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HY
RJE

qëllime të ngritjes së vetëdijes dhe raportimit,
mirëpo në Kosovë përveç disa fushatave
promovuese dhe ndërgjegjësuese të ndërmarra
nga institucionet kërkimore lokale, nuk ka asnjë
qasje apo politikë të organizuar institucionale
për të promovuar OZHQ-të. Komunat e Kosovës
duhet të mësojnë nga shembujt më të mirë, të
përvetësojnë, lokalizojnë, implementojnë dhe
fillojnë të vizualizojnë OZHQ-të brenda
komuniteteve të tyre.

Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm, 17
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)
dhe 169 qëllimet e saj përfaqësojnë vizionin e
Organizatës së Kombeve të Bashkuara për një
botë më të mirë deri në vitin 2030.

OZHQ-të "duhet të arrihen në nivele globale,
kombëtare dhe nën-kombëtare"1. Përgjegjësia
për zbatimin e OZHQ-ve qëndron brenda të gjitha
niveleve të qeverisjes. Kjo i bën komunat një nga
akterët më të rëndësishëm në zbatimin e
OZHQ-ve. Në veçanti, duke pasur parasysh faktin
që OZHQ-të janë 'të përqendruara tek njerëzit'
dhe kanë për qëllim të 'mos lënë askënd prapa', e
bën përfshirjen e komunave një palë të
domosdoshme, sepse asnjë institucion nuk është
më pranë qytetarëve sesa vet komunat. Është
vlerësuar se "rreth 65% e qëllimeve të Agjendës
2030, nuk mund të realizohen plotësisht pa
kontributet e qeverive të nivelit rajonal dhe
lokal"2. Kosova është në një fazë shumë të
hershme të përvetësimit të OZHQ-ve dhe
synimeve të saj. Lidhur me këtë, duhet të
theksohet se Kosova nuk është anëtare e
OKB-së dhe si rrjedhojë pjesëmarrja e saj në
Forumin Politik të Nivelit të Lartë (FPNL) nuk
është e mundshme. Në fakt, përpos disa punëve
të bëra në nivelin qendror me Kuvendin e
Republikës së Kosovës dhe Zyrën e Planifikimit
Strategjik të Kryeministrit, është bërë shumë pak
punë drejt kësaj çështje. Sa i përket komunave të
Republikës së Kosovës, nuk është ndërmarrë
ndonjë iniciativë për të lokalizuar OZHQ-të3.
Megjithëse, duhet të theksohet se shumë të
dhëna prodhohen rregullisht nga komunat dhe
raportohen në Ministrinë e Pushtetit Lokal (MPL)
të cilat mund të përdoren për të nxjerrë dhe
vizualizuar të dhëna për përmbushjen e
OZHQ-ve.

Ky punim synon studimin dhe prezantimin e
rasteve më të mira të regjistrimit dhe vizualizimit
të të dhënave të OZHQ-ve në nivelin lokal në
vendet e zhvilluara. Fillimisht do të ofrojë një
pasqyrë të shkurtër të OZHQ-ve dhe rëndësinë e
vizualizimit të të dhënave për qëllimet e zbatimit
të OZHQ-ve. Do të sigurojë më tej njohuri për
shembuj të suksesshëm të lokalizimit të
OZHQ-ve në nivelin lokal në pjesë të caktuara të
botës dhe hapat e nevojshëm që komunat e
Kosovës duhet të ndërmarrin në bazë të rasteve
të tilla të suksesit. Gjatë gjithë punimit janë
paraqitur shembuj të vizualizimit të të dhënave
të OZHQ-ve nga bashkitë dhe qytetet në Evropë
për ta bërë punimin më informues. Përveç
shembujve nga Evropa, një seksion i dedikuar i
këtij dokumenti paraqet disa nisma të kryera nga
institucionet kërkimore lokale në lidhje me
promovimin e Agjendës 2030 dhe lokalizimin e
OZHQ-ve në nivelin komunal. Përfundimisht,
komunave të Kosovës do t'u ofrohen
rekomandimet sesi të avancohen në lidhje me
zbatimin e OZHQ-ve deri në vitin 2030.

“Agjenda 2030 në komunën time: Një manual për praktikuesit për
lokalizimin e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)”. Një grup
autorësh; Shkurt 2019. http://www.nalas.BE/News/OZHQs_Handbook
2
Faqja 16, Ibid.
3
Intervistë me Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme, Ministria e
Pushtetit Lokal, më 15 Tetor 2020.
1

Si pasojë, ka pak njohuri rreth OZHQ-ve dhe 169
qëllimeve. Komunat në të gjithë botën i kushtojnë
vëmendje të veçantë vizualizimit të OZHQ-ve për
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METODOLOGJIA
mirë të vizualizimit të të dhënave. Gjithashtu,
janë studiuar edhe një numër botimesh në
fushën e shkencës së të dhënave në lidhje me
vizualizimin e të dhënave.

Metodologjia e këtij raporti kombinon metoda të
ndryshme kërkimore, përfshirë hulumtimin,
analizimin e të dhënave cilësore dhe sasiore,
krahasimin e të dhënave, identifikimin dhe
prezantimin e rasteve studimore, si dhe
intervista gjysmë të strukturuar.

Me qëllim të konstatimit të gjendjes në komunat
e Kosovës, është zhvilluar intervistë gjithashtu
me përfaqësues të MPL-së dhe një seri
konsultimesh joformale me komunat dhe
përfaqësuesit e shoqërisë civile. Raportet e
performancës komunale për vitet e fundit dhe
treguesit përkatës janë studiuar dhe krahasuar
me ato të OKB-së dhe tregues të tjerë.
Gjithashtu, janë integruar të gjetura nga botime
të kaluara të INDEP, si institut kërkimor i
profilizuar ndër vite tashmë në çështjet e
zhvillimit të qëndrueshëm.

Për qëllimin e raportit, janë shqyrtuar nga afër
dokumentet kryesore të OKB-së mbi OZHQ-të
dhe Agjendën 2030. Për më tepër, një numër i
Vlerësimeve Kombëtare Vullnetare (VVK) dhe
Vlerësimeve Lokale Vullnetare (VLR) janë
studiuar për të identifikuar rastet më të mira të
lokalizimit të OZHQ-ve, zhvillimin e treguesve
lokalisht të përshtatshëm, mbledhjen e të
dhënave dhe vizualizimin. Gjithashtu, janë
studiuar raporte që mbulojnë një numër të lartë
të vendeve dhe qyteteve të tilla si: Përmbledhjet
e Marrëveshjeve Institucionale Kombëtare,
Raportet e Bashkimit Evropian (BE) dhe Qytetet
e SHBA-ve dhe më shumë.
Për më tepër, janë rishikuar edhe një numër i
broshurave, manualeve dhe materialeve
digjitale të fushatave të përpiluara nga shtete
dhe komuna të ndryshme në botë. Janë kryer
edhe hulumtime në faqet e internetit të
bashkive/qyteteve për të parë shembujt më të
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Së fundmi, raporti përmban shembuj të shumtë
vizualë të fushatave sensibilizuese dhe
promovimit të OZHQ-ve, formateve të raportimit,
indikatorëve dhe qasjeve për lokalizimin e
OZHQ-ve, si dhe shembuj të platformave
interaktive dhe faqeve të internetit për qëllime
të vizualizimit të të dhënave, në mënyrë që të
paraqesë një mori qasjesh aplikuar nga
komunat, qytetet dhe vendet e ndryshme për të
mirën e komunave të Kosovës.
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ÇFARË JANË OBJEKTIVËT
E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM
FPNL takohet çdo vit si "platforma kryesore
politike e OKB-së për zhvillimin e qëndrueshëm
dhe ai ka një rol qendror në ndjekjen dhe
rishikimin e Agjendës 2030 për Zhvillimin e
Qëndrueshëm dhe Objektivët e Zhvillimit të
Qëndrueshëm (OZHQ-të) në nivelin global"5.

Kjo pjesë e punimit do të ofrojë një përmbledhje
të shkurtër të 17 OZHQ-ve. Agjenda 2030 për
Zhvillimin e Qëndrueshëm u miratua nga të
gjitha vendet anëtare të OKB-së në 2015, si një
angazhim që duhet arritur nga të gjitha vendet
deri në vitin 2030. OZHQ-të përfaqësojnë
vazhdimin e angazhimeve të Objektivave të
Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM) që shfuqizuan
në 2015. Siç u përmend në hyrje, OZHQ-të
përfshijnë një qasje të re zhvillimore e cila merr
në konsideratë 3 dimensione që janë ekonomike,
sociale dhe mjedisore. Në zemër të Agjendës
2030 mbetet Parimi i Gjithëpërfshirjes [ANG:
Leave No One Behind (LNOB)]. Prandaj,
përmbushja e 17 OZHQ-ve kërkon angazhimin e
qeverive në të gjitha nivelet, organizatat e
shoqërisë civile, komunitetin e biznesit,
akademinë dhe vetë qytetarët.
Vendet filluan zbatimin e OZHQ-ve duke i
lokalizuar ato në legjislacionin dhe politikat e
tyre. Shumë vende kanë zhvilluar ose rishikuar
strategjitë e tyre kombëtare të zhvillimit të cilat
pasqyrojnë OZHQ-të. Kjo siguron që vendet të
respektojnë angazhimin e tyre të ndërmarrë në
vitin 2015. Progresi drejt përmbushjes së
OZHQ-ve nga vendet vlerësohet dhe paraqitet
përmes VVK-ve dhe prezantohen në FPNL4.

