit të ICZM.xlii Një qeverisje 

e tillë duhet të mbështetet teknikisht dhe 
financiarisht. 

Kurdo që të jetë e mundur qeverisja duhet për 
rrjedhojë të përfshihet në nivelin i cili:

•  Zotërohet politikisht nga një formë e pranuar 
e administratës publike në kategorinë më të 
ulët kompetente brenda vendit, dhe;

•  Mbështetet nga pushteti qendror, agjencitë 
dhe OJQ-të të cilat kanë mundësinë të 
mbikqyrin qeverisjen e ligatinës dhe;

•  Ka kompetenca dhe është i fuqizuar. Në 
pamundësi të përmbushjes së këtyre kritereve, 
struktura e qeverisjes duhet të zhvillohet 
si një model kalimtar me synimin afatgjatë 
për të përmbushur provën e mësipërme të 
pronësisë dhe kapacitetit vendor. 
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Ghar El Melh Gattaya. © Mediterranean Cconsortium for Nature and Culture

Delegimi i qeverisjes (subsidiarity) në veprim Laguna Ghar 
el Melh, Tunizi
Ligji 2018 për Qeverisjen është një pjesë shumë e rëndësishme e legjislacionit – i cili 
decentralizon kompetencat e centralizuara për një kohë të gjatë në Tunizi dhe detyrat 
e bashkive të reja, siguron kompetenca të reja (por jo kapacitete teknike shtesë) për 
nivelin vendor. Kjo agjendë e decentralizimit kombëtar ngre pyetje të rëndësishme për 
qeverisjen e Lagunës Ghar el Melh. Natyrshëm lind pyetja se cilat janë mekanizmat më 
të mirë për të angazhuar bashkinë në qeverisjen e saj për të garantuar pronësinë e tyre 
gjatë procesit?

Në diskutimet me bashkinë dhe me aktorët e tjerë u pranua roli qendror i bashkisë, por 
gjithashtu zëvendësimi i termit të përdorur aktualisht në bazë të projektit ‘Komiteti 
Drejtues/Comité du pilotage’,  me një emër i cili pasqyron më mirë vazhdimësinë 
afatgjatë përtej afatit kohor të projektit të tillë si ‘Komiteti i Menaxhimit /Comité de 
gestion’ ose ‘Komiteti i Qeverisjes /Comité de gouvernance’. Roli i komitetit është të 
sigurojë lidhjen ndërmjet aktorëve dhe shoqërisë civile, pushtetit vendor dhe rajonal 
(zonës së administruar nga governatori), dhe në mënyrë vertikale të lidhë institucionet 
dhe agjencitë kombëtare dhe ndërkombëtare. 
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Krijimi nga direktiva shtetërore 
Organi qeverisës i krijuar nga shteti me 
kompetencat, detyrat dhe anëtarësinë e 
identifikuar dhe të ruajtur në kodin ligjor ose në 
direktiva. 

Modelet e Qeverisjes 
Në bazë të përvojës së vendeve të pellgut të Mesdheut, ka tre modele shumë të mëdha të cilat janë 
karakteristike për qasjen e projektimit të qeverisjes vendore. Këto modele janë të thjeshta për shkak të 
qëllimeve ilustruese – realiteti në terren mund të jetë kombinimi i dy apo madje edhe tre të tillave:

 

Forma ndjek kontekstin

Iniciativa vendore 
Organi qeverisës i krijuar nën kujdesin e një 
administrate vendore apo rajonale ose grupi 
administratash, veprimtaria e të cilit u krijua 
sipas autoritetit të deleguar dhe bashkëpunimit 
vullnetar. Kjo është karakteristike për zonat e 
pashpallura. OJQ-të të cilat menaxhojnë zonat, 
me apo pa mbështetjen e qeverisë krijojnë rëndom 
komitete qeverisëse apo organe të ngjashme për të 
angazhuar aktorët e nivelit vendor. 

Qasja me anë të kontratës 
Modeli i bazuar mbi ‘Kontratën’ apo modelin 
e kontratës, u zhvillua kryesisht në Francë 
meqenëse ‘contrat de baie’ (fjalë për fjalë ‘kontrata 
për gjirin’) e zbatueshme për gjirin bregdetar apo 
grykëderdhjen e lumit (‘rade’). Kontrata për gjirin 
është programi kontraktual për veprimet e kryera 
në mjedis në nivelin e gjirit apo grykëderdhjes 
lumore  bazuar në konsultimin e vazhdueshëm 
të aktorëve të nivelit vendor, duke i nxitur ata 
për angazhimin e tyre të përbashkët. Partnerët 
kryesorë janë zakonisht agjencitë shtetërore dhe 
ministritë, Conservatoire du littoral, autoritetet 
vendore, Dhomat Këshillimore, shoqatat e 
mbrojtjes së mjedisit, përfaqësuesit e përdoruesve, 
etj. 
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Oristano - Maristanis. © MedSea Foundation
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MEDSEA është një OJQ e cila është kryesisht 
aktive në projektin Maristanis në Sardenjë, një 
zonë e përbërë nga 6 zona Ramsar prej 77km2, 
dhe 25 zona të Rrjetit Natura 2000, që përbëhen 
kryesisht nga laguna bregdetare dhe këneta 
rreth 200km në bregdetin e Gjirit të Oristano. 
Administrimi i zonës është i ndërlikuar me 
praninë e 13 bashkive. Peshkimi në zonë është  
i njohur për vetë-qeverisjen me rrënjë të thella 
tradicionale. 

MEDSEA punon duke shërbyer si ‘komisioner i 
ndershëm’ për të zhvilluar “Kontratën Bregdetare 
– Maristanis” (KBM), duke punuar me thjeshtësi 
pa vendosur struktura hierarkike në situatën e 
balancuar me vështirësi, duke pasur si objektiv 
afatgjatë rritjen e shkallës së mbrojtjes së 
ligatinave bregdetare përmes krijimit të një organi 

Maristanis – Qasja me anë të ‘Kontratës’ Informale

të lartë të qeverisjes, duke sjellë së bashku në 
tryezë përfaqësuesit e bashkive, institucioneve 
rajonale, dhe palëve të tjera të interesuara. Ky 
organ mund të përqëndrohet në Parkun e ri 
Rajonal. 
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Përshkrimi i MEDSEA për këtë qasjeje:
•  KBM është një mjet i bazuar në marrëveshjen 

vullnetare ndërmjet autoriteteve vendore dhe 
individëve privatë si formë e një procedure të 
negociuar dhe të përbashkët të planifikimit 
dhe zbatimit të menaxhimit të burimeve 
bregdetare. 

•  KBM është një marrëveshje e hapur dhe 
vullnetare në të cilën të gjithë palët që duan 
të marrin pjesë mund të bashkohen pa asnjë 
pengesë 

•  Ajo synon të arrijë bashkërendimin 
dhe integrimin e mjeteve ekzistuese të 
planifikimit, duke u përpjekur për të zgjidhur 
çështjet mjedisore të cilat shfaqen në një zonë 
të caktuar. 
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Organi Qeverisës – formimi i komitetit 
Qeverisja e një zone merr trajtën përmes historisë, 
kulturës dhe ndërveprimit kompleks ndërmjet 
kompetencave vendore, statutit kombëtar dhe 
ndërkombëtar. Institucionet qeverisëse përkatëse 
mund të jenë të thjeshta ose komplekse, formale 
ose informale. Krijimi i sistemit të efektshëm 
qeverisës për ligatinat, nënkupton barazpeshimin 
e mirë të punës ndërmjet niveleve të ndryshme 
të pushtetit, duke përfshirë historinë dhe 
kulturën e zonës, duke siguruar ushtrimin e 
kompetencave në mënyrë pozitive, duke qenë 
elastikë, të përshtatshëm dhe në gjendje për të 
përmbushur kërkesat e shumta që dalin në lidhje 
me konservimin e zonës. Nuk është aspak punë e 
lehtë. 

Llojet e ndryshme të kulturave administrative 
dhe politike brenda të cilave janë pozicionuar 
ligatinat, do të parandalojë referimin e çdo 
qasjeje organizative si më të mirë se të tjerat. 
Megjithatë, detyra e përbashkët dhe thelbësore 
është krijimi i një organi apo komiteti përfaqësues 
të qeverisjes. Parimi kryesor është parashtruar në 
Nenin 7 të Protokollit të ICZM.xliii Meqenëse 
aspektet përshkruese për natyrën e saktë të këtij 
organi janë të panumërta, merret parasysh se 
ligatinat bregdetare të rëndësisë ndërkombëtare në 
Mesdhe, aty ku të jetë e mundur, duhet të jenë:

• Të qeverisura nga një komitet i cili 
përfaqëson partnerët dhe aktorët kryesorë. 
Një organ i tillë duhet të përcaktohet qartë si 
një organ qeverisës në kuptimin e termit 

• Komiteti qeverisës mund të veprojë 
individualisht ose të ketë mbivendosje, apo 
madje edhe të dyfishohet si në rastin e organit 

të menaxhimi. Megjithatë, rekomandohet që 
organi qeverisës të ketë një emërtim, të ketë 
mandatin e tij dhe të pajiset me burimet për 
të vepruar si i tillë 

• Struktura qeverisëse duhet të jetë në 
përpjesëtim me shkallën dhe kompleksitetin 
e ligatinës, kontekstin social, ekonomik dhe 
politik në të cilin shtrihet. 

