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Hyrje
Shqipëria është e ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta natyrore, duke përfshirë, por pa u
kufizuar tek ato me origjinë hidrometeorologjike dhe gjeologjike, si tërmetet, përmbytjet,
thatësirat, zjarret në pyje dhe rrëshqitjet e tokës. Ndryshimet klimatike, veçanërisht
frekuenca e ngjarjeve ekstreme të motit dhe luhatjet e temperaturave që parashikohen
të ndodhin si rrjedhojë e ndryshimeve klimatike, mund të ndikojnë negativisht në
sektorin bujqësor të Shqipërisë.
Në Shqipëri, bujqësia është shumë e cenueshme nga ndikimet e rreziqeve të tilla për
shkak të ndjeshmërisë ndaj klimës. Rreziqet natyrore mund të ndikojnë negativisht në
rendimentin e prodhimit të kulturave bujqësore dhe blegtorisë ndër të tjera, si dhe mund
të shkaktojnë dëme të konsiderueshme në infrastrukturën jetike, si sistemet e ujitjes,
stallat e bagëtive dhe objektet e magazinimit. Rritja e aftësive ripërtëritëse ndaj luhatjeve
dhe ndryshimeve klimatike mbetet shumë e rëndësishme për njerëzit, jetesa e të cilëve
është pjesërisht ose tërësisht e varur nga sektori bujqësor.
Aktualisht, Shqipëria po punon për të përfshirë reduktimin e rrezikut të fatkeqësive
(RRF) në kuadrin e saj ligjor dhe institucional dhe për të kaluar nga një qasje reaktive në
një qasje më proaktive të orientuar nga RRF-ja. Ky raport ka si qëllim të nxjerrë në pah e
pikave të forta aktuale të sistemit institucional shqiptar të RRF-së për bujqësinë, si edhe
të tregojë boshllëqet ekzistuese dhe nevojat për kapacitete, me qëllim përmirësimin e
mëtejshëm të tij. Ky raport ofron rekomandime për fuqizimin e sistemit ekzistues
institucional ekzistues, për të ndihmuar në zvogëlimin e ndikimeve negative të rreziqeve
natyrore në sektorin bujqësor të Shqipërisë.
Ky shqyrtim gjithëpërfshirës përfshin një pasqyrë të përgjithshme të sektorit bujqësor të
Shqipërisë, si edhe një panoramë të profilit bujqësor dhe të rreziqeve natyrore, të
ndjekura nga një analizë e strukturës ekzistuese ligjore, politike dhe institucionale. Ai
trajton elementë të ndryshëm, si funksionimi i sistemeve të paralajmërimit të hershëm
(SPH), vlerësimet e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe disponueshmëria e sigurimit bujqësor
për fermerët. Së fundi, raporti mbyllet duke dhënë rekomandime për përmirësimin e
sistemit aktual.
Studimi është kryer bazuar në tërësinë e burimeve të të dhënave dytësore, duke kryer
një rishikim të detajuar të literaturës së të gjitha ligjeve, politikave dhe strategjive
përkatëse, të raporteve dhe artikujve në lidhje me gjendjen aktuale të reduktimit të
rrezikut nga fatkeqësitë në Shqipëri, me fokus të veçantë sektorin bujqësor. Gjithashtu, u
zhvilluan një sërë intervistash gjysmë të strukturuara me punonjës, p.sh. të Ministrisë së
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, si edhe të Institutit të
Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. Përveç kësaj, në raport janë përfshirë edhe
gjetjet nga diskutimet e grupeve të vogla të punës, të zhvilluara gjatë një vizite për
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shkëmbimin e përvojave të RRF-së në nivel rajonal, në Lubjanë, Slloveni, më 15-17 mars
2017.
Ky raport u përgatit në kuadër të projektit të FAO-s me titull "Përmirësimi i kapaciteteve
për reduktimin dhe menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë (R/MRF) dhe përfshirja e
praktikave të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike (PNK) në Sektorin e Bujqësisë, në
Ballkanin Perëndimor' (TCP/RER/3504). Ndërhyrjet për ngritjen e kapaciteteve, që
rekomandohen në këtë dokument, mund të zbatohen në Shqipëri në kuadër të këtij
projekti.