Lokalizimi i OZHQ-ve vetëm në nivelin kombëtar
nuk është i mjaftueshëm për arritjen e tyre.
Prandaj, reflektimi i tyre është i nevojshëm edhe
në nivelin rajonal dhe/ose komunal të
qeverisjes. Shumica e veprimeve që rrjedhin
nga OZHQ-të janë drejtpërdrejt të zbatueshme
nga bashkitë ose nivelet e tjera lokale të
qeverisjes. Kjo i bën komunat ndër akterët më të
rëndësishëm në përmbushjen e Agjendës 2030
për Zhvillim të Qëndrueshëm. Sidoqoftë, kur
bëhet fjalë për raportimin, ndërsa shumë vende
raportojnë për progresin e zbatimit të OZHQ-ve
përmes VVK-ve, jo shumë komuna/qytete
zhvillojnë VVL. VVL është një raport që paraqet
progresin e autoriteteve lokale drejt zbatimit të
OZHQ-ve në qytetin, komunën ose rajonin
përkatës.
Krijimi i Forumit Politik të Nivelit të Lartë të Kombeve të Bashkuara
për Zhvillimin e Qëndrueshëm (FPNL) u mandatua në 2012 nga
dokumenti përfundimtar i Konferencës së Kombeve të Bashkuara për
Zhvillimin e Qëndrueshëm (Rio + 20), "E Ardhmja që Duam".
5
Shiko në: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
4
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RËNDËSIA E VIZUALIZIMIT
TË TË DHËNAVE
Vizualizimi i të dhënave ka shumë funksione dhe
përfitime, si për institucionet, ashtu edhe për
qeveritë në të gjitha nivelet. Vizualizimi i të
dhënave është një formë e komunikimit efektiv
të informacionit të rëndësishëm. Për më tepër,
ajo përmbledh dhe pasqyron në mënyrë grafike
sasi të mëdha të të dhënash për t'i bërë ato më
të kuptueshme. Më e rëndësishmja, vizualizimi i
të dhënave "e bën më të lehtë identifikimin e
modeleve, trendeve dhe spikatjet në setet e
mëdha të të dhënave”6.

kohë reale me nivelin e zbatimit të OZHQ-ve.
Duke pasur parasysh natyrën gjithëpërfshirëse
të OZHQ-ve, d.m.th. parimet e ‘përqendruara tek
njerëzit’ dhe ‘duke mos lënë askënd prapa’, e
bën vizualizimin e të dhënave edhe më të
rëndësishme në mënyrë që të sigurohet që të
gjithë qytetarët t'i kuptojnë ato. Vizualizimi i të
dhënave e bën më të lehtë raportimin, ndjekjen
e progresit, identifikimin e mangësive ose
boshllëqeve në zbatim dhe ndërmarrjen e
masave për të përmirësuar situatën në të
ardhmen.

Gjithashtu, “vizualizimi i të dhënave mund të jetë
thelbësor për komunikimin strategjik: ai na
ndihmon të interpretojmë të dhënat e
disponueshme; zbulojmë modelet, trendet dhe
anomalitë; marrim vendime; dhe të analizojmë
proceset e mëparshme”7. Për më tepër, rëndësia
e saj qëndron në faktin se "paraqitja vizuale që
përdorë imazhe është një mënyrë shumë më
efektive për të komunikuar informacionin sesa
teksti ose një tabelë" dhe se "pamjet vizuale të
të dhënave janë më tërheqëse, më të thjeshta
për tu kuptuar dhe më lehtë për tu mbajtur në
mend"8.

Ekzistojnë platforma të ndryshme që përdoren
për të vizualizuar të dhënat. Dikush mund të
vizualizojë të dhënat përdorur një faqe të

thjeshtë të Excel, i cili shndërron të
dhënat në tabela, grafe, etj. Për më tepër,
mund të përdoren programe më të
avancuara dhe platforma të tjera
softuerike. Pasi kemi thënë këtë, dhe siç
mund të shihet në seksionet vijuese të
punimit, ka shumë shembuj të
suksesshëm të platformave interaktive të
cilat lejojnë palët e interesuara të
hulumtojnë lehtësisht me të dhëna të
disponueshme në një formë të
vizualizuar.

Kur bëhet fjalë për OZHQ-të, vizualizimi i të
dhënave është i një rëndësie thelbësore.
Arsyeja është se për të monitoruar zbatimin e
OZHQ-ve nevojiten sasi të mëdha të të dhënave
nga institucione të ndryshme dhe palët e
interesuara. Siç është paraqitur në studimet e
rastit gjatë gjithë punimit, vizualizimi i të
dhënave mundëson një shfaqje të qartë dhe të
kuptueshme të sasive të mëdha në një faqe të
vetme.

6
Shikoni në:
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/data-visualiza
tion, qasur më 03 Nëntor 2020.
7
“Vizualizojeni! Një udhëzues gjithëpërfshirës për vizualizimin e të
dhënave”. Shikoni në
https://www.netquest.com/hubfs/docs/ebook-data-visualization-EN.pdf?
hsCtaTracking=ffb22d35-151f-46b0-a4c3-299791ae9a11%7Caee3d698-906e
-411e-af70-808b6
8
Ibid.

Për më tepër, vizualizimi i të dhënave të
OZHQ-ve e bën më të lehtë për të gjitha palët e
interesuara që të qëndrojnë të informuar në
10
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Për qëllimet e lokalizimit dhe zbatimit të
OZHQ-ve, vizualizimi i të dhënave ka pesë
funksione kryesore:

1. Promovimi dhe ngritja e vetëdijes
për OZHQ-të;

2. Paraqitja e të dhënave të mbledhura

për zbatimin e OZHQ-ve në një kontekst
vizual,

3. Lehtësimi i monitorimit të

OZHQ-ve në baza të rregullta,

progresit të

4. Vendimmarrje më e lehtë në nivelin

Ka shumë mënyra kreative të prezantimit vizual
të OZHQ-ve për qëllime të promovimit dhe
ngritjes së vetëdijes. Një ilustrim shumë i mirë i
metodave kreative të ngritjes së vetëdijes për
OZHQ-të është një broshurë e prodhuar nga
Shoqata e Qyteteve dhe Komunave Flamande
(SHQKF)9. Broshura përmban 50 shembuj për të
rritur ndërgjegjësimin e zyrtarëve qeveritarë, si
dhe të qytetarëve. Disa nga këto promovime
kreative përfshijnë: topa stresi me OZHQ,
kartolina të OZHQ-ve, OZHQ në logon e
bashkisë, çanta pëlhure me OZHQ, ngjitëse
dritareje me OZHQ, libra komikë me OZHQ,
karrige me OZHQ dhe shumë më tepër.
Materialet promovuese, të tilla si çantat e
pëlhures me OZHQ (shih foton në anën e djathtë)
kanë ndikime të shumta pozitive, d.m.th. ngritja
e vetëdijes për një OZHQ specifik, përdorimi i
çantave të pazarit në dobi të mjedisit, minizimi i
përdorimit të qeseve plastike, etj.

lokal dhe kombëtar,

5. Përmirësimi i komunikimit dhe
dialogut midis palëve të interesuara.
Funksioni i parë, promovimi dhe ngritja e
vetëdijes për OZHQ-të, është posaçërisht i
rëndësishëm në kontekstin e Kosovës duke
pasur parasysh që niveli i njohurive, vetëdijes
dhe lokalizimi i OZHQ-ve është shumë i ulët.
Para se të shkojnë përpara me mbledhjen e të
dhënave për zbatimin e OZHQ-ve, zyrtarët
komunalë kanë nevojë për disa informacione
shtesë mbi OZHQ-të dhe rëndësinë e tyre, si dhe
për të promovuar OZHQ-të përmes vizualizimit
në mënyrë që të kërkojnë partneritet me palët e
interesuara dhe qytetarët në aplikimin e tyre.
Qytetarët luajnë një rol vendimtar drejt
avancimit të Agjendës 2030,
prandaj, ata gjithashtu duhet të fitojnë një
kuptim themelor të OZHQ-ve dhe të mësojnë
mënyra sesi ata mund të kontribuojnë në
përmirësimin e mirëqenies dhe jetës së tyre në
përgjithësi.

“OZHQ-të në Komunën Tuaj: 50 Shembuj Praktikë të Ndërgjegjësimit”.
SHQKF (Shoqata e Qyteteve Flamande dhe Komunave). Shihni në
http://OZHQtoolkit.org/tool/OZHQs-in-your-mouth/
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Instalimet e artit janë një mënyrë tjetër kreative
për rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për
OZHQ-të. Shembulli më poshtë, është një
instalim artistik i një Kubi Rubik që vizualizon 17
OZHQ-të që u vendos në Tbilisi, Gjeorgji. Ajo u
vendos si pjesë e fushatës publike të organizuar
nga Zyra e OKB-së në Gjeorgji dhe organizatat e
shoqërisë civile për të rritur ndërgjegjësimin e
popullatës për OZHQ-të10. Ka shumë shembuj të
tjerë të vizualizimit të OZHQ-ve që kontribuojnë
në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, nga të cilat
zyrtarët qeveritarë dhe zyrtarët komunalë mund
të mësojnë dhe t’i aplikojnë në Kosovë.

përfshirë në zbatimin dhe monitorimin e
OZHQ-ve. Në mënyrë të veçantë, zyrtarët në
departamente të ndryshme qeveritare dhe
organe komunale, të ngarkuar me zbatimin dhe
monitorimin e OZHQ-ve, do të përfitojnë shumë
nga vizualizimi i të dhënave sepse shfaqja
vizuale e të të dhënave do t'u kursente kohë
atyre në vlerësimin e progresit ose trendeve të
regresit me të dhëna në kohë reale, vetëm nëse
zhvillohen dhe zbatohen platforma interaktive.
I katërti, ai i lehtësimit të vendimmarrjes në
nivelin lokal dhe kombëtar, është një funksion
shumë i dobishëm për vendimmarrësit në
nivelet e larta politike. Duke pasur parasysh që
ministrat dhe kryetarët e bashkive kanë shumë
detyra dhe përgjegjësi të tjera, si dhe duke
marrë parasysh që OZHQ-të mbulojnë një
spektër të gjerë fushash, duke pasur sasi të
mëdha të të dhënave të paraqitura në një format
të përmbledhur dhe të vizualizuar u mundëson
atyre një vendimmarrje të bazuar në
informacion - dhe të dhëna – shpejtë të
qasshme.

Funksioni i dytë, ai i paraqitjes së të dhënave të
mbledhura për zbatimin e OZHQ-ve në një
kontekst vizual, është jashtëzakonisht i
rëndësishëm. Veçanërisht për qëllimet e
OZHQ-ve, vizualizimi i të dhënave ka një rëndësi
të madhe sepse lejon përmbledhjen,
kategorizimin, raportimin, paraqitjen dhe
kuptimin e lehtë të sasi të mëdha të të dhënave.
Duke pasur parasysh se ekzistojnë 17 OZHQ dhe
169 qëllime, e bën vizualizimin e tyre pothuajse
të domosdoshëm.