• Komiteti qeverisës duhet të jetë funksional. 
Struktura dhe hedhja e emrave në letër nuk 
është e mjaftueshme, sepse organi qeverisës 
duhet të ketë infrastrukturën administrative, 
d.m.th një sekretariat për të bërë të mundur 
mbajtjen e takimeve të rregullta, marrjen e 
përgjegjësisë dhe marrjen dhe zbatimin e 
vendimeve. 

Anëtarësimi – kush duhet ftuar në 
tryezë?
Organet qeverisëse, ose komitetet zakonisht kanë 
një numër të barabartë ose më të vogël individësh 
në krahasim me komitetin e menaxhimit, i cili 
është përgjegjës për çështjet operative. Përmasa 
e organit qeverisës varet gjithashtu nga përmasa 
dhe fusha e zbatimit të zonës ligatinore të caktuar. 
Kështu për shembull, një ligatinë e cila përfshin 
ose ndan kufijtë me administrata të shumta 
vendore dhe/ose rajonale, do të ketë përfaqësime 
të shumëfishta nga zyrtarë të zgjedhur ose 
të emëruarit e tyre. Një zonë e shpallur e 
mbrojtur do të kërkojë anëtarësim nga rradhët 
e departamentit ose agjencive të përshtatshme 
shtetërore. Anëtarësimi, emri dhe fusha e zbatimit 
të organit qeverisës mund të parashtrohen tashmë 
në statut. Komuniteti i zonës dhe aktorët e 
ndryshëm janë ose duhet të jenë të përfshirë në 

qeverisjen e zonave ligatinore bregdetare për një 
sërë arsyesh, duke përfshirë si aktorët shtetërore 
ashtu edhe ata jo shtetërorë. 
 

 Vlen për t´u theksuar fakti se ndërkohë që 
anëtarësimi duhet të përfaqësojë ato organizata 
me një rol vendimmarrjeje, ai gjithashtu duhet 
të jetë në përpjesëtim me shkallën dhe natyrën e 
burimeve të disponueshme për ta mbështetur atë. 
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përfaqësuesi i atyre organizatave që kanë rol 
vendimmarrjeje vendimtare, të jetë në përpjesëtim 
me shkallën dhe natyrën e zonës dhe burimeve të 
disponueshme për ta mbështetur atë. 

Aktorët shtetërorë mund të përfshijnë:

•  Agjencitë kombëtare apo nën-kombëtare 
përgjegjëse për zonat e mbrojtura e të 
rëndësishme 

•  Pikat kryesore në secilin vend, dhe në veçanti 
pikën kryesore për mjedisin ose mbrojtjen e 
natyrës

•  Agjencitë dhe personelin e sektorëve të 
ndryshëm qeveritarë në lidhje me burimet 
natyrore (p.sh. bujqësinë, peshkimin, 
kërkimin)

•  Agjencitë përkatëse të zbatimit (p.sh. 
peshkimi, portet, gjuetia)

•  Ndërmarrjet shtetërore tregtare (p.sh. uji, 
energjia)

•  Autoritetet e emëruara vendore (p.sh. 
prefektët ose governatorët)

•  Autoritetet e zgjedhura vendore. 

Aktorët jo shtetërorë mund të përfshijnë:

•  Përdoruesit e zonës përreth ligatinës, duke 
përfshirë ata të cilët varen drejtpërdrejtë 
nga burimet natyrore (p.sh. fermerët dhe 
peshkatarët)

•  Grupet e shoqërisë civile dhe organizatat 
në lidhje me konservimin dhe zhvillimin 
e qëndrueshëm (p.sh. OJQ-të vendore, 
kombëtare dhe ndërkombëtare)

•  Organizatat fetare dhe kulturore me 
ndërtesat, zonat historike apo të shenjta 
brenda apo pranë ligatinës 

•  Sektorët e biznesit me interes të 
drejtpërdrejtë, të tillë si ekoturizmi ose 
turizmi, kompanitë e ujit, kompanitë 
bujqësore ose kompanitë të cilat zotërojnë apo 
menaxhojnë tokën brenda zonës ligatinore 

•  Pronarët apo të drejtat e  përdoruesve të 
njohur ligjërisht për tokën apo burimet e 
caktuara (p.sh. për gjuetinë, peshkimin, 
nxjerrjen e ujit, kullotjen apo prerjen)

•  Të drejtat zakonore të tokës dhe burimeve 
si më lart (edhe pse nuk janë të njohura 
ligjërisht). 

 
 Sfida do të jetë projektimi i një organi 

qeverisës, i cili të ketë përmasën e duhur për të 
vepruar me efikasitet por gjithashtu të përfshijë të 
gjithë ata që shprehin interesimin e tyre legjitim 
për qeverisjen e zonës. 



Buna-Bojana – një strukturë formale 
Buna-Bojana në Shqipëri është shembulli i një strukture më të formalizuar qeverisje, të 
drejtuar nga shteti. Struktura e qeverisjes së zonës është ende duke u zhvilluar brenda një 
kuadri ligjor të kohëve të fundit. Një vendim ministror i vitit 2018 mundësoi krijimin e 
Komitetit të Menaxhimit për Zonat e Mbrojtura Mjedisore (ZMM). Vendimi sidoqoftë, 
parashikon se Komiteti i Meanxhimit –  në të vërtetë organi qeverisës – luan vetëm një rol 
mbikëqyrës me asnjë kompetenca ekzekutive (“veprimtaria menaxhuese”).

Kreu i emëruar i Komitetit të Menaxhimit për PMBRV është Prefekti i qarkut të 
Shkodrës. Përfaqësues dhe anëtarë të tjerë përfshijnë Ministrinë e Turizmit dhe 
Mjedisit, Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM), prefekturën e 
Qarkut të Shkodrës dhe bashkinë e Shkodrës, Agjencinë Rajonale të Zonave të 
Mbrojtura (ADZM), e cila luan rolin e sekretariatit teknik dhe administratës për 

komitetin. Anëtarësimi gjithashtu përfshin përfaqësues nga fushat e bujqësisë, turizmit, 
infrastrukturës & energjisë, ujërave, shkencës dhe arsimit, trashëgimisë kulturore, 
trashëgimisë kulturore plus, shoqërinë civile, pronarët tokës dhe OJQ-të të cilët kanë 
përvojë në zhvillimin e zonave natyrore. 

Bashkëpunimi ndërkufitar me Malin e Zi si një vend fqinjë, ka gjetur marrëveshen e të 
dyja palëve. Megjithatë, Parlamenti shqiptar është drejt ratifikimit të marrëveshjes për 
formimin e një Komiteti të Përbashkët me Malin e Zi për Menaxhimin e Deltës së zonës 
Buna/Bojana si një e tërë. Për më tepër, Buna Bojana është një pjesa e pandarë e të gjithë 
basenit të Drinit për të cilin ka pasur një marrëveshje shumëpalëshe të suksesshme. (që 
prej vitit 2012). 

RASTI STU
D

IM
O

R: Buna-Bojana 

46

P
ËR

G
AT

IT
JA
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dhe e pritshme që ndryshimet 
kryesore në politikat dhe skemat 
e qeverisë të mund të ndikojnë 
në prioritetet e menaxhimit të 
një zone të caktuar, strukturat 
e qeverisjes duhet të krijohen në 
një mënyrë të tillë për të qenë sa 
më të qëndrueshme, duke mos u 
pezulluar apo humbur mandatet 
e tyre për shkak të ndryshimeve 
të mundshme në qeveri, në 
pjesëmarrjen e partnerëve, apo 
për shkak të zëvendësimit të 
udhëheqjes. Gjithmonë do të 
ishte një vlerë e shtuar nëse 
në strukturën qeverisëse do të 
ekzistonin partnerë të angazhuar 
dhe një udhëheqje ‘kampione’, 
duke siguruar bashkërendimin, 
vazhdimësinë dhe marrëdhëniet 
e mira të punës, në mënyrë   që 
përpjekjet për integrim të ecin 
përpara dhe të monitorohet 
progresi.' xliv

  Dokumenti i Themelimit të 
Qeverisjes – Libri i Rregullave 
Pavarësisht modelit të përdorur, secila strukturë 
duhet të ketë të paktën dokumentin e themelimit 
i cili mund të referohet si ‘Kushtetuta’ ose ‘Termat 
e Referencës’ të përshtatshme për nivelin vendor i 
cili:

•  Përcakton vizionin, qëllimet dhe objektivat 

•  Krijon procesin e vendimmarrjes 

•  Konfirmon angazhimin e partnerëve 
(përcakton përgjegjësitë e tyre)

•  Aspektet funksionale të tilla si sekretariati 
(p.sh. denduria e takimeve)

Qeverisja me shumë nivele (nested)
Organi qeverisës i një ligatine bregdetare 
do të jetë përgjegjës vetëm për një pjesë të 
pellgut ujëmbledhës më të gjerë dhe të një 
zone bregdetare. Pellgu ujëmbledhës mund 
të shtrihet thellë në brendësi të vendit madje 
edhe duke kapërcyer një ose më shumë kufij 
kombëtarë. Zona bregdetare pranë saj mund 
të përfshijë zhvillimin kryesor turistik, portet, 
zonat industriale apo urbane. Organet qeverisëse 
të ligatinave bregdetare do ta kenë të vështirë 
të ndikojnë në shëndetin e lumenjve të tyre 
kryesorë dhe pellgjeve ujëmbledhëse, zhvillimin 
ose përdorimin e bregut fqinjë dhe ujërave 
detare pa ndërlidhjet e strukturuara qeverisëse. 
Këto ndërlidhje mund të përfshijnë ndarjen e 
përgjegjësive, konsultimet reciproke, marrëveshjet 
për marrjen e përgjegjësive, përgjegjësitë dhe 
të drejtat e munguara apo të mbivendosura. Në 
veçanti, ndërlidhjet duhet të bëjnë të mundur 
njohjen e shërbimeve të ekosistemit të ofruara nga 
ligatina bregdetare.