Rreziqet natyrore dhe profili i rrezikut
Shqipëria kërcënohet nga rreziqe të ndryshme natyrore, duke përfshirë, ndër të tjera,
përmbytjet, thatësirat, reshjet e dendura të shiut dhe borës, stuhitë e erës, valët e të
nxehtit, rrëshqitjet e tokës, ortekët dhe zjarret në pyje. Sipas DesInventar, një sistem ky
për menaxhimin e informacionit rreth fatkeqësive, nga viti 1852 deri në vitin 2013 në
Shqipëri kanë ndodhur rreth 4000 raste fatkeqësish.1 Përmbytjet (38 për qind)
vlerësohen si shkaktare të humbjeve më të mëdha ekonomike gjatë periudhës 19902014, të ndjekura nga përmbytjet e shpejta (33 për qind) dhe rrëshqitjet e tokës (7 për
qind).2
Përmbytjet përgjithësisht ndodhin gjatë muajve të dimrit, zakonisht nga nëntori deri në
mars, periudhë gjatë së cilës në vend bien rreth 80 deri në 85 për qind të reshjeve vjetore.
Në bazë të të dhënave historike, përmbytjet më të mëdha kanë qenë ato të nëntorit të vitit
1962 dhe të janarit të vitit 1963, të cilat përmbytën rreth 70 000 hektarë tokë bujqësore.3
Kërcënimi i rreziqeve nga përmbytjet në Shqipëri është i lartë, ku mesatarisht ndodh një
ngjarje e tillë çdo gjashtë vjet. Gjatë 33 viteve të fundit, humbjet ekonomike të shkaktuara
nga përmbytjet vlerësohen në 2,3 miliardë USD.4 Tabela 1 përshkruan ndikimin e
përmbytjeve të ndryshme në bujqësinë shqiptare.
Tabela 1 Përmbledhje e ndikimit në bujqësi të përmbytjeve të mëdha në Shqipëri
Ngjarja
Përmbytja e periudhës nëntor
1962 – janar 1963
Përmbytja e dhjetorit 1970
Përmbytja e periudhës shtator tetor 2002
Përmbytja e periudhës dhjetor
2009 - janar 2010

Vendndodhja
Pjesë të qyteteve të Shkodrës,
Beratit, Lezhës etj.
Zona e lumit të Vjosës
Pjesë të qyteteve të Lezhës,
Shkodrës, Gjirokastrës, Beratit
etj. (në total, 11 rrethe)
Lumi i Bunës dhe liqeni i
Shkodrës

Toka bujqësore të
përmbytura/bagëti të
mbytura
70 000 ha
14 000 ha
33 000 ha
10 500 ha

1

FAO, 2016b
CRED EM-DAT database
3 OBM, 2012
4 REC,2017
5 Komisioni Evropian, 2016
2
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Përmbytja e vitit 2015

Lumenjtë e Vjosës, Devollit,
Osumit dhe Semanit

6 879 ha; 3 500 krerë bagëti të
mbytura
Burimi: OBM, 2012; IFRC, 20055

Sistemi i lumenjve përbën rrezikun më të madh të përmbytjeve në vend, të cilat mund të
prekin deri në 130 000 hektarë tokë bujqësore. Për shembull, në periudhën dhjetor 2009
- janar 2010, përmbytjet në zonat veriperëndimore të Shqipërisë ishin rezultat i reshjeve
të shtuara dhe, për shkak të temperaturave të larta, i shkrirjes së borës, që sollën rritjen
e nivelit të ujërave dhe daljen nga shtrati të lumit të Bunës. Shumë lumenj të tjerë derdhen
në këtë lum, duke përfshirë lumenjtë Drin, Gjadër dhe Kir, të cilët rritën nivelin e ujërave
të liqenit të Shkodrës dhe përmbytën fshatrat përreth tij. Po ashtu, zonat bregdetare
përreth Lezhës u përmbytën si rezultat i reshjeve të dendura dhe baticës së fortë, të
shoqëruara me stuhi ere dhe dallgë të larta.
Përmbytja më e fundit ndodhi në vitin 2015, në zonat juglindore dhe jugore të Shqipërisë.
Përgjatë një periudhe 3-ditore, nga 1 deri më 5 shkurt 2015, pati 200 mm reshje shiu,
duke shkaktuar dëmtimin e 10 000 ha tokë bujqësore në qarqet e Vlorës, Fierit, Lushnjës,
Beratit, Korçës dhe Gjirokastrës. Nënsektori i kulturave bujqësore ishte ai që u prek më
shumë, duke pësuar humbje shumë të mëdha, veçanërisht në kulturat e foragjereve, të
ndjekura nga dëmet në serat e prodhimit të hershëm të perimeve, frutave dhe
pemishteve.6
Paqëndrueshmëria e tokës në Shqipëri ndodh kryesisht pas reshjeve të dendura të shiut
ose borës. Shpesh ndodhin lloje të ndryshme rrëshqitjesh të tokës, si rrokullisjeje të
shkëmbinjve, shembje apo depozitime nga vërshimet. Shpyllëzimi, si edhe administrimi
dhe përdorimi i papërshtatshëm i tokës, konsiderohen si shkaqet kryesore të rritjes së
nivelit të ujërave nëntokësorë në zonat e ulëta dhe të ndodhjes së rrëshqitjeve të tokës.
Në veçanti, shpyllëzimi nga prerja masive e pemëve përgjatë lumenjve të fuqishëm, si
Vjosa, Osumi dhe Shkumbini, për t'u përdorur si dru zjarri dhe në ndërtimin e godinave
apo të digave, solli humbjen e një mase të madhe të shtresave të sipërme të tokës, gjë që
përkeqësoi ndikimin e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dherave. Përveç kësaj, strukturat
për mbrojtjen nga përmbytjet, argjinaturat dhe digat e rezervuarëve, janë disi të vjetra
dhe jo të mirëmbajtura.
Edhe pse thatësira është një tipar i zakonshëm i klimës dhe ndodh në shumicën e
regjimeve klimatike, gjatë viteve të ardhshme shpeshtësia dhe kohëzgjatja e periudhave
të thatësirës në Shqipëri parashikohet të rritet për shkak të ndryshimeve klimatike.
Thatësira është pasojë e uljes natyrore të nivelit të reshjeve që bien në një zonë të caktuar
gjatë një periudhe të caktuar kohe. Faktorë të tjerë, si temperaturat e larta, erërat e forta