Funksioni i pestë, përmirësimi i komunikimit
dhe dialogut midis palëve të interesuara, sillet
rreth gjërave thelbësore të vizualizimit të të
dhënave, d.m.th. komunikimit. Komunikimi i të
dhënave të vizualizuara për OZHQ-të për
qytetarët dhe akterët e tjerë të interesuar, si
akademia, komuniteti i biznesit, organizatat e
shoqërisë civile, do të lehtësojë dhe
përmirësojë ndjeshëm dialogun që është
thelbësor për vetë natyrën e OZHQ-ve. Kjo do të
sjell një ndryshim që të gjithë të angazhohen
dhe në këtë mënyrë të mos lëmë askënd pas.

Sidoqoftë, vizualizimi i OZHQ-ve varet shumë
nga mbledhja e të dhënave të synuara dhe
raportimi mbi zbatimin e OZHQ-ve. Prandaj,
komunat duhet të mbledhin të dhëna në një
format që arrinë progresin drejt 17 OZHQ-ve dhe
169 qëllime, dhe pastaj t'i raportojnë dhe t'i
vizualizojnë ato. Në çdo rast, bashkëpunimi
midis komunave dhe disa institucioneve
kryesore dhe palëve të interesit është thelbësor
për të siguruar arritjen dhe raportimin e të
gjitha të dhënave përkatëse.
Funksioni i tretë, ai i lehtësimit të monitorimit të
progresit të OZHQ-ve në baza të rregullta, do ta
bëjë lehtësojë punën e profesionistëve të

Shihni në: https://georgia.un.org/en/47203-un-unveils-art-installation
-take-sdgs-public
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GJENDJA AKTUALE
NË KOMUNAT E
REPUBLIKËS SË KOSOVËS
ishte një proces i ndërlikuar dhe më i mundimshëm sepse të dhënat aktuale mblidhen në bazë
të grupeve të ndryshëm të treguesve, dhe jo në
bazë të treguesve specifik të OZHQ-ve.

Siç është theksuar në Hyrje, vetëdijësimi dhe
niveli i njohurive të komunave të Kosovës dhe
qytetarëve në përgjithësi rreth OZHQ-ve është
shumë i ulët. Ashtu si me institucionet e nivelit
qendror, edhe komunat kanë progres shumë të
kufizuar në lidhje me OZHQ-të. Në përgjithësi, në
nivelin global ekziston një "boshllëk njohurish në
lidhje me zbatimin dhe integrimin e OZHQ-ve në
strategjitë, politikat dhe praktikat ekzistuese të
komunave"11, i cili duhet të sqarohet nga puna
hulumtuese në mënyrë që të arrihet një zbatim
më i shpejtë dhe efektiv.

Sistemi aktual Komunal i Menaxhimit të Performancës (SMPK) është i ndarë në 19 fusha, të cilat
mbulojnë të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e
komunave për të ofruar shërbime themelore për
qytetarët14. Këto fusha ndahen më tej në 37
rezultate dhe gjithsej 119 tregues.
Nga 19 fushat e mbuluara nga SMPK, pothuajse
të gjitha mbulojnë disa OZHQ, megjithëse jo të
gjitha korrespondojnë drejtpërdrejtë me secilën
OZHQ15. Fushat 1, 2 dhe 3 për shembull mbulojnë
OZHQ 16 sipërfaqësisht. Ka disa fusha të tilla si 6,
7 dhe 8 që mund të bashkohen me Fushën 15.
Disa nga fushat që mbulojnë më shumë OZHQ
përfshijnë: Barazinë në Punësim, Shërbimet
Sociale dhe Familjare (Fusha 4), Planifikimi
Hapësinor (Fusha 7), Infrastruktura Rrugore dhe
Transporti Publik (Fushat 9 dhe 10), Uji i Pijshëm
(Fusha 12), Kanalizimi (Fusha 13), Mbrojtja e
Mjedisit (Fusha 15), Përfaqësimi Gjinor (Fusha 16)
dhe Zhvillimi Ekonomik Lokal (Fusha 19). Sidoqoftë, treguesit specifik të bazuar në OZHQ duhet
të zhvillohen për të kapur siç duhet zbatimin dhe
avancimin në një mënyrë më të synuar dhe
efektive.

Në Kosovë, OZHQ-të nuk janë lokalizuar në asnjë
prej komunave12. Kjo do të thotë se:
Nuk ka fushata publike të koordinuara në
nivelin komunal të zhvilluara për OZHQ-të
dhe Agjendën 2030;13
Janë ndërmarrë shumë pak përpjekje për
ndërtimin e kapaciteteve për stafin
komunal për OZHQ-të;
OZHQ-të nuk pasqyrohen në asnjë nga
strategjitë, planet, politikat dhe buxhetet
komunale;
Nuk u zhvillua asnjë tregues i lokalizuar
për të kapur zbatimin e OZHQ-ve;
Nuk ka të dhëna të mbledhura për
zbatimin e OZHQ-ve;
Nuk ka asnjë raportim mbi OZHQ-të; dhe
Nuk ka vizualizim të të dhënave OZHQ-ve.

11
Zbatimi i Qëllimeve Globale të Qëndrueshme (OZHQ) në Strategjitë
Komunale duke Zbatuar një Qasje të Integruar, Sara Gustafson dhe Jenny
Ivner, Tetor 2017
12
Intervistë me Rozafa Ukeimeraj, Sekretare e Përgjithshme, Ministria e
Pushtetit Lokal, kryer në 15 Tetor 2020
13
Duhet të theksohet se Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) si një
think-tank lokal zhvilloi disa aktivitete me shtatë komuna duke zhvilluar
shtatë broshura për lokalizimin e OZHQ-ve
14
Shikoni në: https://mapl.rks-gov.net/en/mlga-annual-reports/
15
Mbulimi i plotë i OZHQ-ve nga fushat SMPK 19 do të kërkonte analiza
shtesë që tejkalojnë qëllimin e këtij punimi.

Sidoqoftë, ka shumë të dhëna të rregullta të
mbledhura dhe të prodhuara nga komunat si
pjesë e Vlerësimeve të Performancës Komunale.
Disa nga këto të dhëna mund të jenë të
dobishme për të nxjerrë informacion mbi fushat
e mbuluara nga OZHQ-të. Sidoqoftë, ky do të
15

Nr.

FUSHA KOMUNALE

1.

Shërbimet Publike Administrative

2.

Transparenca Komunale

3.

Përgjegjësia e Komunës

4.

Barazia në Punësim, Shërbimet
Sociale dhe Familjare

5.

Kultura, Rinia dhe Sportet

6.

Menaxhimi i Katastrofave

7.

Planifikimi Hapësinor

8.

Hapësira Publike

9.

Infrastruktura Rrugore

10.

Transporti Publik

11.

Parkim Publik

12.

Ujë të Pijshëm

13.

Ujërat e Zeza

14.

Menaxhimi i Mbeturinave

15.

Environmental Protection

16.

Përfaqësimi Gjinor

17.

Arsimi Parauniversitar

18.

Kujdesi Parësor Shëndetësor

19.

Zhvillimi Ekonomik Lokal

OZHQ
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për OZHQ-të. Sidoqoftë, nëse lidhen marrëveshje
partneriteti, të gjitha ato mund të shërbejnë si
burime të vlefshme informacioni, si dhe të
ndihmojnë në zbatim.

Treguesit ofrojnë të dhëna për të matur
progresin e komunës në fushat respektive.
Ekzistojnë shumë indikatorë që lidhen me
kryerjen administrative të detyrave dhe
përgjegjësive. Sidoqoftë, me disa miratime,
treguesit e hartuar për disa nga fushat
përkatëse për OZHQ-të mund të jenë të
dobishëm në matjen e progresit rreth OZHQ-ve.`

Aktualisht, komunat nuk i përfshijnë OZHQ-të në
dokumentet e tyre të politikave dhe si rezultat
nuk e lidhin dhënien e granteve me OZHQ-të.
Sapo bashkitë të vendosin të lokalizojnë
OZHQ-të, politikat dhe procedurat e tyre duhet të
bëjnë një lidhje të qartë dhe të rëndësishme
midis granteve dhe përmbushjes së OZHQ-ve.
Nuk ka stimuj ose politika që do të inkurajonin
qytetarët të veprojnë në drejtim të përmbushjes
së OZHQ-ve. Për shembull, grantet bujqësore të
komunave nuk synojnë në mënyrë specifike
qytetarët e saj më të varfër në komunat
përkatëse. Në mënyrë të ngjashme, komunat nuk
ofrojnë stimuj dhe lehtësime tatimore apo edhe
shpërblime për familjet që instalojnë burime
alternative të energjisë, siç janë panelet diellore.

Treguesit e matjes së performancës futen në një
program të bazuar në softuer "Sistemi i
Menaxhimit të Përmbajtjes" (SMP). Secila
komunë është e lidhur me SMP e cila u
mundëson komunave të raportojnë dhe
komunikojnë përmes rrjetit elektronik qeveritar.
Treguesit azhurnohen në mënyrë elektronike çdo
3 vjet. Përditësimi i fundit është bërë në vitin
2019.
Ekziston gatishmëri nga niveli më i lartë i
shërbimit civil në MPL për t'u angazhuar më
shumë në zbatimin e OZHQ-ve. Më tej u
konfirmua se ka kapacite nga komunat në
Kosovë për të regjistruar dhe raportuar të dhëna
për OZHQ-të përmes SMP. Nëse ka vullnet dhe
angazhim politik për të lokalizuar dhe raportuar
mbi OZHQ-të, dhe nëse SMP do të përdoret për
këtë qëllim, do të ketë një mundësi në vitin 2022
për të modifikuar ose shtuar tregues që do të
regjistronin zbatimin e OZHQ-ve.

Rekomandimet e këtij dokumenti mund të
ofrojnë një udhërrëfyes drejt lokalizimit të
OZHQ-ve dhe prezantimin e një sistemi të
regjistrimit, mbledhjes, raportimit dhe
vizualizimit të të dhënave. Sidoqoftë, studimi dhe
ekzaminimi i secilit prej treguesve aktual të
aplikuar brenda SMP kundrejt Treguesve Global
të OKB-së ose treguesve të miratuar nga qytete
dhe komuna anembanë globit duhet të trajtohet
si një hulumtim i veçantë. Një hulumtim i tillë do
të hapte rrugën për hartimin dhe miratimin e një
sërë indikatorësh lokal për komunat në bazë të
kontekstit të Republikës së Kosovës.