Organe të tilla qeverisëse fqinjë mund të jenë të 
larmishme, duke përfshirë për shembull basenin e 
një lumi, zona të mbrojtura detare apo partneritete 
menaxhimi të zonave bregdetare. Në këto raste, 
ndërlidhja e qeverisjes mund të bëhet në radhë 
të parë përmes një mënyre po aq të thjeshtë sa 
përfaqësimi reciprok për strukturat e partneritetit.
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MENAXHIMI I 
BASENIT TË 
LUMIT DRIN 

 Për rrjedhojë është e rëndësishme që qeverisja 
e ligatinave bregdetare të ‘kryhet’ brenda 
strukturave qeverisëse përkatëse fqinje, përmes 
njohjes dhe përfaqësimit reciprok brenda pellgut 
ujëmbledhës më të gjerë apo zonës bregdetare ku 
ato ekzistojnë.

Një marrëveshje e tillë e njohur, i referohet 
basenit të zgjeruar të Drinit, i cili përfshin 
gjithashtu edhe Zonën e Deltës së Buna Bojanës. 
Qeverisja e këtij Baseni, përfshin Takimin e 
Palëve, duke nisur nga burimi deri në det: Greqi, 
Maqedoni e Veriut, Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, 
Grupin Kryesor të Drinit, ku gjithashtu organet 
menaxhuese të të tri ligatinave jo bregdetare të 
lidhura me sistemin (Prespa, Ohri, Shkodra), të 
mund të marrin pjesë së bashku me organizmat e 
Kombeve të Bashkuara, Organizatat Qeveritare 
Ndërkombëtare dhe OJQ-të, ashtu siç tregohet në 
figurën më poshtë.

Megjithatë, ajo mund të përfshijë edhe 
marrëveshje reciproke bashkëpunimi me bashkitë 
fqinje ose me organet e menaxhimit të porteve. Në 
nivelin bazë, këto organe fqinje do të përfshihen 
si aktorë për qeverisjen e ligatinave bregdetare por, 
aty ku është e mundur, duhet të ketë marrëveshje 
reciproke për përfaqësimin në nivelin politik ose 
të përbashkët brenda atyre organeve. Në raste të 
tilla legjitimiteti i bashkëpunimit dhe termat e 
përputhshmërisë mund të kërkojnë marrëveshje 
dhe struktura të formalizuara.
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Qasja ‘Njeriu dhe Biosfera’ (UNESCO) dhe 
programi për Menaxhimin e ‘Rezervave të 
Biosferës’, i publikuar fillimisht nga UNESCO 
më 1971 dhe që ndan shumë perspektiva, 
objektiva dhe mjete me Qasjen e Ekosistemit xlv 
parashtron një qasje me tri zona: zonën kryesore, 
zonën buferike, dhe një zonë transitore fleksibël.

I gjithë koncepti i zonimit në Rezervat e Biosferës 
përmban dimensionin e fleksibilitetit dhe mund 
të përdoret në mënyrë krijuese, për të lehtësuar 
integrimin e ‘mozaikut’ të zonave të shpallura 
posaçërisht në peizazhin më të gjerë bio-rajonal.

Qasja me Tri Zona Njeriu dhe Biosfera 
Sistemi i zonimit të Programit Njeriu dhe Biosfera me një intensitet të 
ndryshueshëm të menaxhimit, përdoret gjerësisht në zonat e shpallura 
ku nevojat dhe aspiratat e popullsisë së zonës duhet të merren në 
konsideratë. Në mënyrë ideale, secila Rezervë e Biosferës duhet të 
përmbajë tri zona të cilat duhet të zbatohen me modele specifike të 
zonës, për të përmbushur nevojat e zonës dhe kushtet gjeografike.

n Së pari, duhet të ketë një ose më shumë zona kryesore të 
menaxhimit intensiv. Këto zakonisht mbrohen në mënyrë të 
sigurt për konservimin e diversitetit biologjik, monitorimin e 
ekosistemeve të ndikuara minimalisht, dhe sipërmarrjen e punës 
kërkimore aspak shkatërruese dhe përdorimet e tjera të cilat kanë 
ndikim të ulët. 

n Më tej është zona buferike e përcaktuar qartë, e cila zakonisht 
rrethon apo bashkon zonat kryesore dhe përdoret për veprimtaritë 
bashkëpunuese në përputhje me praktikat e shëndetshme 
ekologjike. 

n Së fundmi, është zona tranzitore fleksibël, e cila mund të 
përmbajë një llojshmëri të veprimtarive bujqësore, vendbanimeve 
dhe përdorimeve të tjera, në të cilat punojnë së bashku 
komunitetet vendore, agjencitë e menaxhimit, shkencëtarët, 
organizatat jo-qeveritare, grupet kulturore, interesat ekonomike 
dhe aktorët e tjerë, për të menaxhuar dhe për të zhvilluar me 
qëndrueshmëri burimet e zonës (Hadley, 2002). 
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kufijtë hidrologjikë të Drinit të Zgjeruar. Vija 
e gjelbër përfaqëson nën basenet. Ia vlen të 
theksohet se vija e kuqe shtrihet në drejtim të 
detit për të përfaqësuar pjesën detare të ligatinës 
së Buna Bojanës. 

LIGATINA BREGDETARE E BUNA BOJANËS
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Bashkëpunimi Kufitar/ NdërKufitar – 
Arritja Përmes Kufijve 
Ligatinat të cilat kapërcejnë kufijtë kombëtarë 
janë një rast i veçantë, madje edhe për arsye të 
thjeshta logjistike të cilat ngrihen në pikën e 
takimit të sistemeve të ndryshme administrative. 
Vetëm pak ligatina bregdetare në Mesdhe 
kapërcejnë shtetet brenda kufijve të tyre, por 
ekzistenca e dy apo më shumë shteteve në 
rrjedhën e sipërme të pellgut të tyre ujëmbledhës 
është e zakonshme. Në këto raste, bashkëpunimi 
ndërkufitar është thelbësor. Gjuha, ndryshimet 
politike dhe kulturore i ndërlikojnë tërësisht 
çështjet. Qeverisja e ligatinave ndërkufitare apo 
kufitare përfshijnë të paktën agjencitë mjedisore 
të dy a më shumë qeverive. Në varësi të shkallës 
dhe përfshirjes së dy zonave të mbrojtura dhe 
tokave të ndërfutura tek kufijtë e njëra tjetrës 
si edhe mjediseve detare, qeverisja mund të 
përfshijë edhe ministritë e Punëve të Jashtme, 
Bujqësisë, Peshkimit, Mineraleve dhe Pyejeve të 
atyre qeverive; autoritete të shumta shtetërore, të 
provincës, të rrethit apo të nivelit vendor; njerëz 
autoktonë dhe komunitetet e zonës; pronarët e 
tokës private; dhe OJQ ndërkombëtare. Shpesh ka 
sisteme të shumta ligjore.

Përfitimet dhe Sfidat e Zonave të 
Mbrojtura Ndërkufitare xlvi 
Krijimi i ZMNK-ve me dy ose më shumë vende 
apo juridiksione, krijon mundësinë për rritjen e 
bashkëpunimit ndërkufitar për menaxhimin e 
tyre. Ai gjithashtu ndihmon për të nxitur lidhjen 
e miqësive dhe për të reduktuar tensionin në 
rajonet kufitare. ZMNK paraqesin sfida unikale 
të qeverisjes, meqenëse ata përfshijnë në mënyrë 
karakteristike shumë palë dhe ushtrojnë ndikim 
mbi to. Shpesh ka sisteme të shumëfishta ligjore 
në lojë, dhe ligjet e njësive të ndryshme kombëtare 
dhe nën-kombëtare mund t´u japin institucioneve 
dhe individëve një sërë të drejtash dhe detyrimesh. 
Mendimet pro dhe kundër ZMNK janë paraqitur 
në tabelën në të djathtë: 
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Nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar paqësor, 
në nivele të ndryshme 

Nevoja për t´u pajtuar me ligje dhe politika 
të ndryshme (ndonjëherë edhe konfliktuale), 
të cilat mund të reduktojnë efektshmërinë e 
bashkëpunimit 

Forcimi i mbrojtjes mjedisore përmes 
ekosistemeve 

Pengesat gjuhësore, ndryshimet kulturore dhe/ose 
fetare dhe madje shkallë të ndryshme të hartave 
bazë të cilat mund të shkaktojnë keqkuptime (por 
që mund të sjellin gjithashtu një llojshmëri të 
madhe të kapaciteteve dhe burimeve)

Lehtësimi i kërkimit më të efektshëm Kapacitete të ndryshme, burime, angazhime apo 
autoriteti i institucioneve dhe i stafit të zonave të 
mbrojtura në të dyja anët e kufirit mund të çojë në 
marrëdhënie dominuese/të dobëta 

Sjellja e investimeve dhe përfitimeve 
ekonomike tek ekonomitë e nivelit vendor dhe 
kombëtar 

Mungesa e barazisë në lidhje me ratifikimin e 
protokolleve apo konventave ndërkombëtare, të 
cilat mund të parandalojnë përdorimin e tyre për 
bashkëpunimin ndërkufitar 

Sigurimi i kontrollit më të mirë ndër-kufitar 
për probleme të tilla si zjarri, parazitët, gjuetia 
e paligjshme dhe kontrabanda.