6
7

IFRC, 2005
FAO, 2016d
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dhe lagështia relativisht e ulët, mund të kontribuojnë në ashpërsimin e një ngjarjeje të
tillë.
Thatësira zakonisht klasifikohet në tre kategori kryesore: meteorologjike, hidrologjike
dhe bujqësore. Bazuar në kohën e ndodhjes së ngjarjes, thatësira mund të klasifikohet më
tej në tre kategori të tjera: e përhershme, sezonale dhe rastësore. Thatësira të tilla mund
të ndikojnë negativisht në një shkallë të gjerë në sektorin bujqësor, në Shqipëri. Mbi 3
milionë persona u prekën nga thatësira e viteve 1989-1991, e cila ishte një nga
fatkeqësitë më të rënda që ka ndodhur në Shqipëri dhe që i kushtoi ekonomisë 24 milionë
USD.7 "Kriza e energjisë" e nëntorit të vitit 2003, së bashku me ndërprerjet e energjisë
elektrike në vitin 2007, ishin gjithashtu rrjedhojë e periudhave të thatësirës. Në vitin
2007, thatësira shkaktoi rënien me 33 për qind të prodhimit mesatar të hidrocentralit të
Fierzës.8 Në të ardhmen e afërt, parashikohet që thatësira të ndikojë në bujqësi më shumë
se sa përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës, si rezultat i ndryshimeve klimatike.