Lidhur me këtë, Agjencia e Statistikave të
Kosovës (ASK) rregullisht gjeneron të dhëna.
Nga treguesit e përgjithshëm të aplikuar, rreth
50 tregues janë të rëndësishëm për OZHQ-të dhe
për Treguesit Global të OZHQ-ve. Institucione të
tjera të tilla, si Zyra Kombëtare e Auditimit,
Agjencia Kundër Korrupsionit, Ombudspersoni,
rregullisht mbledhin dhe përpilojnë raporte që
përmbajnë të dhëna që mund të jenë të
dobishme për OZHQ-të. Por aktualisht përveç
ASK-së që mbulon rreth 50 tregues, asnjë
institucion tjetër nuk prodhon të dhëna specifike

Sa i përket vizualizimit të të dhënave, duhet të
theksohet se Raporti i Performancës Komunale
ofron të dhëna në një format të vizualizuar. Të
dhënat e vizualizuara ndahen në kategori të
ndryshme nga: 19 fushat e identifikuara, komuna,
treguesit specifik dhe më shumë.
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KOSOVA SI RAST STUDIMI:
Inkurajimi i dialogut të rrjetit komunal
për zhvillimin e qëndrueshëm Klubi i Hapur i OZHQ-ve në Kosovë
komunal në lidhje me lokalizimin e OZHQ-ve. Për
më tepër, Klubi i Hapur i OZHQ-ve në Kosovë rriti
dialogun midis zyrtarëve publikë, diskutoi më
shumë në lidhje me praktikat e qëndrueshme të
komunës, identifikoi idetë dhe iniciativat e
mundshme, dhe shkaqet e përbashkëta për
zhvillimin e qëndrueshëm.

Siç u përmend më lart, komunat e Kosovës ende
nuk kanë filluar lokalizimin e OZHQ-ve brenda
komuniteteve të tyre. Kjo ka ndodhur për shumë
arsye, ku ndër to është edhe përpjekja e
pamjaftueshme për ndërtimin e kapaciteteve
kushtuar stafit komunal në agjendën e zhvillimit
të qëndrueshëm. Duke marrë parasysh këtë, që
nga viti 2019, INDEP ka dizajnuar programe të
hollësishme trajnimi të dedikuara plotësisht për
zyrtarët e nivelit lokal nga departamente dhe
divizione të ndryshme brenda strukturave të
bashkive.

Klubi i Hapur i OZHQ-ve: Edicioni i
Kosovës ishte programi më i fundit i
trajnimit i organizuar nga INDEP i cili
synonte të forconte kapacitetet e 38
komunave të Kosovës për OZHQ-të dhe
Agjendën 2030.

Ky program u bazua në modelin e Klubit të
OZHQ-ve në Berlin, i cili është një platformë për
të mësuar zyrtarët, ku informacioni dhe përvojat
mbi zbatimin e Agjendës 2030 ndahen dhe
shkëmbehen16. Edhe pse Klubi i Hapur i OZHQ-ve
në Berlin përfshiu të gjithë sektorët që
përfshihen në Agjendën 2030, duke filluar nga
institucionet e nivelit kombëtar dhe OSHC-të
lokale, akademia dhe bizneset, edicioni i Kosovës
duke marrë parasysh nevojën e lartë për t'u
përqëndruar në ndërtimin e kapaciteteve të
zyrtarëve komunalë ishte përqendruar vetëm në
institucionet e nivelit lokal.

Trajnimi iu dedikua të gjitha komunave dhe u
ofrua në 2 gjuhët zyrtare, atë shqip dhe serbisht.
Klubi i Hapur i OZHQ-ve në Kosovë mblodhi mbi
60 pjesëmarrës dhe u mbajt në një format virtual
duke marrë parasysh situatën e pafavorshme
epidemiologjike me COVID-19.
Bazuar në rezultatet dhe vëzhgimet nga edicioni
i parë i Klubit të Hapur OZHQ në Kosovë, është
me interes të madh që vazhdimisht të dizajnohen
dhe organizohen programe të tilla për ndërtimin
e kapaciteteve për zhvillim të qëndrueshëm në
Kosovë. Prandaj, iniciativa e Klubit të Hapur të
OZHQ-ve shërben si bazë për programet e
ardhshme.

Klubi i Hapur i OZHQ-ve në Kosovë shërben si
një platformë trans-lokale për inkurajimin e
mobilizimit dhe koordinimit ndërmjet të të gjitha
komunave të Kosovës drejt miratimit të OZHQ-ve
dhe Agjendës 2030. Trajnimi 4-orësh rriti
njohuritë dhe përmirësoi aftësitë e zyrtarëve

Nachhaltigkeitsrat. Open SDGclub.Berlin. (2016).
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/projects/open-sdgclub-berlin/
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RASTE STUDIMI TË VIZUALIZIMIT
TË TË DHËNAVE TË OZHQ-VE
Si pjesë e lokalizimit të OZHQ-ve në nivelin lokal, komunat dhe qytetet përfshinë OZHQ-të në strategjitë
dhe planet e tyre. U morën qasje të ndryshme për përfshirjen e OZHQ-ve në punën në nivelin lokal, si
dhe në mënyrën e raportimit dhe vizualizimit të të dhënave. Kjo pjesë do të paraqesë më poshtë disa
raste të raportimit dhe vizualizimit të OZHQ-ve, të cilat mund të shërbejnë si shembuj të mirë për
komunat e Kosovës.

QYTETI I BRISTOLIT
E para është që Bristol të ketë "një qytet të
drejtë, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm".
Kjo do të arrihej duke u përqëndruar në 3 shtylla
kryesore: Lidhshmëria, Ekonomia dhe Mjedisi.
Dhe, deklarata e dytë "Një qytet i shpresës dhe
aspiratës, ku të gjithë mund të ndajnë suksesin e
tij" duke u përqëndruar në: Shëndet dhe
Mirëqenie, Shtëpi dhe Komunitete, dhe Mësim
dhe Aftësi. Të gjitha këto rishikojnë OZHQ-të17.
Siç mund të shihet më poshtë, lidhjet e qarta
midis 2 deklaratave dhe mbulimit përkatës të
OZHQ-ve u bënë brenda ‘Planit të Një Qyteti’.

Një nga rastet më të suksesshme të lokalizimit,
raportimit dhe vizualizimit të OZHQ-ve është
Qyteti i Bristolit, Angli. Bristoli doli me ‘Plani e
Një Qyteti’, i cili integron angazhimin e qytetit
ndaj OZHQ-ve. Megjithëse Plani shtrihet deri në
2050, ai përfshin etapa për veprimet që do të
ndërmerren deri në 2030, 2040 dhe në fund
2050. Plani ka 2 deklarata kryesore të vizionit
kryesisht të bazuara në OZHQ.

Përmbushja e deklaratave të vizionit, vendosja e
OZHQ-ve janë të gjitha të ndërlidhura dhe kanë
ndikim te njëri-tjetri. Janë bërë angazhime të
qarta të politikës brenda secilës shtyllë që do të
drejtojnë autoritetet lokale drejt përmbushjes së
Planit dhe OZHQ-ve njëkohësisht. Për më tepër,
Bristol ka Aleancën e saj të OZHQ-ve, e cila luan
një rol të rëndësishëm në drejtimin e Agjendës
2030. Aleanca OZHQ është një rrjet i palëve të
interesuara të qytetit që synon të nxisë interesin
dhe veprimet drejt zbatimit të OZHQ-ve në qytet,
rajon dhe nivel kombëtar. Ai përfshin dy
universitetet më të mëdha të qytetit, zyrtarë të
Këshillit të Qytetit, biznese të mëdha dhe
organizata vullnetare që formojnë një aleancë
për OZHQ-të.

Shikoni ‘Planin e Një Qyteti’ të Bristolit në:
https://www.bristolonecity.com/wp-content/uploads/2020/01/One-City-Pl
an_2020.pdf
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Lidhja e vizualizuar dhe lidhja e deklaratave të vizionit të Bristolit
me OZHQ-të
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po bëjnë akterët në të gjithë sektorët për të
mbështetur progresin e OZHQ-ve”20. Rishikimi
ndjek udhëzimet e dhëna nga DKBÇES në
manualin për përgatitjen e VVK-ve21.

Për më tepër, Plani i jep një rol të veçantë
infrastrukturës si pjesë e shtyllës së
Lidhshmërisë. Në këtë drejtim, ai përfshin një
sërë deklaratash që ndërpresin disa OZHQ, gjë
që tregon ndërlidhjen e OZHQ-ve ndërmjet tyre.
Këto deklarata të angazhimit në lidhje janë:

VVL ofron përmbledhje për implementimin e
secilës OZHQ. Ekziston një përshkrim i shkurtër
narrativ i progresit, i plotësuar me vizualizimin e
të dhënave që e bën raportin më të kuptueshëm
për të gjithë. Ky punim paraqet 2 shembuj të
vizualizimit të të dhënave për OZHQ 7 dhe OZHQ
14, siç janë nxjerrë nga VVL të Bristolit.

Transporti është i shëndetshëm,
aktiv, i qëndrueshëm, i sigurt dhe mundëson
lëvizje të lehtë në të gjithë qytetin;
Qyteti është i lidhur mirë, duke
mbështetur aksesin në punësim, arsim dhe
shërbime për të gjithë;
Infrastruktura dhe shërbimet e
komunikimit urban të klasit botëror mbështesin
gjithçka që bëjmë.18
Përmirësimet e infrastrukturës janë të lidhura
ngushtë dhe kanë një ndikim pozitiv në OZHQ-të
e tjera. Një deklaratë e politikës infrastrukturore
të një "investimi për të zhvilluar sisteme të
tranzitit masiv, përfshirë nëntokën dhe tokën,
dhe rritjen e mbështetjes për transportin publik,
çiklizmit dhe opsioneve në këmbë, përmirësimin
e lëvizjes së njerëzve nëpër qytet"19,
përfundimisht rezulton në sigurimin e aksesit
për njerëzit me aftësi të kufizuara, të moshuarit,
neutralitetit të karbonit, edukimit të fëmijëve për
mënyra aktive dhe të qëndrueshme të
transportit, komunikimit të papenguar me Wi-fi
shumë të shpejtë në tren dhe autobusë dhe më
shumë. Mund të shihet se disa OZHQ janë të
mbuluara në atë kohë, edhe pse fokusi kryesor
ishin përmirësimet e infrastrukturës. Më poshtë
mund të shihni një vizualizim të gjashtë
OZHQ-ve që ndikohen pozitivisht nga politika e
infrastrukturës.