Konflikti i armatosur, armiqësitë apo tensioni 
politik ndërmjet vendeve të cilat mund ta bëjnë 
të vështirë bashkëpunimin, ose madje edhe të 
pamundur. 
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Dy nga zonat pilote të përfshira në këtë projekt 
janë ndërkufitare; Delta e Poshtme e Lumit 
Bojana-Buna në kufi me Shqipërinë dhe Malin 
e Zi, dhe Parku Ndërkufitar i ‘Prespës’, si një 
zonë e mbrojtur e cila përfshin Liqenet e Prespës 
dhe vendet përreth tyre duke u shtrirë përtej 
kufirit me Greqinë, Shqipërinë, dhe Republikën e 
Maqedonisë së Veriut. Këto zona ilustrojnë idenë 
që qeverisja në kontekstet e zonave të përbashkëta 
është zakonisht dinamike dhe në zhvillim e sipër. 
Po ashtu, ndryshimi i qeverisjes ndërkufitare 
ndodh me shpejtësi të ndryshme në shtete të 
ndryshme. 

Vullneti i partnerëve për t´u angazhuar ndryshon 
gjithashtu, dhe me kalimin e kohës skenari ku 
hidhet ‘një hap përpara, dy hapa prapa’ mund të 
jetë i zakonshëm, ndërkohë që prioritetet politike 
ndryshojnë dhe evolojnë. Legjislacioni mund 
të jetë i paqëndrueshëm ndërmjet shteteve, i 
papërshtatshëm ose madje edhe i munguar. Në 
veçanti, mund të ketë një mungesë qartësie në 
lidhje me autoritetin e agjencive dhe përgjegjësive 
të përbashkëta ndërmjet shteteve. Shqetësim të 
madh përbëjnë pabarazitë në lidhje me pushtetin, 
financat dhe kapacitetin teknik, që rezultojnë me 
vendime dhe ndarje përfitimesh të pabarabarta, 
angazhime qeveritare të papërshtatshme, 
afatshkurtra apo të pabesueshme, dhe financa 
të pamjaftueshme. Ajo çfarë është më e 
rëndësishme, siguri e pamjaftueshme financiare 
për partneritetin ndërkufitar.

Roli i donatorëve dhe organizatat 
mbikombëtare të tilla si BE kanë treguar se 
janë të rëndësishme për qeverisjen ndërkufitare. 
Fondacionet ndërkufitare të tilla si MAVA dhe 
GWP, programet e Kombeve të Bashkuara duke 
përfshirë Programin për Mjedisin të Kombeve të 

Bashkuara (p.sh. MedPartnership dhe Planin e 
Veprimit për Mesdheun) dhe PNUD, programin 
e BE-së për mjedisin (LIFE), Programet me 
vendet fqinjë për Bashkëpunimin Ndërkufitar 
dhe të tjera, mund të sigurojnë mbështetjen 
thelbësore për të ‘filluar’ bashkëpunimin 
ndërkufitar, por vazhdimësia e tij përtej periudhës 
fillestare të financimit varet nga qëndrueshmëria 
e institucioneve të krijuara ndërkufitare, burimet 
afatgjata dhe angazhimi politik.

Duhet theksuar se donatorët ndërkombëtare 
mund të luajnë një rol të madh për të nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet qeverive kombëtare 
në mënyrë që të mirëmbahet dhe mbështetet 
qeverisja ndërkufitare në nivelin e pushtetit 
qendror (p.sh. ministror apo kryeministror). Më 
tej, ata kanë detyrimin të mos lejojnë ‘ndërprerjen’ 
e strukturave ndërkufitare të qeverisjes sapo të 
ketë përfunduar periudha e financimit, sekretaritë 
e menaxhimit kanë nevojë për mbështetje 
afatgjatë për të përfshirë qeverisjen vendore. 
Programet e financimit formal kanë pushtetin 
unikal në këtë drejtim, duke qenë në gjendje 
për të detyruar përfituesit kombëtarë të ruajnë 
mbështetjen gjatë një periudhe të caktuar pas 
përfundimit të projektit fillestar. 

 Los programas formales de financiación 
tienen una fuerza única en este sentido, ya que 
son capaces de obligar a los receptores nacionales 
a que mantengan su apoyo a lo largo de un 
periodo establecido una vez que se haya cumplido 
con el proyecto inicial.
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Prespa Lakes. © Jean Jalbert, Tour du Valat

Parku Ndërkufitar i Liqeneve të Prespës 

Zona e Prespës është e  ndarë ndërmjet tri vendeve, 
Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Pjesa 
greke ndodhet në rajonin e Maqedonisë Perëndimore. 
Prespa përbëhet nga dy liqene si edhe nga baseni i gjerë i 
liqenit, i cili shtrihet në majat e maleve të cilat i rrethojnë 
ato. Në vitin 2000, përmes një Deklarate të Përbashkët të 
Kryeministrave të tri vendeve, u krijua Parku Ndërkufitar i 
Prespës – zona e parë e mbrojtur ndërkufitare në Ballkan.

Bashkëpunimi informal ndërkufitar u krye në vitin 2000  
me Shoqërinë Greke për Mbrojtjen e Prespës (SPP) i cili 
luajti rolin e sekretariatit. Më 2013 nisi bashkëpunimi si 
PRESPANET me një fond trusti të dedikuar për zbatimin. 
Ka pasur gjithashtu edhe mungesë balancimi ndërmjet tri 
OJQ-ve përkatëse në të tri vendet në lidhje me burimet dhe 
kapacitetin, SPP në Greqi ka qenë e pajisur me burime më 
mirë nga të trija dhe ka pasur një prani të fortë të nivelit 
vendor. Mungesa e kapaciteteve pengon mundësinë për të 
mobilizuar fondet përgjatë të gjithë zonës ndërkufitare. 
Nuk ka ende asnjë plan menaxhimi për Parkun Ndërkufitar 
si një të tarë.

Më 2010 të tri vendet së bashku me BE-në nënshkruan një 
Marrëveshje Trepalëshe me statusin e një marrëveshjeje 
ndërkombëtare. Sapo Marrëveshja të jetë operative është 
parashikuar se do të ketë:

•  Një takim të mbajtur çdo dy vjet nga Ministrat – duke 
marrë vendime të nivelit të lartë 

•  Një Komitet Menaxhimi të Parkut të Prespës – i cili 
do të diskutojë për çështjet ndërkufitare duke përfshirë 
cilësinë e ujit 

•  Një Sekretariat – me kreun përgjegjës për 
bashkëpunimin (fillimisht me bazë në Greqi për katër 
vjet)
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Ku gjendesh ti tani? Detyra 
kryesore është të skicohet 
harta bazë e qeverisjes 
aktuale – se si po zhvillohet 
sistemi aktual i qeverisjes 
në përgjigje të kritereve 
sasiore dhe cilësore.
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Procesi i Vetëvlerësimit Fillon Këtu 
Pyetjet kryesore për t´u trajtuar në këtë 
fazë kur bëhet fjalë për analizimin e 
qeverisjes së ligatinave, përfshijnë ato si 
më poshtë: 
•  Cilat janë tiparet e sistemit ekzistues të 

qeverisjes, dhe cilat janë pikat e forta dhe të 
dobëta?

•  Si duhet të trajtojë qeverisja e një zone dhe 
plani i saj i veprimit trajektoren afatgjatë të 
ekosistemit? (Si në dimensionet shoqërore 
ashtu edhe në ato mjedisore)

•  Si mund të nxisin planifikimi dhe politika 
pjesëmarrjen dhe të fitojnë besimin dhe 
bashkëpunimin ndërmjet aktorëve? 

•  A është i efektshëm sistemi i qeverisjes për të 
zbatuar planet e veprimit?

•  A është i përshtatshëm sistemi i qeverisjes 
– a mund të përfshijë ai njohuritë dhe t´i 
përshtatet ndryshimeve të rrethanave sociale 
dhe mjedisore?

•  A janë burimet financiare dhe njerëzore 
të përshtatshme për të kryer qeverisjen e 
efektshme?

•  A është qeverisja e ligatinës bregdetare e 
integruar me planifikimin dhe menaxhimin e 
zonës brenda të cilës ajo shtrihet?

Kjo mund të duket si një listë e frikshme me  
pyetje të cilat duhet të marrin përgjigje, ato janë të 
ndara në hapa të thjeshtë praktikë sipas mjeteve të 
mëposhtme. 

Faza e Hartimit & Planifikimi bazohet në 
dy mjetet e thjeshta për t´u përdorur për 
vetëvlerësimin:

Mjeti i Vlerësimit të Shpejtë  
•  Formularët e thjeshtë për t´u plotësuar me 

plotësimin e kutive (shenja tick) të cilët mund 
të kopjohen dhe shpërndahen me lehtësi 

•  Vlerësimi është i lehtë dhe i shpejtë – i bazuar 
në sistemin e thjeshtë të dritave të semaforit 

Mjeti i Vlerësimit të Shpejtë është hartuar për 
të lehtësuar diskutimin dhe për të identifikuar 
statusin quo – pikënisjen për planifikimin në të 
ardhmen. Kjo mund të plotësohet duke përdorur 
tabelat në faqet vijuese ose duke shkarkuar 
librin e punës në formatin Excel (shih linkun e 
mëposhtëm).