Profili i bujqësisë
Sektori i bujqësisë vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, pasi
kontribuon me rreth 20 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) dhe vazhdon të
rritet me ritëm më të shpejtë se pjesa tjetër e ekonomisë.9 Vlera e prodhimit bujqësor
është rritur ndjeshëm, nga 957 milionë USD në vitin 2000, në 1,9 miliardë USD në vitin
2012. Krahasuar me vitin 2007, në vitin 2012 importet e produkteve agroushqimore u
rritën me 39 për qind, ndërsa eksportet gjatë po kësaj periudhe u rritën me 72 për qind.
Kjo ka sjellë një ulje të rritjes së deficitit tregtar të Shqipërisë, ndonëse çekuilibrimi
tregtar vazhdon të jetë një sfidë e madhe për këtë sektor. Edhe pse norma reale vjetore e
rritjes ekonomike të sektorit konsiderohet të jetë domethënëse (5,4 për qind në vitin
2012), ajo është karakterizuar nga luhatje për shkak të problemeve të tilla si
infrastruktura jofunksionale e ujitjes dhe kullimit, e cila vazhdon ta ekspozojë sektorin
ndaj kushteve të këqija të motit, dhe efektet e ndryshimeve klimatike.10
Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka përjetuar një ndryshim drastik në situatën socialekonomike dhe demografike. Në vitin 2013, popullsia e përgjithshme e Shqipërisë u
vlerësua në 2,3 milionë, që përbën një rënie të konsiderueshme krahasuar me të dhënat
e censusit të vitit 2001, kur popullsia ishte ende mbi 3 milionë. 11 Një ndryshim i tillë
drastik brenda një periudhe të shkurtër kohore ka ndodhur për shkak të kombinimit të
emigracionit dhe numrit më të ulët të lindjeve. Të dhënat e censusit të vitit 2011 treguan
se numri i banorëve në zonat urbane e tejkalonte numrin e banorëve në zonat rurale. Ky
8
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është një tjetër ndryshim i rëndësishëm nga viti 1990, kur dy të tretat e popullsisë së
përgjithshme jetonin në zonat rurale. Migrimi i brendshëm (nga zonat rurale drejt atyre
urbane), së bashku me emigracionin, ka kontribuar ndjeshëm në këtë ndryshim drastik
demografik. Është vlerësuar se, në vitin 2011, rreth 1,4 milionë shqiptarë ose afërsisht
një e treta e popullsisë jetonin jashtë vendit, kryesisht në Greqi dhe Itali.12 Është vlerësuar
gjithashtu se dy të tretat e këtyre emigrantëve janë të rinj nga zonat rurale. Ky trend
demografik ndikon negativisht në disponueshmërinë e forcës punëtore në zonat rurale
dhe, në fund të fundit, përbën një sfidë të rëndësishme për zhvillimin bujqësor dhe rural
të vendit në të ardhmen.
Rreth 43 për qind e popullsisë së përgjithshme të Shqipërisë banon në zonat rurale, ku
aktiviteti kryesor është bujqësia.13 Është vlerësuar se mbi 38 për qind e totalit të forcës
punëtore është e angazhuar në këtë sektor.14 Zhvillimi i vazhdueshëm i bujqësisë është i
rëndësishëm për përmirësimin e standardit të jetesës dhe uljen e varfërisë në vend, pasi
ky sektor siguron bazën e të ardhurave për shumicën e popullsisë dhe shërben si një
burim i sigurt punësimi.
Vendi ka një sipërfaqe totale prej 28 750 km2, ku mbi 75 për qind e saj është kodrinore
dhe malore. Lartësia mesatare është 708 metra mbi nivelin e detit. Sa i përket strukturës
së tokës, përbërja e saj është si vijon: rreth 24 për qind janë toka bujqësore, 36 për qind
janë pyje, 15 për qind janë kullota dhe livadhe dhe toka e mbetur përfshin zonat urbane,
liqenet dhe tokat malore të papërdorura. Toka bujqësore është shumë e fragmentuar, me
madhësi të vogël të fermave prej rreth 1,2 hektarësh.15 Është përllogaritur se në vitin
2012 ka mbi 460 000 ferma bujqësore, nga të cilat rreth dy të tretat janë të angazhuara
në prodhimin e kulturave bujqësore dhe prodhimin blegtoral, ndërsa një e treta janë
pemishte. Efikasiteti i përgjithshëm i fermave në Shqipëri konsiderohet relativisht i ulët,
ku sipas vlerësimeve një fermë mesatare operon me një të tretën e potencialit të saj.16
Produktet bujqësore kryesore janë drithërat dhe, në veçanti, gruri, ndërkohë që kultura
të tjera që kultivohen përfshijnë duhanin, fiqtë, ullinjtë, perimet, pataten, fasulet dhe
kulturat foragjere, si misri dhe jonxha. Në Shqipëri, prodhimi i kulturave bujqësore dhe i
frutave përbën përkatësisht 44 për qind dhe 11 për qind, ndërsa prodhimi blegtoral
përbën më shumë se gjysmën e prodhimit të përgjithshëm bujqësor.17
Bazuar, p.sh. në karakteristikat e tokës, ato gjeografike, klimatike, topografike dhe socialekonomike, në Shqipëri mund të dallohen tri zona agroekologjike, të cilat përfshijnë:
- zona fushore: 0-200 m, ku rriten agrumet, fiqtë dhe ullinjtë;
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zona kodrinore: 200-1000 m, ku kultivohen gjerësisht kulturat e arave dhe pemët
frutore;
zona malore: 1000-2700 m, e cila dominohet nga kullotat dhe pyjet, dhe ku
prodhohen, ndër të tjera, gruri, elbi, thekra dhe fruta të ndryshme.18

Edhe pse Shqipëria është e pasur me burime ujore, sektori i bujqësisë varet shumë nga
ujitja, pasi gjatë verës bien vetëm 20 për qind e totalit të reshjeve dhe uji që përdoret vjen
nga lumenjtë dhe rezervuarët artificialë.19 Si rezultat, ujitja është e domosdoshme gjatë
verës. Megjithatë, për shkak të infrastrukturës së papërshtatshme dhe jo të mirëmbajtur,
si edhe për shkak të mungesës së bashkërendimit institucional, mungesa e furnizimit me
ujë është kthyer në pengesë kryesore për veprimtari të ndryshme ekonomike.