Trendet në konsumin e energjisë, efikasitet dhe burimet e ripërtëritshme

Trendet në statusin ekonomik të lumenjve në Bristol

Mund të shihet se në të dy rastet, VVL përdor
vizualizimin e të dhënave për të paraqitur sasi të
madhe të të dhënave në një format të
përmbledhur dhe të kuptueshëm. Të dhënat mbi
progresin kundër OZHQ 7 paraqiten përmes një
grafiku që tregon një rritje të kapacitetit të
instaluar të energjisë së ripërtëritshme dhe një
rënie të nivelit të familjeve që kanë kosto të
karburantit që janë mbi mesataren dhe pjesa e
mbetur e të ardhurat e tyre janë nën kufirin
zyrtar të varfërisë, e cila është një përparësi për
të dhënat e Bristolit. Nga ana tjetër, të dhënat
mbi progresin për OZHQ 14 paraqiten në formën
klasike të një tabele me përqindje që tregojnë
përmirësime në statusin ekologjik të lumenjve.
Në përgjithësi, çështja tregon fuqinë e
vizualizimit të të dhënave duke përcjellë shumë
të dhëna të akumuluara përgjatë viteve në një
mënyrë të shkurtër dhe të lehtë për përdorim
për përdoruesit.

POLITIKA
Infrastruktura

OZHQ-TË E MBULUARA

Për më tepër, Bristol vendosi të prodhojë një
VVL për progresin, i cili e bën këtë qytet të
dallojë nga pjesa tjetër. Është e rëndësishme të
theksohet se kur Bristoli zhvilloi VVL-në bëri
përpjekje për të bërë sa më objektive që të jetë
e mundur. Ky është një raport gjithëpërfshirës
që mat progresin në zbatimin e OZHQ-ve duke
kombinuar "një rishikim gjithëpërfshirës të
treguesve statistikorë me një ushtrim të gjerë
konsultimi" dhe "prodhohet në mënyrë të
pavarur nga qeveria e qytetit dhe synon të
pasqyrojë sa larg ka avancuar qyteti, dhe çfarë

Ibid.
Ibid.
20
Bristol and the SDGs’: A Voluntary Local Review of Progress 2019
21
Shihni në:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20872VNR_h
anbook_2019_Edition_v2.pdf
18
19
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KOMUNA E BONIT
Mund të shihet kategorizimi i OZHQ-ve në 6
synime të politikave:
Pjesëmarrja Sociale dhe Gjinia
(OZHQ 1, 4, 5, 8, 10 dhe 11);
Puna dhe Biznesi
(OZHQ 4, 5, 8, 10 dhe 12);
Përgjegjësia Globale dhe një botë
(OZHQ 1, 2, 4, 8, 10, 12 dhe 17),
Lëvizshmëria (OZHQ 3, 8, 9, 11 dhe 12),
Klima dhe Energjia (OZHQ 7, 12, 13 dhe 17);
Burimet natyrore dhe mjedisi
(OZHQ 2, 3, 6, 11, 12, 13 dhe 15).

Përveç Bristolit, një shembull i mirë i
prioritizimit të OZHQ-ve për bashkinë është
qyteti i Bonit. Qyteti i Bonit lokalizoi OZHQ-të
përmes Strategjisë së tij të Qëndrueshmërisë në
Shkurt 2019. Strategjia "transferon 17 Objektivët
në gjashtë fusha të veprimit komunal në Bon"22.
Kjo qasje e pasqyrimit të OZHQ-ve në strategjitë
dhe politikat lokale është shumë efektive pasi që
i lejon komunës të mbajë fokusin e saj në fushat
prioritare për qytetarët e saj, ndërsa në të
njëjtën kohë përmbushë OZHQ-të. Ky bashkim i
fushave me përparësi për Bonin me OZHQ-të,
gjithashtu, paraqitet në një format vizual.
Vizualizimi më poshtë tregon lidhjen midis
OZHQ-ve dhe qëllimeve të politikave komunale.
Ai gjithashtu tregon sesi një përparësi e
politikës mund të adresojë disa OZHQ
njëkohësisht, ashtu si në rastin e Bristolit. Kjo
deklaratë e shkëlqyeshme vizuale më poshtë jo
vetëm që është e kuptueshme për të gjithë
qytetarët se cilat janë përparësitë e qytetit dhe
cilat OZHQ janë duke u mbuluar, por gjithashtu
siguron një orientim të qartë për stafin komunal
dhe i mban ata të kujtohen për angazhimet e
OZHQ-ve.

Ndërlidhja e OZHQ-ve është shumë e qartë. Për
shembull: OZHQ 4 mbi Edukimin Cilësor dhe
OZHQ 5 mbi Barazinë Gjinore hyjnë në
Pjesëmarrjen Sociale dhe Gjininë, si dhe temat e
politikës së Punës dhe Biznesit. E njëjta gjë vlen
edhe për OZHQ 12 për Konsumin dhe Prodhimin
Përgjegjës dhe OZHQ 13 për Veprimet Klimatike,
si në temat e Klimës dhe Energjisë, ashtu edhe
në Burimet Natyrore dhe temat e Politikës
Mjedisore. Kjo e bën bashkëpunimin ndërmjet
organeve të ndryshme komunale dhe palëve të
interesit të domosdoshëm për zbatimin e
suksesshëm të OZHQ-ve.
Progresi në zbatimin e
Strategjisë së
Qëndrueshmërisë pasqyrohet
në një raport gjithëpërfshirës.
Raporti matë progresin
përkundrejt 55 treguesve në
total. Raporti mbështetet
shumë në vizualizimin e të
dhënave.23

Rregullimi i OZHQ-ve me prioritetet e politikave komunale
nga Komuna e Bonit

Shiko në: https://www.bonn.de/medien-global/amt-02/Sustainability
_Strategy_City_of_Bonn_in_a_nutshellf.pdf
23
Shiko raportin [në gjuhën gjermane]: https://www.bonn.de/medien-glo
bal/amt-67/lokale-agenda/Nachhaltigkeitsbericht_Bonn_2016-19_Juni202
0_WEB.pdf
22
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QYTETI I WINNIPEGUT
Peg integron 17 OZHQ brenda tetë (8) fushave të
politikave. Këto fusha të politikave janë: Ndërtimi
i mjedisit; Nevojat esenciale; Ekonomia; Edukimi
dhe Mësimi; Shëndetësia; Mjedisi natyror;
Vitaliteti Social dhe Qeverisja; dhe Demografia.
Secila prej këtyre fushave të politikave është
vizualizuar dhe përmban disa nën-kategori. Për
qëllime ilustrimi, punimi paraqet 2 nga këto
fusha: Ndërtimi i mjedisit dhe Ekonomia. Duke
klikuar në ‘Ndërtimin e mjedisit’ paraqiten disa
nënkategori. E njëjta gjë vlen për Ekonominë dhe
6 fushat e tjera të politikave.

Qyteti i Winnipeg është një nga shembujt më të
mirë të raportimit, monitorimit dhe vizualizimit
të të dhënave. Uebfaqja www.mypeg.ca është një
burim shumë i përshtatshëm për përdoruesit
dhe është mjaftë ndërveprues për vizualizimin
dhe implementimin e OZHQ-ve. Uebfaqja
“‘integron OZHQ-të’ në kornizën e saj të
treguesve të qytetit” duke vendosur “Peg në front
për mënyrën sesi sistemet e treguesve të
komunitetit po monitorojnë progresin - duke
përfshirë treguesit e identifikuar lokalisht dhe
duke i lidhur ato me prioritetet globale”.24

Për më tepër, kur të klikohet në ndonjë nga
nën-kategoritë, do të merrni të dhëna të
vizualizuara për atë fushë të politikave. Nëse
klikon në anën e djathtë të dritares, keni
opcionin ‘OZHQ’ që tregon se cili objektiv dhe cak
ka të bëjë me fushën e politikës. Në krye të
kësaj, ekziston një kuti ‘Përshkrimi’ e cila ofron
informacione narrative dhe burime përkatëse.
Kjo lidhje e objektivit me politikbërjen e bën
shumë më të lehtë implementimin e OZHQ-ve
për zyrtarët komunal, si dhe raportimin mbi to. E
gjithë kjo kulmon me një vizualizim të
shkëlqyeshëm të të dhënave.
Ndërtimi i mjedisit

Ekonomia
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See at: https://www.mypeg.ca/sdgs/

Platformat interaktive të bazuara në softuer, siç
është ajo e aplikueshme nga qyteti i Winnipeg,
është shumë lehtë e përdorshme nga palët e
interesuara, si organizatat e shoqërisë civile,
grupet e interesit, akademia, komuniteti
kërkimor, studentët dhe shumë të tjerë për të
marrë të dhënat që ata ndjekin. Më e
rëndësishmja, është shumë e lehtë për t'u
përdorur dhe për t’u drejtuar edhe nga secili
qytetar duke mundësuar nivele të larta
transparence dhe llogaridhënieje.

Ilustrimi më poshtë tregon një vizualizim të
shkëlqyeshëm të të dhënave të OZHQ-ve në
lidhje me përdorimin e ujit. Mbulon sasi të
mëdha të të dhënave të thjeshtuara brenda një
vizuali të vetëm. Vizualizimi i të dhënave më
poshtë mundëson paraqitjen e informacionit mbi
konsumin mesatar të ujit nga qytetarët e
Winnipeg që nga viti 1990. Për më tepër, nëse
dikush klikon në anën e djathtë, lidhja të çon
drejtpërdrejtë në Objektivin e 6 mbi Ujin e Pastër
dhe Kanalizimet dhe Qëllimin 6.4.