Mjetet janë të disponueshme për përdorimin on-line dhe të shkarkueshme 
në: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-governance-of-
mediterranean-coastal-wetlands/

Mjeti i Planifikimit i Shkarkueshëm në 
Formatin Excel  
Libri i punës i shkarkueshëm në formatin Excel 
lejon përdoruesin të kryejë një analizim më të 
detajuar dhe të përgatisë një plan veprimi. Libri i 
punës i jep mundësinë përdoruesit të:

•  Vendosë tekstin për të identifikuar treguesit 
e mundshëm të progresit, pengesat dhe 
veprimet 

•  Përcaktojë rezultatet për të treguar prioritetet 
për veprim 

•  Nxjerrë rezultatet në formë grafike 

Vlerësimi është hartuar për të siguruar një 
bazë kryesore – për të përgatitur terrenin për 
planifikimin e qeverisjes së ardhshme. Ai do të 
ndihmojë përdoruesin të identifikojë pikat e forta 
dhe të dobëta të sistemit ekzistues dhe reformat 
të cilat janë të domosdoshme nëse do të arrihen 
kushtet e dëshiruara në të ardhmen. Nuk ka 
rezultate ‘të drejta’ në këtë grilë; vetëm tregues të 
prioriteteve për veprimin e ardhshëm. 
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Mjeti i Vlerësimit të Shpejtë 
Grilat e semaforit të status quo për Qeverisjen janë 
përdorur për vlerësimin bazë. Ai bazohet në një 
sistem të thjeshtë me tri kategori të bazuara tek 
ngjyrat e semaforit:

• I kuq për veprimtaritë e qeverisjes që nuk 
kanë filluar ende 

• Portokalli për veprimtari tashmë në proces 
e sipër ose pjesërisht të përfunduara 

• Jeshile për kritere tashmë të përfunduara. 

I pa filluar /Asnjë veprimtari  

Në proces e sipër /Pjesërisht i 
përfunduar

 

I përfunduar 

 Si të përdoret  
Manualisht – thjesht vendosni shenjen (tick) në 
kutinë poshtë ngjyrës së dritës së semaforit në 
faqet vijuese. 

Shkarkoni – përdorni menunë drop-down për të 
vendosur një kryq në kutinë e dëshiruar në mjetin 
e planifikimit të shkarkueshëm online.
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Mjetet janë të disponueshme për përdorimin on-line dhe të shkarkueshme 
në: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-governance-of-
mediterranean-coastal-wetlands/



Hartimi institucional 

Aktorët kryesorë të përcaktuar dhe interesat dhe ndikimi i tyre të identifikuara 

Struktura qeverisëse e hartuar dhe e përcaktuar 

Çështjet kryesore në të cilat do të përqendrohet qeverisja të përzgjedhura 

Përbërja e organit qeverisës, qëllimet dhe termat e referencës të rëna dakord 

Financimi për mbështetjen bazë i siguruar 

Përdoruesit dhe komuniteti i zonës kuptojnë dhe mbështesin qëllimet e shpalljes së 
zonës 

Angazhimi aktiv i aktorëve socialë, ruajtja e diversitetit dhe barazisë gjinore në të 
gjithë aspektet e menaxhimit të zonës 

Aktorët janë të përfshirë në mënyrë aktive në procesin e vlerësimit dhe të caktimit të 
qëllimeve 

Institucionet përgjegjëse për zonën kuptojnë dhe mbështesin objektivat e saj, dhe 
bashkëpunojnë për kryerjen e tyre 

Qeverisja është ‘me shumë nivele (nested)’ përmes njohjes dhe përfaqësimit reciprok 
brenda strukturave qeverisëse për pellgun më të gjerë ujëmbledhës apo zonën 
bregdetare 

Vetëm ndërkufitare dhe kufitare Regjime qeverisjeje të përbashkëta e të efektshme 
ndërkufitare janë në zbatim për ligatinën bregdetare ndërkufitare 

Vetëm ndërkufitare dhe kufitare Mundësimi i politikave është në zbatim në 
juridiksionet përkatëse për të lejuar qeverisjen e përbashkët të zonave ndërkufitare 

Vetëm ndërkufitare dhe kufitare Financimi bazë është në zbatim në juridiksionet 
përkatëse për të mundësuar qeverisjen e përbashkët afatgjatë të zonave ndërkufitare 
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Kuadri
– parakushtet e 
kërkuara për të 
zbatuar në mënyrë të 
suksesshme planin e 
veprimit 

I pa filluar /Asnjë 
veprimtari 

Në proces e sipër /
Pjesërisht i përfunduar

I përfunduar 

H
AR

T
IM

I &
 P

LA
N

IF
IK

IM
I



Përgatitja e program
it të veprim

it 

58

Përgatitja e programit të veprimit   

Çështjet dhe rreziqet kryesore mjedisore, sociale dhe institucionale të identifikuara, 
dhe të tjera ndërlikime të vlerësuara 

Kërkimi shkencor për pyetjet e përzgjedhura të menaxhimit të planifikuara dhe të 
kryera 

Skenarë të mundshëm të ardhshëm të identifikuar 

Kushtet Bazë të dokumentuara 

Protokolli dhe programi i monitorimit të rëna dakord dhe të pajisura me burime 

Objektivat e menaxhimit SMART xlvii të identifikuara  

Plani i veprimit dhe mjetet institucionale dhe financuese me të cilat ai do të 
zbatohet të përcaktuara 

Kapaciteti institucional për zbatimin i zhvilluar 

Grupet e interesit të përfshirë në mënyrë aktive në planifikim dhe në veprimtaritë e 
projektit pilot 

Strategjia 
– lidhet me ndryshimet 
në sjellje të grupeve të 
synuara të përdoruesve, 
institucioneve kyçe 
gjatë zbatimit dhe 
ndryshimet e mënyrës 
se si dhe ku janë kryer 
investimet financiare 
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I pa filluar /Asnjë 
veprimtari 

Në proces e sipër /
Pjesërisht i përfunduar

I përfunduar 



Zbatimi & përputhshmëria e miratimit formal dhe financimit 

Menaxhimi dhe plani i veprimit të miratuara formalisht

Financimi për zbatimin e programit të veprimit i përftuar 

Plani i menaxhimit/veprimit në përputhje me Prioritetet e përcaktuara i zbatuar

Veprimet pilote për të testuar kapacitetin, nxitur punën në partneritet dhe për të 
ndihmuar sigurimin e mbështetjes publike dhe ndërgjegjësimin, të zbatuara  

Politikat e jashtme kombëtare, rajonale dhe vendore, planet e pellgut ujëmbledhës 
dhe territorial në përputhje me nevojat dhe qëllimet e zonës 

Monitorimi i vazhdueshëm i efektshmërisë së menaxhimit i zbatuar 

Qasja e përshtatshme e menaxhimit e përdorur    

Ndryshimi i sjelljes së aktorëve kryesorë i përmbushur 

Statusi i favorshëm i konservimit të ligatinave bregdetare i arritur  
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Agjenda e 
Ndryshimit 
– rezultatet dhe 
përfitimet e masave 
përmes kryerjes së 
planit të veprimit 
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Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i jashtëm përfundimtar   

Sjelljet e partnerëve kryesorë janë në përputhje me menaxhimin dhe planet e 
veprimit 

Prirjet shoqërore / të ekosistemit të monitoruara dhe të interpretuara 

Investimet për infrastrukturën e nevojshme fizike të kryera 

Progresi dhe arritja e qëllimeve të dokumentuara 

Pjesëmarrja e aktorëve kryesorë në menaxhimin e zonës e ruajtur 

Mbështetja me financimin afatgjatë e ruajtur 

Rezultatet e planit të menaxhimit të dokumentuara 

Çështjet e menaxhimit të rivlerësuara 

Prioritetet dhe politikat për të pasqyruar përvojën dhe kushtet e ndryshueshme 
shoqërore/mjedisore të rregulluara

Çështje apo fusha të reja për përfshirjen në planin e rishikuar të menaxhimit të 
identifikuara 

Vizioni i 
Përbashkët  
– barazpesha e duhur 
ndërmjet mjedisit dhe 
shoqërisë njerëzore – 
zhvillimi i qëndrueshëm 
– për të arritur vizionin e 
përbashkët të pranuar 
njëzëri
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I pa filluar /Asnjë 
veprimtari 

Në proces e sipër /
Pjesërisht i përfunduar

I përfunduar 
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Mjeti Online i Planifikimit  
Për secilën prej  veprimtarive të listuara në grilën 
e vlerësimit të shpejtë, grilat e versionit online 
në Excel ofrojnë hapësira për përdoruesin që të 
identifikojë:

•  Treguesit e progresit

•  Pengesat e progresit 

•  Veprimet & hapat e mëtejshme 

•  Prioritetet për veprimin e vlerësuar nga 1-3

Grilat ofrojnë menunë drop down për të vendosur 
‘rezultatin’ sipas ngjyrës së semaforit në fazën e 
vlerësimit të shpejtë. Grilat lejojnë që përdoruesi 
të kryejë një analizim më të detajuar dhe të 
përgatisë planin e veprimit.
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mediterranean-coastal-wetlands/
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Kuadri: parakushtet e kërkuara për të zbatuar në mënyrë të suksesshme planin e veprimit 

Shembulli i grilës së plotësuar 
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Vetëm shembulli 



Treguesit - marrin parasysh se si do të 
monitorohet progresi, d.m.th. se cili tregues (apo 
cilët treguesë) do të përdoren. Këto mund të jenë 
deklarata të thjeshta, për shembull: ‘përcaktimi i 
aktorëve i plotësuar, takimi inaugurues i qeverisjes 
i mbajtur, plani i veprimit i përgatitur dhe i 
miratuar’, ose treguesë sasiorë, për shembull: 
‘mbështejtje apo shpenzime të përvitshme 
financiare, numri i ngjarjeve, numri i njerëzve që 
ndjekin ngjarjet, numri i ndërtimeve të paligjshme 
të shembura, etj.’ Mund të përdoren deri në tre 
tregues – gjithësesi edhe një tregues i vetëm do të 
mjaftonte.