Ndryshimet klimatike
Si rezultat i ndryshimeve klimatike, në Shqipëri pritet që temperaturat të rritet dhe
reshjet të bëhen më të ndryshueshme. Një rritje e ngjarjeve ekstreme të motit do të
përbëjë një kërcënim serioz për prodhimin bujqësor, disponueshmërinë e ujit, sigurinë
ushqimore dhe rritjen ekonomike për pjesën më të madhe të popullsisë rurale që varet
drejtpërdrejt ose tërthorazi nga bujqësia. Të varfrit në zonat rurale do të preken më
shumë. Në veçanti, zonat ku prodhimi aktualisht varet pjesërisht nga reshjet të shiut do
të jenë gjithmonë e më shumë në rrezik.
Komunikimi i Tretë Kombëtar i Shqipërisë në kuadër të Konventës Kuadër të Kombeve
të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (KKKBNK) përshkruan ndjeshmërinë e bujqësisë
ndaj ndryshimeve afatshkurtra të motit dhe ndaj ndryshimeve vjetore dhe afatgjata të
klimës, veçanërisht sa i përket temperaturave dhe reshjeve.20 Ndikime të tilla të
drejtpërdrejta në prodhimin bujqësor ndërthuren edhe me efektet në karakteristikat e
tokës, përbërjen gjenetike të farave, insekteve dhe sëmundjeve, si dhe në praktikat
agronomike që po ashtu ndikojnë në prodhimin e të kulturave.
Krahasuar me vitin 1990, deri në vitin 2100 parashikohet që ndryshimet sezonale të
temperaturave në Shqipëri të zgjasin sezonin e rritjes së kulturave me 37 deri në 22 ditë,
respektivisht nga veriu në jug.21 Rritjet më të mëdha të temperaturave pritet të ndodhin
gjatë verës dhe pranverës, siç mund të shihet në tabelën 2, që përkon me periudhën
kryesore të rritjes së bimëve dhe frytëzimin e pjesës më të madhe të kulturave dhe me
periudhat me numrin maksimal të ditëve të njëpasnjëshme pa reshje gjatë tre të
katërtave të zhvillimit të kulturave. Soja, misri, gruri i pranverës, elbi, fasulet, domatja,
lakra, meli, qepa, melekuqja, speci, luledielli dhe bostani pritet të preken ndjeshëm nga
ndryshimet sezonale të temperaturave. Gjithashtu, është parashikuar që për shumicën e
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kulturave bujqësore, sasia vjetore e reshjeve efektive nuk do të jetë e mjaftueshme për të
plotësuar nevojat e tyre për ujë dhe këto kultura do të kenë nevojë për më shumë ujitje.
Tabela 2 Parashikimet e ndryshimit të temperaturave për periudha të ndryshme kohore
krahasuar me vitin 1990 (në °C)
Vitet
Vjetore
Tmesatare(°C)
Tmaksimale(°C)
Tminimale(°C)
Dimër
Tmesatare(°C)
Tmaksimale(°C)
Tminimale(°C)
Pranverë
Tmesatare(°C)
Tmaksimale(°C)
Tminimale(°C)
Verë
Tmesatare(°C)
Tmaksimale(°C)
Tminimale(°C)
Vjeshtë
Tmesatare(°C)
Tmaksimale(°C)
Tminimale(°C)