Vizualizimi dhe lidhja e të dhënave të përdorimit të ujit me OZHQ-të dhe qëllimet përkatëse
25

RRUGA QË DUHET NDJEKUR:
LOKALIZIMI I OZHQ-VE NGA
KOMUNAT E KOSOVËS
Vizualizimi i të dhënave për OZHQ-të është i
rëndësishëm për disa arsye të përmendura në të
gjithë raportin: aftësia për të paraqitur sasi të
mëdha të të dhënave, duke paraqitur
parashikime afatgjata, lehtësimi i gjurmimit të
progresit, kontributi në përgjegjshmëri dhe
transparencë duke shfaqur informacione dhe të
dhëna të performancës para qytetarëve dhe më
shumë.
Sidoqoftë, për të pasur një vizualizim të
suksesshëm të të dhënave kërkohet që disa
parakushte të plotësohen nga komunat.
Komunat duhet të tregojnë angazhim dhe
gatishmëri politike për të lokalizuar OZHQ-të dhe
Agjendën 2030. Lokalizimi i OZHQ-ve do të
rezultojë në gjenerimin e të dhënave, të cilat do
të vizualizohen nga komunat. Është shumë e
rëndësishme të mirren dhe të përdoren të dhëna
të ndara "në mënyrë që të operacionalizohet
Parimi i Gjithëpërfshirjes".25

Prandaj, ekziston një "nevojë për të zhvilluar
kapacitete në nivelin kombëtar dhe lokal për të
gjetur, raportuar dhe shpërndarë të dhëna, të
ndara sipas gjinisë, moshës, etnisë dhe
vendndodhjes gjeografike" që mundësojnë
"vizualizimin dhe llogaritjen e të gjithëve në
mundësinë për ta pasur të dizajnuar
intervenimin e periudhës së fundit”.26
Disa nga hapat që duhet të ndërmerren nga
komunat e Kosovës për të lokalizuar OZHQ-të
dhe Agjendën 2030 janë paraqitur më poshtë.
Këto do të çojnë në mbledhjen, raportimin dhe
vizualizimin e të dhënave të lidhura me OZHQ-të.
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Shiko: Rapid Integrated Assessment (RIA): Facilitating mainstreaming
of SDGs into national and local plans
26
Shiko: Rapid Integrated Assessment (RIA): Facilitating mainstreaming
of SDGs into national and local plans

ORGANIZIMI I FUSHATAVE
NDËRGJEGJËSUESE

Më poshtë janë paraqitur disa raste të
dizajnuara dhe zbatuara në shtete të ndryshme
për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të
promovuar OZHQ-të. Broshura “OZHQ-të në
Komunën tuaj: 50 Shembuj Praktikë të
Ndërgjegjësimit” ofron shumë mënyra kreative
të promovimit të OZHQ-ve përmes vizualizimit.
Disa nga këta shembuj përfshijnë: përpunimin e
bexhëve me OZHQ, prodhimin e topave të stresit
me OZHQ, faqen e intranetit të prapavijës me
OZHQ, hartimin e një logoje komunale me OZHQ,
emërimin e personaliteteve të njohura të
komunës si Ambasadorë të OZHQ-ve, dhënien e
granteve të OZHQ-ve, vendosjen e ngjitësve të
ndryshëm për dyer dhe dritare me OZHQ, etj.

Si hap i parë, është e nevojshme të rritet
ndërgjegjësimi i qytetarëve për rëndësinë e
OZHQ-ve dhe arsyet sesi ato ndërlidhen me
komunitet. Gjithashtu, komponentë tjetër për
ngritjen e vetëdijës dhe ndërgjegjësimit është
dizajnimi i trajnimeve për nëpunësit publikë në
nivelin lokal, pasi kjo do të çonte në
implementim të duhur të OZHQ-ve. Organizimi i
konferencave, punëtorive dhe aktiviteteve të
ndryshme për ngritjen e kapaciteteve do të çonte
më tej në rritjen e ndërgjegjësimit për OZHQ-të
dhe rëndësinë e tyre për komunitetet.

Vizualizimi i OZHQ-ve për qëllime të promovimit
dhe ngritjes së vetëdijes është një pikë fillestare
për secilën komunë.27 Shembujt e dhënë më
sipër do t'i mbanin zyrtarët komunalë të
përqendruar në OZHQ në baza ditore, dhe
gjithashtu do t'i kujtonin qytetarët të
angazhoheshin në zbatimin e këtyre objektivëve.

Bexhët e OZHQ-ve

Logot Komunale të Balen dhe Sint Truiden

OZHQ-të në transport publik

Ngjitëset për dritare me OZHQ
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Në kohën kur është bërë ky punim, INDEP veçse kishte filluar një seri
trajnimesh mbi OZHQ-të për zyrtarët komunal

PËRFSHIRJA E OZHQ-VE NË
STRATEGJITË DHE PLANET LOKALE
njëjtën kohë kur ato rritën disponueshmërinë e
aktiviteteve dhe zonave rekreative (OZHQ 3) dhe
përdorimin e lëndëve djegëse jo fosile dhe të
pastra, automjeteve efiçiente për të kontribuar
në uljen e emetimeve të ndotësve (OZHQ 13, 14
dhe 15).31

Mënyra më e mirë për të pasur proges në
implementimin e OZHQ-ve është pasqyrimi i tyre
në të gjitha dokumentet strategjike komunale.
Kjo do të thotë që komunat kur zhvillojnë dhe
rishikojnë, strategjitë dhe planet e tyre lokale,
duhet të përfshijnë OZHQ-të. Vëmendje e veçantë
duhet t’i kushtohet gjithashtu buxhetimi të duhur,
në mënyrë që të sigurohet që ka burime të
mjaftueshme për implementimin e tyre. Idealisht,
kur e bën këtë, duhet të ketë konsistencë edhe
me strategjitë dhe planet në nivel qeveritar, e
cila në rastin e Kosovës do të ishte Strategjia
Kombëtare e Zhvillimit.28
Për të siguruar një zbatim të suksesshëm,
OZHQ-të duhet të përfshihen në 4 nivele:
- strategjike, duke përfshirë vizionin dhe
strategjitë;
- taktike, duke përfshirë rrjetëzimin dhe
koalicionet;
- operacionale, që do të thotë zbatim në nivelin e
projektit;
- dhe monitorimin, që bëhet përmes një sërë
treguesish dhe raportimit pasues.29

Deklarata e Misionit të Mannheimit dhe lidhja e saj me OZHQ-të

Rasti i Mannheim është një shembull ideal i
angazhimit në nivelin strategjik të bërë nga
autoritetet lokale për zbatimin e OZHQ-ve.
Mannheim zhvilloi Deklaratën e Misionit përmes
një procesi të planifikuar dhe gjithëpërfshirës
me më shumë se 2,500 qytetarë që morën pjesë
në këtë diskutim në mënyrë shumë aktive…
10,000 qytetarë të integruar përmes sondazheve
dhe me 1,500 propozime të bëra për Deklaratën
e Misionit.30 Si rezultat i këtij procesi, Deklarata
e Misionit përmban 7 qëllime strategjike, secila
duke përfshirë disa OZHQ.
Një shembull tjetër i jashtëzakonshëm është në
Rajonin e Suedisë të Östergötland (RÖ). Brenda
një fushe të vetme të politikave, ata iu drejtuan
disa OZHQ-ve duke aplikuar një qasje holistike.
Politika e transportit publik të RÖ-së, në të
njëjtën kohë siguron "transporte publike të
barabarta, të përballueshme dhe të
disponueshme që kontribuojnë në uljen e
ndjenjës së varfërisë (OZHQ 1 dhe 5), në të

Kur përfshihen OZHQ-të në strategjitë dhe planet
lokale komunale, vëmendje e veçantë duhet
kushtuar lidhjes së përmbushjes së OZHQ-ve me
grante, shpërblime dhe lehtësime tatimore ose
incentive të tjera. Këto do të inkurajonin
qytetarët të veprojnë në drejtim të përmbushjes
së OZHQ-ve. Për shembull, komunat mund të
japin grante bujqësore për qytetarët e saj më të
varfër. Kjo në të njëjtën kohë do të zhvillonte
ekonominë bujqësore dhe lokale duke luftuar
varfërinë; në mënyrë të ngjashme, komunat
mund të ofrojnë incentiva dhe lehtësime
tatimore apo edhe shpërblime për familjet që
instalojnë burime alternative të energjisë, siç
janë panelet diellore.
Shiko në: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/National_
Development_Strategy_2016-2021_ENG.pdf
29
Implementing the Global Sustainable Goals (SDGs) into Municipal
Strategies Applying an Integrated Approach, Sara Gustafson and Jenny
Ivner, Tetor 2017
30
Shiko në: https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-09/25023VLR_C
ity_of_Mannheim_final.pdf
31
Implementing the Global Sustainable Goals (SDGs) into Municipal
Strategies Applying an Integrated Approach, Sara Gustafson and Jenny
Ivner, Tetor 2017
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ZHVILLIMI I TREGUESVE

treguesve të Turkut për OZHQ 7 dhe 13 të
paraqitura.

Zhvillimi i treguesve është një nga hapat më të
rëndësishëm për autoritetet drejt mbledhjes së
saktë të të dhënave. Duke pasur parasysh
rëndësinë e tyre, treguesit duhet të hartohen me
kujdes përmes një procesi konsultativ dhe
gjithëpërfshirës. Seti i indikatorëve - i dizajnuar
në bazë të praktikave më të mira, por e adaptuar
në kontekstin lokal - do të kapte më pas të
dhënat e dëshiruara në formate të ndara. Të
dhënat e mbledhura më pas do të shërbenin për
raportim dhe vizualizim. Kur veproni kështu,
është e rëndësishme të lidhni marrëdhënie të
qarta të vizualizuara në mes të OZHQ-ve,
treguesve, të dhënave dhe progresit ose
regresit. Në mënyrë ideale, produkti final, nëse
komunat zgjedhin ta bëjnë këtë, do të ishte të
shkruanin raport të rregullt që do të paraqiste
progres dhe do të identifikonte fushat për
përmirësim të mëtejshëm.