Pengesat - paralelisht me vlerësimin e kritereve 
të shënuara si ‘Në proces e sipër/të pjesshme’ 
ose ‘të papërfunduara’, merren parasysh edhe 
pengesat për arritjen e treguesve të dëshiruar të 
përfundimit. Pengesat mund të jenë të brendshme 
apo të jashtme. Qëllimi është të ofrohen ide se 
si pengesat të shndërrohen në mundësi për të 
përmirësuar qeverisjen kur të jetë e mundur.

Veprimet & Hapat e Mëtejshëm
Identifikoni veprimet e kërkuara 
Prioriteti – caktoni një prioritet për secilin veprim 
duke përdorur një shkallë 1 - 3 (1 është e lartë)

Versioni i zhvilluar plotësisht në Ecxel do të 
llogarisë rezultatin e shumës totale dhe do të 
nxjerrë:

1) paraqitjen grafike të progresit 

2) një tabelë të veprimeve prioritare të qeverisjes 
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Shembulli i grilës së plotësuar 
(i disponueshëm në librin e 
punës online)
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Faza 3 i përkushtohet tërësisht 
identifikimit të destinacionit të fundit të 
përdorimit të Fletënotimit të Vitalitetit 
dhe Përshtatshmërisë së siguruar– duke 
përcaktuar pikëpamjet për qeverisjen, 
qeverisjen e cila i përgjigjet kushteve 
evoluese në ekosistemin e zonës dhe 
kontekstit të saj më të gjerë social, 
ekonomik dhe kulturor – qeverisje e cila 
është e qëndrueshme, dhe në rrugë mjaft 
të mirë drejt qëndrueshmërisë afatgjatë.
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Nëse do të pretendohej se kriteret cilësore të 
vitalitetit dhe përshtatshmërisë janë të lehta 
për t´u matur me anë të çfarëdo lloj metode të 
saktë apo shkencore, do të ishte e padrejtë . Kjo 
sidoqoftë nuk na zhvesh nga përgjegjësia për t´i 
marrë parasysh dhe për t´i vlerësuar ato në lidhje 
me praktikën aktuale dhe ambiciet e ardhshme. 
Qëllimi i grilës nuk është të shërbejë si mënyrë 
krahasimi të qeverisjes ndërmjet zonave të 
ndryshme – ky nuk është një konkurs bukurie. 
Kriteret mund të vlerësohen siç duhet vetëm në 
kontekstin e zonës së caktuar, kështu që termi ‘i 
fuqizuar’ për shembull do të ketë kuptim shumë 
të ndryshëm në një shtet mjaft të centralizuar 
në krahasim me një zonë me shkallë të lartë 
vendimmarrjeje. 

Qeverisja gjithashtu kryhet brenda kufijve të 
mundshëm për të arritur atë që dëshirojmë. 

Grila e mëposhtme është e thjeshtë dhe e 
përmbledhur – pjesërisht për të shmangur 
lodhjen e vlerësimit, por gjithashtu edhe për të 
përqendruar vëmendjen në cilësinë e cila është 
thelbësore për qeverisjen. 

Në grilë përdoret pikësimi numerik nga 1-4. 

Totali i pikëve të grumbulluara shkon deri në 100.
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mediterranean-coastal-wetlands/
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ME RËNDËSI TË LARTË
Kriteret – objektivi përfundimtar duhet të jetë 
përmbushja e aspekteve të qeverisjes të cilat janë:

TË FUQIZUARA  - të vetëdijshme dhe të vetë-
drejtuara, të afta për të udhëhequr duke iu përgjigjur 
kushteve mjedisore, shfaqjes së problemeve dhe 
mundësive; të vetëdisiplinuara dhe vetë-kritike, dhe 
në gjendje për të marrë përgjegjësi në mënyrë të 
efektshme dhe të varur. 

TË ZGJUARA - të marrin vendime të cilat kanë 
fushë zbatimi të rëndësishme; të jenë të motivuara 
nga e mira e përbashkët dhe solidariteti; të nxisin 
angazhimin e sa më shumë aktorëve përkatës në 
shoqëri që të jetë e mundur.

TË PËRSHTATSHME  - fleksibël, reflektuese, të 
angazhuara me shkëmbimin e njohurive, dialogut 
dhe debatit, në gjendje për të mësuar nga përvoja, 
në gjendje për të barazpeshuar mundësitë dhe për të 
marrë vendime të shpejta e të rëndësishme.

KRIJUESE, INOVATORE DHE VITALE  – të hapura 
ndaj ideve të reja, në gjendje për të rishpikur dhe 
përtërirë veten siç vepron një organizëm i gjallë, 
duke siguruar zgjidhje inovatore, duke mbështetur 
shfaqjen e rregullave dhe normave të reja, duke 
reaguar pozitivisht ndaj ndryshimit dhe duke 
vazhduar të zhvillohen. 

PËRFAQËSUESE DHE TË INTEGRUARA  – duke pasur 
ndërveprime të shumta, të kuptimta dhe sistemike 
me një sërë aktorësh të niveleve të ndryshme në 
shoqëri dhe me një sërë sektorësh (duke përfshirë 
ata aktorë të cilët i përcjellin vendimet në mënyrë 
të efektshme përmes ndihmës politike, sociale dhe 
financiare).

Fletënotimi i Vitalitetit dhe Përshtatshmërisë 

VLERËSIMI 

ASPAK/SHUMË I ULËT  1  

I ULËT/FILLESTAR   2 

NË ZHVILLIM /NË PËRMIRËSIM 3 

I LARTË/I PLOTË  4
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A është struktura qeverisëse dhe anëtarësimi i saj 
formal…?

A janë anëtarët e stafit të menaxhimit të zonës…? 
 

A janë aktorët kryesorë…?  

A janë institucionet partnere ….? 

A është plani i menaxhimit për zonën …? 
 

SHUMA (maksimumi 100)
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Treguesit e Suksesit  
4 Diskutimi i frytshëm i cili rezulton në 

reflektimin, të nxënit, dhe rekomandimet për 
përmirësimin 

4 Projekti i ardhshëm i ngjashëm, veprimtaria, 
ose faza integrohet dhe reflekton mbi atë që 
është mësuar 

4 Rezultatet e përmirësuara për vlerësimet e 
përsëritura 

 Programoni kohën për reflektim qoftë në 
mënyrë të përmuajshme qoftë të përvitshme, 
ose programoni një ngjarje me pjesëmarrjen e 
aktorëve dhe/partnerëve të përzgjedhur. 

 Bëni pyetjet e duhura dhe gjeni njerëzit 
e duhur: nëse reflektimi është ura ndërmjet të 
nxënit, vendimmarrjes dhe veprimit, lind pyetja 
se si mund të përvetësojmë njohuritë në mënyrë 
që vendimet më të mira të merren më vonë? A e 
ndajnë aktorët vlerësimin tuaj?

 Lidhni pyetjet me strategjitë. Çfarë pritet, 
cili është realiteti, çfarë ju bën mirë, çfarë nuk 
ju bën mirë, dhe çfarë duhet ndryshuar në të 
ardhmen?

Ngritja e pyetjeve mund të jetë politikisht e 
ndjeshme dhe mund të jetë e këshillueshme të 
kërkohet një ndërmjetësues i përbashkët apo 
asistenca e një organi të jashtëm i cili nuk ka 
asnjë interes të drejtpërdrejtë në lidhje me zonën. 
Individët, qoftë përmes personalitetit të tyre, 
qoftë pozicionit mund të shfaqen si kampionët e 
ndryshimit, duke nxjerrë apo mbështetur ide të 
reja dhe duke provuar inovacionet.

Rezultatet dhe vijimësia 
Rekomandimet për përmirësim duhet të 
përkthehen në mënyrë ideale në çështje të 
veprimit specifik me role, përgjegjësi dhe afate 
kohore të qarta, duke sjellë ndryshime konkrete 
se sa thjesht diksutime. Këto mund të jenë 
ndryshime themelore të statusit quo, por më 
shumë mund të jenë veprimet pilote për testimin 
e inovacioneve dhe ideve krijuese, të cilat janë të 
ndryshme nga norma. 

Rezultatet, dhe çfarë të bëhet me to 
Pikët maksimale për këtë vlerësim janë 100. Nuk 
ka të ngjarë që ndonjë zonë mund të arrijë këtë 
rezultat pavarësisht vlerësuesve më optimistë. 
Grila megjithatë, duhet të identifikojë qartë zonat 
kryesore të cilat kanë nevojë për përmirësim.

 Nuk ka asnjë mënyrë tjetër më të thjeshtë për 
përmirësimin e rezultateve, përveç përkushtimit 
për një periudhë kohore të caktuar në mënyrë 
që më pas të jepet mundësia për të Pushuar, 
Reflektuar dhe Përshtatur.
Pushimi – merrni kohë për të reflektuar dhe 
kohë për të bërë rindarjen në grupe apo për të 
përmirësuar– vlerësoni se kush ka forcën dhe 
motivimin për të bërë ndryshimet e duhura për 
‘përmirësimin’ e rezultatit?

Reflektimi – për shembull për vitin e kaluar, 
cilat ishin sfidat e tij, suksesi dhe dështimet. 
Kontaktoni ata lojtarë të cilët mund të bëjnë 
dallimin real, diskutoni me aktorët kryesorë. 
Filloni të planifikoni në mënyrë strategjike 12 
muajt e ardhshëm për të krijuar një mjedis i cili 
krijon mundësinë për biseda të hapura. Reflektimi 
është ura ndërmjet të nxënit, vendimmarrjes dhe 
veprimit.