2030

2050

2080

2100

1,0
1,2
0,7

1,7
2,2
1,3

2,8
3,5
2,0

3,2
4,1
2,4

0,8
0,9
0,7

1,2
1,4
1,1

2,0
2,3
1,7

2,4
2,7
1,9

1,0
1,12
0,8

1,5
1,8
1,3

2,6
3,0
2,2

3,1
3,6
2,6

1,6
1,8
0,5

2,5
2,8
2,1

4,3
4,9
3,8

5,3
6,0
4,6

1,0
1,1
1,0

1,6
1,8
1,5

2,8
3,0
2,7

3,5
3,7
3,2
Burimi: FAO, 2016a

Parashikohet që efektet e drejtpërdrejta të ndryshimeve klimatike në prodhimin
blegtoral mund të jenë më të rënda se në prodhimin e kulturave, ndonëse metodat për
vlerësimin sasior të efekteve në blegtori vazhdojnë të jenë relativisht të patestuara.22 Në
Shqipëri, blegtoria përbën rreth 59 për qind të vlerës totale të prodhimit bujqësor, me
rritje të niveleve të prodhimit nga 50 milionë USD në vitin 2000 në mbi 66 milionë USD
në vitin 2005.23 Blegtoria është jashtëzakonisht e ndjeshme ndaj temperaturave dhe
studimet tregojnë se ndonëse ndryshimet klimatike pritet të kenë një efekt pozitiv në
normat e produktivitetit, me rritjen e temperaturave në dimër, gjasat janë që efektet
negative të rritjes së temperaturave të jenë më të mëdha se ato pozitive.24
Ndryshimet në modelet e reshjeve, të shkaktuara nga ndryshimet klimatike, mund të
ndikojnë ndjeshëm në sektorin e bujqësisë jo vetëm duke shkaktuar përmbytje, por edhe
për shkak të varësisë së bujqësisë që ushqehet nga reshjet e shiut. Disponueshmëria e
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përgjithshme e ujit është thelbësore për bujqësinë dhe ndryshimet klimatike mund të
shkaktojnë:
1. Thatësira - Mungesa e ujit për një periudhë kohe, duke shkaktuar stres të rëndë
fiziologjik te bimët dhe kafshët
2. Përmbytje - Sasi të tepërta uji përgjatë një periudhe kohe, duke shkaktuar stres
të drejtpërdrejtë psikologjik dhe fizik te bimët dhe kafshët
3. Koha e disponueshmërisë së ujit - Kur nuk ka mungesë të theksuar ose sasi të
tepërt uji, por disponueshmëria e tij gjatë vitit ndryshon në mënyrë të tillë që nuk
është më i përshtatshëm për praktikat aktuale bujqësore, për të kulturat apo për
kafshët.
Tabela 3 më poshtë tregon ndryshimet e parashikuara të reshjeve për periudhën 2030-2100
krahasuar me vitin 1990.
Tabela 3 Parashikimet e ndryshimit të reshjeve për periudhën 2030-2100 krahasuar me vitin
1990
Vitet
2030
2050
2080
2100
Vjetore
Pmesatare(%)
-3,84
-8,46
-14,37
-18,13
Pmaksimale(%)
27,70
47,42
81,12
94,90
Pminimale(%)
-35,39
-56,00
-78,64
-89,69
Dimër
Pmesatare(%)
-5,96
-10,10
-14,33
-18,13
Pmaksimale(%)
4,01
7,70
16,10
19,57
Pminimale(%)
-15,92
-27,91
-44,75
-55,84
Pranverë
Pmesatare(%)
2030
2050
2080
2100
Pmaksimale(%)
-2,45
-7,26
-14,26
-17,74
Pminimale(%)
7,03
10,75
16,61
19,79
Pmesatare(%)
-11,9
-25,3
-45,1
-55,3
Verë
Pmesatare(%)
-10,4
-19,7
-41,9
-50,4
Pmaksimale(%)
-7,9
-15,3
-34,5
-41,3
Pminimale(%)
-12,8
-24,1
-49,2
-59,4
Vjeshtë
Pmesatare(%)
0,5
-2,5
-6,9
-9,5
Pmaksimale(%)
11,1
16,3
25,2
29,1
Pminimale(%)
-10,1
-21,3
-38,1
-48,1
Burimi: FAO, 2016

Ndryshimet e parashikuara të reshjeve në Shqipëri besohet se ndikojnë në
produktivitetin e kulturave, ku një ndryshim në modelin e rasteve të reshjeve mund të
jetë edhe më i rëndësishëm sesa një ndryshim në totalin vjetor të reshjeve. Ulja e reshjeve
e shoqëruar me rritjen e temperaturave parashikohet të ketë një efekt negativ në
prodhimet e kulturave bujqësore. Duke pasur parasysh periudhën e rritjes së kulturave,
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disa prej tyre pritet të preken më shumë si rezultat i këtyre ndryshimeve të reshjeve,
duke përfshirë sojën, misrin, grurin pranveror, elbin, fasulet, domaten, lakrën, melin,
qepët, melekuqet, specin, lulediellin dhe shalqirin. Është parashikuar që jonxha dhe gruri
dimëror të preken disi më pak, por në përgjithësi sektori i bujqësisë do të varet thuajse
krejtësisht nga ujitja.
Përmbytjet në Shqipëri nuk janë një dukuri e re: të dhënat tregojnë se ka pasur përmbytje
në të gjitha basenet kryesore ujëmbledhëse të vendit. Në Komunikimin e Tretë Kombëtar
të Shqipërisë për KKKBNK përmendet fakti se ndryshimet klimatike do të rezultojnë në
përmbytje masive për shkak të rritjes së parashikuar të reshjeve. Zona bregdetare është
identifikuar si më e cenueshme, pasi nuk është objekt vetëm i përmbytjeve nga vërshimi
i ujërave të reshjeve, por edhe i përmbytjeve nga uji i detit si rezultat i dallgëve të mëdha
gjatë stuhive. Në veçanti, efektet e ndryshimeve klimatike prekin rajonin bregdetar, i cili
aktualisht përfshin 65 për qind të tokës së kultivuar, 60 për qind të pemëve frutore, 90
për qind të serave, 75 për qind të perimeve dhe 64 për qind të kulturave bujqësore
fushore.25 Në Komunikimin e Tretë Kombëtar të Shqipërisë për KKKBNK pranohet
ekzistenca e rrezikut të mundshëm të ndikimeve të ndryshimeve klimatike, veçanërisht
në rajonin bregdetar, sa i përket rritjes së përmbytjeve dhe theksohet rëndësia e
përfshirjes së Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë (MRF) dhe i Përshtatjes ndaj
Ndryshimeve Klimatike (PNK) në strategjitë afatgjata të zhvillimit.26