OZHQ 7: Energji e përballueshme dhe e pastër

OZHQ 13: Veprime klimatike

Ka raste të tjera kur treguesit nuk zhvillohen në
bazë të secilit OZHQ ose qëllim. Në vend të
kësaj, ato janë zhvilluar në bazë të strategjive
ose planeve lokale të cilat rregullojnë dhe
mbulojnë një ose më shumë OZHQ. Qyteti i
Mannheimit është një shembull i shkëlqyeshëm i
zhvillimit të treguesve lokalë në një formë
alternative. Këta tregues nuk janë zhvilluar në
bazë të secilës objektivë, por në bazë të secilit
prej 7 qëllimeve të tyre strategjike, ku një qëllim
strategjik mbulon disa objektiva. Për shembull,
Qëllimet Strategjike të Mannheimit 6 pasqyrojnë
OZHQ-të 6, 7, 11, 12, 13, 14 dhe 15. Për më tepër,
ato janë vizualizuar shumë mirë dhe ndërlidhja e
tyre është bërë qartë. Progresi është shënuar
gjithashtu për secilin nga treguesit. Shembulli i
prezantimit të treguesve në lidhje me OZHQ-të
dhe progresin në një formë tabele është dhënë
në anën e djathtë, siç është nxjerrë nga
Mannheim VVL36.

Treguesit global të zhvilluar nga OKB janë
shumë të përgjithshëm dhe nganjëherë të
paqartë. Prandaj, është e nevojshme që këta
tregues të përkthehen dhe të përshtaten për të
kapur progresin në nivelin lokal. Secila komunë,
e koordinuar nga MPL, duhet të miratojë tregues
të synuar për të matur progresin drejt zbatimit
të secilës OZHQ ose politikave që mbulojnë një
ose më shumë OZHQ. Me qëllim të zhvillimit të
treguesve në nivelin lokal, komunat mund të
mbështeten në treguesit ekzistues dhe më pas t'i
ngushtojnë ato në kontekstin lokal.

Disa nga treguesit e zhvilluar dhe
përdorur në të gjithë botën përfshijnë::
Lista e Treguesve Global të
OZHQ-ve e zhvilluar nga Agjencia dhe
Grupi i Ekspertëve për Treguesit e
OZHQ-ve32
Treguesit e Qyteteve të Evropës33
Treguesit e Qyteteve të SHBA-ve34
Qyteti i Turkut35 është ndër ata në nivelin lokal që
zhvilloi një VVL. Qyteti i Turkut zhvilloi tregues
mbi bazën e secilit objektiv dhe mblodhi të
dhëna në përputhje me rrethanat. Në tabelat e
mëposhtme mund të shihni shembujt e

Shiko në: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20
Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
33
Shiko në faqet 53 deri në 62 për Tregues në: https://s3.amazonaws.com
/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sdg_index_euro_cities.pdf
34
Shiko në faqet 38 deri në 49 për Tregues: https://s3.amazonaws.com/
sustainabledevelopment.report/2019/2019USCitiesReport.pdf
35
Shiko në: https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-10/Turku%20Volun
tary%20Local%20Review%202020%20WEB%20EN.pdf
36
Shiko në: 25023VLR_City_of_Mannheim_final.pdf (un.org)
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MONITORIMI DHE RAPORTIMI I
TË DHËNAVE TË NDARA
Gjithashtu, nëse vendoset kështu, secila komunë
mund të zhvillojë VVL. Përpilimi i VVL, ashtu si
rasti me VVK, nuk janë detyrimisht të lidhura me
njëra tjetrën. Shumica e Shteteve Anëtare të
OKB raportojnë para FPNL për VVL, por jo të
gjitha përpilojnë VVK. Megjithëse, ekziston një
numër shumë i vogël i autoriteteve lokale që
prodhojnë VVL, në asnjë mënyrë nuk është ky
një reflektim i punës së tyre për OZHQ-të.

Sapo të zhvillohen treguesit, duhet të futet një
ushtrim monitorimi për të mbledhur të dhëna.
Këto të dhëna duhet të raportohen nga komunat
veç e veç, si dhe kolektivisht përmes një
përpjekje të koordinuar nga MPL. Sapo komunat
të mbledhin të dhëna në bazë të treguesve të
diskutuar bashkarisht dhe t'i dërgojnë ato në
MPL, kjo e fundit mund t'i publikojë në një format
të një raporti të përbashkët për përmbushjen e
OZHQ-ve nga komunat e Kosovës.

Përveç raportimit mbi treguesit kryesorë, është
e rëndësishme që të dhënat e tjera të paraqiten
dhe të vizualizohen. Siç mund të shihet në anën
e djathtë, disa të dhëna kryesore të dhëna nga
qyteti Turku mbi përmbushjen e OZHQ-së 3:
Shëndet dhe Mirëqenie. Shifrat kryesore
zgjidhen për raportim dhe vizualizohen.

Formati i raportit, që do të thotë prezantimi i të
dhënave nga komuna ose sipas temës, është
diçka që Ministria dhe komunat mund të
vendosin së bashku. Në secilin rast, është e
nevojshme që të dhënat e paraqitura të
vizualizohen.

Për të ndodhur kjo, komunat në bashkëpunim me
qeverinë e nivelit qendror duhet të krijojnë
partneritete me institucionet përkatëse dhe palët
e interesuara. Disa nga institucionet kryesore
për këtë qëllim janë ASK, ZKA, Institucioni i
Avokatit të Popullit, Agjencia Kundër
Korrupsionit, organizatat e shoqërisë civile,
dhomat ekonomike, akademia dhe të tjera. ASK
aktualisht mbulon rreth 50 tregues të
rëndësishëm për fushat e zbatimit të OZHQ-ve
dhe ka kapacitete për të siguruar më shumë të
dhëna nëse zhvillohen tregues të përshtatshëm.
ZKA prodhon raporte të rregullta që përmbajnë
të dhëna të rëndësishme për disa OZHQ.
Vendosja e bashkëpunimit do të rezultonte që
ZKA të sigurojë më shumë informacion rreth
implementimit të OZHQ-ve. E njëjta gjë vlen për
institucionet e tjera në fushat që ato mbulojnë.

Ministria mund të mësojë nga përvojat e mira,
siç është përpilimi i Raportit të Qyteteve
Evropiane ose Raporti i Qyteteve të SHBA, të
cilat paraqesin të dhënat në një format kolektiv,
edhe pse ato paraqesin të dhëna nëpër shtete të
shumta.

Komunat mund të përfitojnë shumë nga krijimi i
partneriteteve me akterë të tjerë të interesuar,
siç janë dhomat ekonomike, akademia dhe
organizatat e shoqërisë civile. Ata të gjithë mund
të mbështesin zbatimin e OZHQ-ve dhe në të
njëjtën kohë të sigurojnë të dhëna për OZHQ-të
përkatëse.
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VIZUALIZIMI I TË DHËNAVE
Hapi i fundit për komunat është vizualizimi i të
dhënave. Siç u tha më parë, për të arritur në
fazën e vizualizimit, duhet të merren një numër
hapash të planifikuar të lokalizimit të OZHQ-ve
me qëllim që të merren dhe raportohen të
dhënat e duhura.
Komunat mund të vendosin të miratojnë qasjet e
tyre për vizualizimin e të dhënave. Dikush mund
të zgjedhë të shkojë përpara me vizualizim të
thjeshtë të bazuar në Excel, një vizualizim të
bazuar në softuer ose me një program interaktiv
më të avancuar që lejon palët e interesuara të
lundrojnë në faqet e internetit përkatëse të
komunës. Raporti tashmë paraqiti disa shembuj
më të mirë të vizualizimit të të dhënave, dhe disa
të tjerë me disa specifika teknike nga komunat
në Belgjikë të cilat janë dhënë në dy faqet
vijuese.
Ka shumë zgjidhje teknike që mund të ofrojnë
platformat për vizualizimin e të dhënave për
OZHQ. Të dhënat mund të paraqiten në formatin e
infografikave, diagrameve, panelit të kontrollit
dhe më shumë. Ato mund të marrin formën e një
teksti të thjeshtë, tabela, vija trendesh, shirita
vertikal ose horizontal dhe më shumë.37
Disa nga formatet e fundit janë dhënë më poshtë.

32

37
Storytelling with data: a data visualization guide for business
professionals. Cole, Nussbaumer, Knaflic, 2015

Më poshtë mund të shihni disa shembuj nga komunat e Belgjikës mbi vizualizimin e të dhënave të
OZHQ-ve nga përdorimi i opsioneve të thjeshta, të tilla si Excel e deri tek softueri më i përparuar.
Shembulli i parë është nga komuna e Harelbeke (Belgjikë) e cila vizualizoi të dhëna për OZHQ-të 6 dhe
12 duke përdorur grafikë të bazuar në Excel.

Në shembullin e dytë më poshtë, Komuna e Willebroek (gjithashtu në Belgjikë) përdori aplikacionin
Swing Mosaic për të vizualizuar të dhënat për OZHQ-të. Ky aplikacion është shumë i dobishëm në
veçanti për pasqyrimin e panelit të raportimit, i cili mundëson paraqitjen e më shumë të dhënave në një
faqe të vetme për t'i siguruar lexuesit një pasqyrë të përgjithshme.38

38

Për më shumë shiko në Willebroek (organisatie) - Diversiteit - Willebroek (incijfers.be)
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Dhe shembulli i tretë bazohet në një Microsoft Power BI që është një mënyrë e shpejtë dhe e thjeshtë e
vizualizimit të të dhënave.39

Një shembull i përsosur i vizualizimit të të dhënave të OZHQ-ve mund të gjendet në
https://www.sdgsdashboard.org. Ky shembull përmban të gjitha të dhënat e raportuara nga vendet
rreth botës. Kjo platformë ndërvepruese ofron të dhëna në formate të ndryshme duke lejuar
përdoruesit të kenë qasje në të dhëna për kategori të ndryshme.