Përshtatja - reflektimi është një humbje kohe 
nëse ai nuk kthehet në veprim. Megjithatë, kjo 
është shpesh sfida më e madhe e menaxhimit të 
duhur. Ndryshimi është i vështirë. Më poshtë 
gjeni tre këshilla kryesore për të orientuar 
praktikat Pusho & Reflekto kundrejt Përshtatjes: 
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Pjesa e mëposhtme ofron 
këshilla dhe udhëzime se 
si të arrihet vitaliteti i 
vështirë i qeverisjes, dhe 
për rrjedhojë të ndihmohet 
qëndrueshmëria afatgjatë e 
procesit. 
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Realizimi i Qeverisjes së Efektshme, të Përshtatshme dhe Vitale  
Tabela e mëposhtme ofron këshilla dhe udhëzime se si të realizohet vitaliteti i vështirë i qeverisjes, dhe për rrjedhojë të ndihmohet qëndrueshmëria afatgjatë e 
procesit. 

Çfarë përmban një emër? Emërtoni organinin qeverisës për ta dalluar atë nga komiteti operativ i menaxhimit apo Komiteti 
Drejtues /Comité du pilotage. Ky organ mund të jetë Komiteti ose Bordi ‘Drejtues’ ose ‘Qeverisës’.

Bini dakord për Terma të qarta dhe të thjeshta  
të Referencës (TR) për organin qeverisës 

Termat e Referencës (TR) përcaktojnë qëllimin dhe strukturat e organit qeverisës - TR duhet të jenë 
të thjeshta dhe të qarta, duke identifikuar qëllimin apo vizionin e përbashkët, fushën e veprimtarisë së 
grupit për marrjen e vendimeve, duke shprehur një pikëpamje të pavarur, apo duke u këshilluar me të 
tjerat për ndërmarrjen e veprimit. TR gjithashtu duhet të hartojnë edhe çështje praktike duke përfshirë 
titullin, anëtarësimin dhe strukturën organizative të organit, dendurinë e takimeve dhe çështje të tjera 
praktike.

Menaxhoni takimet Këtu kemi disa këshilla të thjeshta për përmirësimin e produktivitetit të takimeve:

4   Siguroni që vendimet të jenë regjistruar saktë së bashku me përgjegjësinë për zbatimin e tyre 

4   Angazhoni një moderator për të drejtuar takimet dhe për t´i dhënë të gjithëve mundësi të 
barabarta për të shprehur mendimin e tyre 

4   Siguroni që takimet të mbahen në kohë (nuk është e udhës të humbisni një çështje të rëndësishme 
në agjendë për shkak të mbarimit të kohës)

4   Lejoni kohën e duhur për secilën çështje në agjendë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kërkohet 
gjithmonë një lloj fleksibiliteti në takime, dhe prioritizimi i çështjeve të agjendës do të ndihmojë 
për të siguruar se do të trajtohen çështjet të rëndësishme 

4   Tregoni qartë nëse çështjet në agjendë kërkojnë marrjen e një vendimi. Siguroni që kjo të jetë 
e qartë në agjendën tuaj në mënyrë që pjesëmarrësit të dinë nëse do të jenë pjesë e procesit të 
vendimmarrjes 

4   Ndani agjendën paraprakisht me partnerët. Kjo jo vetëm i lejon ata të dinë se çfarë të presin gjatë 
takimit por gjithashtu të përshkruajnë çdo përgatitje të nevojshme

4   Listoni se kush është përgjegjës për prezantimin e një teme. Pjesëmarrësit në një takim duhet të 
kenë role dhe përgjegjësi të qarta për të mundësuar realizimin e një procesi të qetë

4   Procesverbalet duke përfshirë rekomandimet duhet të qarkullohen pas përfundimit të takimit 
dhe të jenë të miratuara nga të gjithë partnerët
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Bëni takimet në mes të komunitetit Mos i kryeni takimet nëpër ndërtesa bashkie apo qeverie – të paktën një herë në vit kryejini ato në 
zonat e komunitetit pranë ligatinës ose ndërthurini ato me një ngjarje publike. 

Siguroni që qeverisja të jetë e orientuar drejt 
veprimit 

Diskutimet duhet të përqendrohen tek gjërat konkrete, si nga ana e komitetit qeverisës ashtu edhe 
nga partnerët. Këto gjëra konkrete mund të përfshijnë projektet specifike, raportet ose ndikimin ndaj 
agjencive të tjera. Theksohet se duhet të ketë progres të matshëm ndërmjet takimeve. 

Bëjuni gjithëpërfshirës Siguroni që takimet tuaja të jenë gjithëpërfshirëse – qeverisja duhet të arrijë tek grupet dhe sektorët 
e komunitetit, të cilët mund të mos jenë të përfaqësuar nga shoqatat formale – por mund të kenë një 
ndikim të rëndësishëm ndaj ligatinës suaj. Pjesëmarrja është një parim themelor i qeverisjes.

‘Menaxhimi i ligatinës, dhe veçanërisht procesi i planifikimit, duhet të jenë sa më gjithëpërfshirës që të jetë e 
mundur. Aktorët legjitimë, veçanërisht komunitetet e zonës dhe njerëzit autoktonë duhet të nxiten fuqimisht 
për të marrë një rol aktiv në planifikimin dhe menaxhimin e përbashkët të zonave. Dëshira është shumë e 
madhe për të ndërmarrë hapat pozitivë për të siguruar se çështjet gjinore, duke përfshirë gratë dhe interesat e 
tyre, të merren plotësisht parasysh në të gjitha fazat e procesit. Nëse është e nevojshme, mund të identifikohen 
dhe të zbatohen stimuj të përshtatshëm për të siguruar pjesëmarrjen e plotë të aktorëve.' xlviii

Në veçanti, mungesa e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje të rëndësishme shihet si një pengesë ndaj 
zhvillimit të qëndrueshëm, ndaj nuk është e mjaftueshme të merret një numër i madh i grave nëpër 
takime; pjesëmarrja lidhet me mundsinë e tyre për të pasur hapësirën e duhur dhe për të kontribuar në 
mënyrë të rëndësishme. 

Integriteti Diskutimi i qeverisjes shpesh mund të përballet me cinizmin dhe lodhjen e publikut. Ruajtja e 
integritetit dhe angazhimit të të gjitha të ngarkuarve me përgjegjësi specifike për zonën mund të jetë 
tejet i rëndësishëm për ndërtimin e besimit tek komuniteti i zonës. 

Bëhuni transparent Krijoni mjetet e komunikimit përmes të cilave shënimet e  komitetit, agjendat, procesverbalet dhe 
raportet të jenë lehtësisht të përdorshëm (për shembull, përmes faqeve të internetit dhe medias sociale). 
Mirëprisni audiencën tuaj nëpër takime. Siguroni transparencën, siguroni përpikmërinë e marrjes së 
informacionit në kohë reale për vendimmarrjen, për të cilat institucionet mund të kenë ndikim; cili 
është përgjegjës për çfarë; dhe si mbajnë ata përgjegjësi.  
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Siguroni një linjë të qartë të përgjegjësisë dhe 
raportimit/mundësisë për të dhënë përgjigje 

Përcaktoni qartë se kush i raporton kujt, sa shpesh dhe me çfarë formati, veçanërisht nëse dhe si 
menaxheri i zonës raporton ndaj komitetit qeverisës. Raporti vjetor i organit qeverisës duhet të vihet të 
paktën në dispozicion të përdorimit publik dhe të jetë me një format të përdorimit miqësor, i thjeshta 
në mënyrë që të kuptohet qartë se qeverisja e zonës bëhet në emër të publikut dhe për publikun

Nxisni pjesëmarrjen dhe reagimin e shoqërisë  
civile dhe medias 

Kërkoni në mënyrë pro-aktive pjesëmarrjen dhe reagimin nga publiku. Kjo mund të përfshijë mënyrat 
tradicionale të tilla si deklarata për shtyp, takime dhe ngjarje publike. Gjithashtu, zhvilloni një strategji 
të medias sociale për të arritur tek një publik më i gjerë. 

Jepini krahë krijimtarisë dhe inovacionit Qeverisja e zonave të vlefshme të tilla si ligatinat nuk duhet të jetë një ushtrim i thjeshtë teknik. Këto 
zona ofrojnë shumë mundësi interesante për të angazhuar si publikun ashtu edhe partnerët përmes 
artit dhe medias. Arritja e këtyre do të thotë të bëhen lidhjet me partnerët e rinj në sektorët krijues, një 
përpjekje e cila do të shpërblehet shumëfish. 

Krijoni besimin dhe kapacitetet përmes  
projekteve pilote 

Projektet pilote mund të jenë një nga mënyrat më të efektshme të përforcimit të partneritetit, 
duke angazhuar komunitetin dhe duke siguruar mbështetjen politike. Ndërkohë që ndikimi i tyre 
afatshkurtër mund të jetë i kufizuar, ndikimi i tyre afatgjatë, në lidhje me krijimin e besimit dhe 
kredibilitetit mund të jetë i madh. Projektet pilote nuk duhet të jenë medoemos të kushtueshme dhe 
mund të mbështeten masivisht nga përkrahja vullnetare.  