Legjislacioni dhe politikat kombëtare për vlerësimin e ndikimeve të
rreziqeve natyrore në bujqësi
Kuadri ligjor

Nenet 170 dhe 174 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë trajtojnë çështjet
menaxhimit të emergjencave dhe të fatkeqësive natyrore, si edhe aktet ligjore që duhet
të miratohen dhe masat që duhen marrë në rast fatkeqësish natyrore. Përveç kushtetutës,
në Shqipëri ekziston edhe një ligj i veçantë për menaxhimin e fatkeqësive, ligji i vitit 2001
"Për emergjencat civile" (nr. 8756).
Përveç këtij ligji, ligje të tjera të veçanta që luajnë rol në reduktimin dhe menaxhimin e
rrezikut nga fatkeqësitë janë ligji nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpëtimin", i cili i kushton vëmendje të veçantë ndryshimeve në lidhje me inspektimin e
standardeve të caktuara, parandalimin e zjarreve dhe emergjenca të tjera natyrore. Po
ashtu, ligji i vitit 1999 "Për ujitjen dhe kullimin" (ligji nr. 8518) dhe ligji i vitit 2004 "Për
mbrojtjen e tokës bujqësore" (ligji nr. 9244) përcaktojnë qartë rolet dhe përgjegjësitë e
Ministrisë së Bujqësisë në lidhje me parandalimin e rreziqeve që lidhen me përmbytjet,
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si dhe në lidhje me menaxhimin dhe rikuperimin e tokave të dëmtuara. Ligji i vitit 2011
"Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë" (no.10465) përmban dispozita për
zbulimin e hershëm, parandalimin dhe kontrollin e epidemive që prekin shëndetin e
kafshëve dhe shëndetin publik.
Legjislacioni dytësor përbëhet nga një sërë vendimesh të qeveritare, të cilat plotësojnë
legjislacionin parësor. Në përgjithësi, vendimet janë miratuar në fillim të viteve 2000,
menjëherë pas miratimit të ligjit "Për emergjencat civile". Lidhur me çështjet që kanë të
bëjnë me fazën e rikuperimit pas një fatkeqësie, nuk ka thuajse asnjë referencë në asnjë
prej akteve ligjore ekzistuese. Për më tepër, asnjëri prej tyre nuk ka një listë të
infrastrukturës kritike dhe/ose të mjeteve të tjera që janë thelbësore në situatat e
emergjencave civile.
Nga viti 2012 e më pas është miratuar një grup i dytë vendimesh, të cilat përfshijnë
konceptet e njohjes, vlerësimit dhe kompensimit të dëmeve. Në tabelën 4 jepet një
pasqyrë të legjislacionit kryesor për R/MRF-në në Shqipëri.
Tabela 4: Përmbledhje e legjislacionit kryesor për R/MRF-në në Shqipëri
Legjislacioni/politikat/plan
et
Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë (nenet 170 dhe
174)
Ligji nr. 8756, datë 26.3.2001
"Për emergjencat civile"

Dispozitat kryesore për
R/MRF
Përcaktojnë masat e
jashtëzakonshme dhe
gjendjen e emergjencës
në raste fatkeqësish.
Ky ligj rregullon
planifikimin dhe zbutjen
e emergjencave civile në
Republikën e Shqipërisë.