39

Treguesit Lokal për Agjendën 2030 (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm), publikuar nga VVSG
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Siç mund ta shohim, në anën e majtë, të gjitha objektivat paraqiten në një formë vizuale dhe duke
klikuar në ndonjë prej tyre përdoruesi merr tekstin e OZHQ-ve përkatëse dhe qëllimet e tij. Përdoruesi
mund të ketë qasje në të dhëna të grumbulluara ose të dhëna të ndara sipas vendeve dhe OZHQ-ve në
forma të ndryshme të vizualizuara. Shembulli në të majtë tregon një paraqitje grafike të pjesës së
energjisë së ripërtërishme të Gjermanisë në konsumin e përgjithshëm të energjisë në vite (OZHQ 7)
dhe një diagram me shtylla të disa prej të dhënave në lidhje me adresimin e varfërisë (OZHQ 2). Të
dhënat mbi progresin për zbatimin e secilit objektiv janë në dispozicion nga vendet përkatëse. Janë të
zbërthyera dhe të vizualizuara në mënyrë të përsosur duke lejuar përdoruesit të kenë qasje të lehtë
në shumë të dhëna.
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Ky punim jep një përmbledhje
gjithëpërfshirëse të gjendjes aktuale
në lidhje me vizualizimin e të dhënave
të OZHQ-ve.

zgjedhura dhe u implementuan nga organizata të
shoqërisë civile e mbështetuar nga donacione të
huaja. Nuk kishte asnjë fushatë sensibilizuese të
iniciuar nga institucionet e nivelit qendror ose
nga ndonjë komunë. E njëjta gjë vlen për
trajnimin dhe edukimin e zyrtarëve komunalë me
vetëm disa aktivitete të ofruara nga po e njejta
organizatë, dhe vetëm për disa komuna të
caktuara.

Fillimisht, punimi paraqet rëndësinë e
vizualizimit të të dhënave për OZHQ-të. Pastaj,
punimi jep një vlerësim të gjendjes pr vizualizim
në komunat e Republikës së Kosovës në lidhje
me implementimin e OZHQ-ve. Në seksionin
vijues, punimi paraqet shembujt më të mirë të
zbatimit të OZHQ-ve në vendet e zhvilluara, në
veçanti qasjet për monitorimin e OZHQ-ve dhe
vizualizimin e tyre. Në fund, punimi paraqiti
hapat specifik që komunat e Kosovës duhet të
ndërmarrin duke u mbështetur nga shembujt më
të mirë. Bazuar në këto, punimi liston disa
përfundime mbi të dhënat si më poshtë.

Ky dokument gjeti se komunat nuk kanë të
lokalizuar OZHQ-të dhe si pasojë nuk i kanë të
fiksuara ose pasqyruara ato në politikat e tyre.
Siç shihet nga disa raste studimore të paraqitura
në të këtë punim, OZHQ-të duhet të jenë një
pjesë përbërëse e dokumenteve kryesore
komunale duke filluar nga deklaratat e misionit,
te strategjitë dhe planet e veprimit. Siç është
evidentuar, procesi i përfshirjes së OZHQ-ve në
dokumentet lokale duhet të planifikohet dhe
ekzekutohet me kujdes për të marrë parasysh
përparësitë komunale, preferencat dhe pritjet e
qytetarëve të përshtatura me OZHQ-të
përkatëse. Politikat dhe grantet komunale nuk
janë të lidhura me zbatimin dhe përmbushjen e
OZHQ-ve. Kjo mund të arrihet dhe zbatohet
lehtësisht me rregullime të vogla në procesin e
politikbërjes komunale.

Nuk ka prova ose të dhëna për nivelin e
gatishmërisë dhe kapaciteteve të komunave të
Republikës së Kosovës për të lokalizuar
OZHQ-të. Asnjë studim ose vlerësim fillestar nuk
është kryer deri më tani për të konstatuar
gjendjen e punëve në secilën prej komunave.
Gjendja e një sërë parakushtesh duhet të
përcaktohet si vullneti politik, gatishmëria për të
zhvilluar strategji dhe plane të reja ose
rishikimin e atyre planeve ekzistuese për të
reflektuar OZHQ-të, nivelin e njohurive dhe
vetëdijes së zyrtarëve komunalë për OZHQ,
burimet njerëzore dhe teknologjike, kapacitetet
për të zbatuar dhe raportuar mbi OZHQ-të, dhe
më shumë.
Hulumtimi dhe të dhënat e mbledhura nga
intervistat dhe konsultimet zbuluan se kishte
shumë pak aktivitete sensibilizuese në lidhje me
OZHQ-të. Ato shumë pak u kryen në komuna të

36

Si vazhdimësi e përfundimit, punimi shfaq që nuk
ka tregues të hartuar pasi që OZHQ-të nuk janë
të përfshira në dokumentet e politikave nga
komunat. Disa nga të dhënat e mbledhura nga
komunat si pjesë e sistemit të performancës
komunale janë të rëndësishme për OZHQ-të, por
për një kuptim të plotë dhe korrekt të mënyrës
së zbatimit të OZHQ-ve, një seri e re e treguesve
duhet të zhvillohet dhe zbatohet nga komunat.
Treguesit janë një mekanizëm i domosdoshëm

Gjendja e punëve në lidhje me mbledhjen dhe
vizualizimin e të dhënave për OZHQ-të është në
nivelin zero. Meqenëse komunat nuk kanë
ndërmarrë hapa për të lokalizuar OZHQ-të,
rrjedhimisht nuk ka të dhëna të mbledhura dhe
të vizualizuara. Komunat janë të njohura me
mbledhjen dhe raportimin e të dhënave në bazë
të treguesve dhe për më tepër edhe duke i
vizualizuar ato siç raportohet në Raportet e
Performancës Komunale. Ekziston një sistem i
vendosur që aplikohet për mbledhjen e të
dhënave për performancën komunale dhe i njëjti
sistem elektronik mund të përdoret për të
raportuar të dhëna nga komunat e Republikës së
Kosovës.

që u mundëson komunave të monitorojnë
progresin ose regresin dhe të mbledhin të dhëna
relevante. Duhet përmendur se nuk është
ndërmarrë asnjë iniciativë nga MPL për të
prezantuar OZHQ-të te komunat.
Komunat nuk mund të mbledhin dhe gjejnë të
gjitha të dhënat e rëndësishme për zbatimin e
OZHQ-ve vetë. Deri më tani nuk ka asnjë
bashkëpunim midis komunave dhe institucioneve
përkatëse në temën e OZHQ-ve. Për këtë qëllim,
komunat duhet të krijojnë bashkëpunim me
institucionet kryesore si ASK, ZKA, ACA,
Ombudsperson dhe më shumë për të siguruar
mbledhjen e të dhënave përkatëse për
implementimin e OZHQ-ve. Të dhënat nga 50
indikatorët e mbledhur deri më tani nga ASK
duhet të merren dhe duke avancuar
bashkëpunimin për të mbuluar të gjithë treguesit
përkatës të objektivëve. Viti 2021 përfaqëson një
mundësi të mirë për t'i bërë komunat dhe
MPL-në të angazhohen për përmbushjen e
objektivëve dhe të zhvillojnë tregues, të cilët më
pas mund të përfshihen në SMP dhe në
rishikimin e tij të planifikuar për në 2022.

PËRF
UNDI
ME

Së fundmi, meqenëse komunat nuk
janë zotuar për lokalizimin e OZHQ-ve,
nuk ka asnjë bashkëpunim me palët e
interesuara për këtë çështje. Vetë
karakteri i objektivëve, për të mos lënë
askënd prapa e bën të domosdoshme
që komunat të bashkëpunojnë ngushtë
dhe të angazhojnë të gjithë akterët,
përfshirë qytetarët si përfituesit
fundor.
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REKO
MAND
IME

Për një mbledhje dhe vizualizim të
suksesshëm të të dhënave për
OZHQ-të, komunat e Republikës së
Kosovës duhet të ndjekin hapat e
dhënë në seksionin e mëparshëm.
Këto hapa janë dhënë më poshtë në
formën e rekomandimeve.

5.

Futja e mekanizmave të mbledhjes së të
dhënave përmes zhvillimit të treguesve. Nën
drejtimin e MPL-së, një grup treguesish do të
zhvillohen dhe zbatohen në të gjithë bordin nga
të gjitha komunat. Treguesit do të kapnin
progresin ose regresin në secilën prej OZHQ-ve
dhe qëllimeve përkatëse.

1.

Kryerja e një studimi fillestar i
nevojshëm për të konstatuar gjendjen e punëve
në të gjitha komunat e Kosovës. Kjo do të
siguronte një llogari të nevojave dhe problemeve
ekzistuese dhe do të hapte rrugën për zgjidhje të
synuara për zbatimin e OZHQ-ve.

6.

Rritja e bashkëpunimit me institucionet
kryesore. Memorandumet e Mirëkuptimit duhet
të lidhen me Agjencinë e Statistikave të Kosovës,
Zyrën Kombëtare të Auditimit, Institucionin e
Avokatit të Popullit, Agjencinë Kundër
Korrupsionit dhe organe të tjerë për qëllim të
monitorimit dhe mbledhjes së të dhënave për
zbatimin e OZHQ-ve.

2.

Lansimi i një fushatë promovuese dhe
ndërgjegjësuese. Fushata përfshin vizualizim për
qëllime të informimit dhe ndërgjegjësimit të
qytetarëve, si dhe seanca trajnimi për stafin
komunal. Më shumë ngjarjet publike të tilla si
konferenca dhe punëtori që të inkurajohet
vizibiliteti i OZHQ-ve.

7.

3.

Raportimi dhe vizualizimi i të dhënave të
mbledhura. Komunat mund të raportojnë dhe
vizualizojnë të dhënat në një dokument të vetëm
të koordinuar nga MPL. Në rastin ideal, komunat
do të zhvillonin VVL dhe do të posedonin
platforma interaktive, të bazuara në softuer, për
vizualizimin e të dhënave.

Krijimi i klubeve për OZHQ-të. Kjo mund
të jetë një përpjekje e Asociacionit të Komunave
të Republikës së Kosovës përmes së cilës
komunat do të bashkohen për të krijuar klube
përkatëse me interes dhe fokus në OZHQ-të.

4.

8.

Përfshirja e OZHQ-ve në strategjitë dhe
planet komunale. Komunat do të rishikojnë
strategjitë dhe politikat aktuale ose do të
zhvillojnë politika të reja për të pasqyruar
OZHQ-të. Komunat gjithashtu duhet të lidhin
politikat dhe grantet me përmbushjen e
OZHQ-ve.

Angazhimi i të gjithë akterëve relevantë
(palëve të interesit). Komunat duhet të përdorin
ekspertizën dhe njohuritë e disponueshme të
organizatave të shoqërisë civile, dhomave të
ekonomisë dhe akademisë. Qytetarët duhet të
përfshihen sa më shumë që të jetë e mundur për
të siguruar që askush të mos mbetet pas.
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INDEP ka implementuar këtë aktivitet si pjesë e projektit
të financuar nga GIZ nëpërmjet Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë.