Identifikoni burimet financuese alternative Identifikimi paraprak i burimeve kryesore të mundshme të financimit për zbatimin e projektit 
është thelbësor. Identifikimi i burimeve kryesore të mundshme të financimit do të ndihmojë për 
të krijuar parakushtet e favorshme për kryerjen e planit dhe programit për ligatinën, duke i lidhur 
ato me rezultatet e skenarit dhe vizionit. Identifikimi i burimeve të mundshme të financimit është i 
rëndësishëm për të:

•     Siguruar se veprimet e propozuara janë realiste dhe të mundshme për t´u përmbushur 

•     Reduktuar diferencën kohore ndërmjet planit dhe veprimeve – duke ruajtur kështu entuziazmin, 
konfidencën dhe mbështetjen e aktorëve.
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Identifikoni burimet financuese alternative Mendoni ‘jashtë kuadratit’ dhe synoni një gamë të gjerë të burimeve financiare jashtë gamës 
konvencionale të financimit për mjedisin. Ligatinat bregdetare në veçanti ofrojnë një gamë të gjerë të 
shërbimeve mjedisore, të cilat mund të përdoren për të mbështetur rastin për zhvillimin ekonomik, 
zbutjen e përmbytjeve, financimin për përshtatjen ndaj ndryshimit klimatik.

Një zonë e cila shpesh është anashkaluar, mund të bëhet pjesë e planeve dhe programeve të zhvillimit 
ekonomik vendor dhe rajonal, meqenëse ligatinat konsiderohen ‘mjedisore’ dhe për rrjedhojë jashtë 
juridiksionit të tyre. Sfidoni këtë pikëpamje – ligatinat bregdetare ofrojnë përfitime të drejtpërdrejta 
ekonomike përmes turizmit apo shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve të tyre natyrore, apo në 
mënyrë të tërthortë përmes shërbimeve të vlefshme të ekosistemit.  

Synoni të arrini planet dhe programet e  
caktuara nga të tjerët  

Komiteti qeverisës duhet të sigurojë se shërben si kontribuues dhe këshillues për planet dhe programet 
përkatëse vendore, rajonale dhe kombëtare ku mund të përfshihen plane territoriale tokësore dhe detare, 
së bashku me plane të tjera për zhvillimin e infrastrukturës. 

Përpiquni të jeni të thjeshtë dhe proporcional Mos i ndërlikoni së tepërmi çështjet. Bëjini rezistencë tundimit për të hyrë në diskutime të hollësishme, 
teknike në nivelin e qeverisjes. Insistoni që raportet teknike të raportohen apo të përmblidhen në 
mënyrën e duhur për publikun i cili nuk ka njohuri teknike. 

Qeverisja duhet gjithashtu të jetë në përpjesëtim me shkallën dhe kompleksitetin e ligatinës dhe 
kontekstin social, ekonomik dhe politik në të cilin ajo shtrihet. Në zona relativisht të thjeshta me çështje 
relativisht të pakta, qeverisja duhet të jetë e thjeshtë në mënyrë proporcionale. 

Kërkoni vetëm informacion ‘të përshtatshëm  
për qëllimin’

Gjithmonë do të ketë trysni për të mbledhur sa më shumë informacion dhe të dhëna, veçanërisht nga 
komuniteti shkencor. Megjithatë, nevoja kryesore e qeverisjes është të sigurohet që informacioni i 
mbledhur të jetë vetëm i cilësisë së mjaftueshme dhe i përpiktë për të përmbushur qëllimin për të cilin 
është synuar – d.m.th. për të monitoruar shëndetin e zonës dhe ndryshimet e bëra me kalimin e kohës, 
dhe për të raportuar ndaj organeve të jashtme. 

Kampionët Merrni parasysh shfaqjen e kampionit (ëve) për ligatinën bregdetare, duke nxjerrë ide të reja dhe 
duke promovuar testimin e inovacioneve, duke përfshirë qeverisjen dhe inovacionet e menaxhimit për 
ligatinën bregdetare. Sugjerohet një figurë e respektuar nga të gjithë dhe që i dëgjohet fjala brenda 
strukturës politike. 

Realizim
i i Q
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Përdorni skenarët për të krijuar koncensusin Skenarët – alternativat, vizionet ‘po sikur?’ të së ardhmes – dhe procesi i përgatitjes së tyre mund të 
përdoren si një pjesë kyçe e procesit të menaxhimit. Skenarët mund të përdoren për të:

- Nxitur debat për të ardhmen e përbashkët 
- Zgjeruar gamën e mundësive  
- Ekspozuar kontradiktat dhe konfliktet 
- Qartësuar dhe komunikuar analizimet teknike 
- Ekspozuar pasiguritë për zhvillimet e të ardhmes 
- Vlerësuar politikat përballë një të ardhmeje të pasigurt.

Skenarët dhe procesi i zhvillimit të skenarëve duhet të zgjojnë si imagjinatën e planifikuesve ashtu edhe 
të aktorëve. Vlera e tyre duhet të jetë për zgjerimin e perceptimit të pjesëmarrësve mbi ngjarjet dhe 
mundësitë e mundshme në të ardhmen dhe të nxisë ‘të menduarit për të paimagjinueshmen’.

Bini dakord për vizionin afatgjatë Zhvilloni ‘Një Deklaratë të Vetme të Vizionit’ së bashku me materialin mbështetës interpretues dhe 
raportet e procesit të pjesëmarrjes të ofruara së bashku me deklaratën. Një vizion i përbashkët mund të 
jetë i arsyeshëm dhe shpikës: 

'Mbi të gjitha i mundshëm është qëndrimi i mendjes … dhe mënyra e sjelljes …. Nëse nuk ka asnjë drejtim të 
ardhshëm e tashmja është e zbrazët nga kuptimi .... Prirjet e arsyeshme dhe shpikëse të planifikimit strategjik 
janë bashkëplotësuese, vetëm në pamje të parë ato duken të kundërta.' Michel Godet xlix

Nga konteksti i skenarëve vizioni angazhon aktorët në identifikimin e problemeve dhe çështjeve kyçe 
për ligatinën, dhe për të përcaktuar rrugën për ‘formën’ e mundshme të strategjisë, planit ose programit 
dhe zbatimit të tij. 

Përdorni qasje të përshtatshme menaxhimi Qasja e menaxhimit të përshtatshën është thelbësore në mënyrë që të siguroheni se keni mbyllur ciklin 
e plotë të konceptualizimit, planifikimit, zbatimit, vlerësimit, të nxënit dhe përshtatjes – mënyra e vetme 
në të cilën ju mund të përmirësoheni dhe të mësoni nga gabimet tuaja. Monitorimi i progresit dhe i 
arritjes së objektivave është i rëndësishëm në mënyrë që të arrini të jeni të sigurt nëse gjërat po ecin mirë 
ose jo dhe të gjendet arsyeja.

Qasja e menaxhimit të përshtatshëm mundet dhe duhet zbatuar si në menaxhim ashtu edhe në 
qeverisje. 

Mos rishpikni rrotën Organi qeverisës ka përvojë të konsiderueshme në mbarë botën, një pjesë e së cilës është referuar edhe 
në këtë Manual. Mësoni nga të tjerët, zhvilloni partneritete, dhe konsultohuni me organet rajonale. 

Qeverisja nuk mund të jetë asnjëherë  
e kënaqshme 

Nuk ka asnjë ‘pikë të sigurt shteruese’ në qeverisje, klima e mjedisit politik, ekonomik, kulturor dhe 
natyror ndryshon vazhdimisht. Procesi është një cikël i cili është pashmangshmërisht i pafund.  
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“Në një botë skeptike qeverisja shpesh shihet si një proces i paqartë, 
vetë-shërbyes dhe mund të shoqërohet me dorëheqje nga lodhja apo 
madje mund të shihet me dyshim.”
Megjithatë, ata të cilët janë të ngarkuar me konservimin e zonave më të 
rëndësishme natyrore të botës, të tilla si ligatinat bregdetare të Mesdheut, 
pritet që jo vetëm të menaxhojnë ekosisteme komplekse, por gjithashtu 
të pajtohen me shumë agjenda të ndryshme e të shumëllojshme sociale, 
ekonomike dhe politike, të rangut global apo të nivelit vendor. Me fjalë të 
tjera, të realizojnë qeverisjen. 

Pra, çfarë është qeverisja? Pse ka rëndësi? Më e rëndësishmja, si e realizojmë 
atë?  Ky është manuali i parë i përmbledhur për të mbështetur menaxherët, 
zyrtarët apo këshilluesit të cilët hasin vështirësi kur duhet t´i japin përgjigje 
pyetjeve të cilat krijojnë pështjellim për trurin. Duke qenë i përmbledhur 
dhe i bazuar në ekspertizën e botës reale, ky manual unikal është ‘libri i parë 
me receta’ për qeverisjen, me mjete planifikimi të lidhura me internetin, 
me opsionet click-and-go për të ndihmuar hartimin e modeleve efikase të 
qeverisjes të zbatueshme në çdo zonë, duke kursyer kohë dhe duke zvogëluar 
konfliktin për të arritur ‘vizionin e përbashkët’ aq të vështirë për tú realizuar.

Ekipi i përbërë nga menaxherë me përvojë, i cili punoi për realizimin e 
këtij Manuali, ka bërë të mundur që qeverisjen ta sjellë sa më të thjeshtë 
duke e zbritur atë me këmbë në tokë nga lartësitë marramendëse të 
shkencës politike. Kjo qeverisje i referohet njerëzve të cilët nuk kanë kohë të 
mjaftueshme dhe është përmbledhur në formën e manualit për menaxherët e 
zonave tona më të shtrenjta e më të rëndësishme natyrore. 