Miratuar në
1998

Përditësuar në
2009

Lidhja me bujqësinë
Të përgjithshme, nuk
lidhen drejtpërdrejt me
bujqësinë.
Lidhet me fusha të
bujqësisë, si pronat,
bagëtitë dhe mjedisi.

Ligji nr. 139/2015 "Për
vetëqeverisjen vendore"

Ky ligj rregullon
organizimin dhe
funksionimin e njësive të
qeverisjes vendore në
Shqipëri.

2015

Bashkitë kanë
përgjegjësi lidhur me
funksionimin e sistemit
të kullimit,
menaxhimin dhe
mbrojtjen e tokës
bujqësore, zhvillimin e
informacionit bujqësor,
sistemin e zgjerimit
dhe menaxhimin e
pyjeve dhe kullotave.

Ligji nr. 9244, datë 17.6.2004
"Për mbrojtjen e tokës
bujqësore"

Ky ligj rregullon parimet,
rregullat dhe autoritetet
kompetente për
mbrojtjen dhe
përmirësimin e
funksioneve të tokës
bujqësore.

2004

Trajton mbrojtjen dhe
rehabilitimin e tokës
bujqësore (kryesisht
bankinat e lumenjve),
të dëmtuar nga faktorët
antropogjenë dhe
rreziqet natyrore.

Ligji nr. 10465, datë
29.09.2011 "Për shërbimin

Ky ligj synon të mbrojë
dhe përmirësojë

2011

Trajton masat që
ndërmerren në rastet e
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veterinar në Republikën e
Shqipërisë"

shëndetin e kafshëve, të
mbrojë shëndetin publik
nga transmetimi i
sëmundjeve nga kafshët
dhe të trajtojë epidemitë
dhe fatkeqësitë ndaj
shëndetit të kafshëve.

Ligji nr. 8518, datë 30.7.1999
"Për ujitjen dhe kullimin"

Krijimi i bordeve të
kullimit në nivel
lokal/bashkiak dhe i një
politike kombëtare për
mbrojtjen nga
përmbytjet.

1999

Ligji nr. 152/2015, datë
21.12.2015, "Për shërbimin e
mbrojtjes nga zjarri dhe
shpëtimin"

Ky ligj përcakton
strukturën organizative
të forcave dhe
shërbimeve zjarrfikëse
për shuarjen e zjarreve
dhe rregullon përfshirjen
e forcave zjarrfikëse gjatë
fatkeqësive natyrore.
Ky ligj rregullon
programimin e masave
politike për bujqësinë
dhe zhvillimin rural;
parashikon dispozita për
shërbimet e këshillimit
publik mbi bujqësinë,
kërkimin dhe trajnimin,
si dhe për ngritjen e një
baze të dhënash. Ai
gjithashtu siguron bazën
ligjore për institucionet
përgjegjëse për zbatimin
e politikës bujqësore,
duke themeluar
Agjencinë për Zhvillim
Bujqësor dhe Rural
(AZHBR) për zbatimin e
skemave kombëtare të
mbështetjes. Përveç
kësaj, ligji prezanton
edhe parimin e
monitorimit dhe
vlerësimit të skemave
kombëtare të
mbështetjes.
Ky ligj ka si qëllim
mbrojtjen dhe
përmirësimin e mjedisit
ujor dhe të burimeve
ujore, duke siguruar
shfrytëzim racional,

2015

Ligji nr. 9817, datë
22.10.2007 "Për bujqësinë
dhe zhvillimin rural"

Ligji nr. 111/2012 "Për
menaxhimin e integruar të
burimeve ujore".

epidemive të
shkaktuara nga kafshët
dhe të kërcënimeve të
mundshme për
shëndetin publik.

Ministria e Bujqësisë
është përgjegjëse për
planifikimin dhe
projektimin e
infrastrukturës së
mbrojtëse nga
përmbytjet, si dhe për
mirëmbajtjen dhe
rehabilitimin e aseteve
ekzistuese mbrojtëse
ndaj përmbytjet.
Lidhet me mbrojtjen
nga zjarri në pyje,
shkurre dhe kullota.

2007

Një nga objektivat e
këtij ligji është edhe
mbrojtja dhe ruajtja e
mjedisit, duke
garantuar që bujqësia
të ruajë burimet
natyrore.

2012

Ministria e Bujqësisë
është një nga
organizmat e përfshirë
në menaxhimin e
përmbytjeve; pasi kreu
i pestë i këtij ligji
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Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 148, datë
24.02.2016 "Për ngritjen dhe
funksionimin e sistemit të
integruar të informacionit dhe
statistikës të Këshillit të
Ministrave"

shpërndarje të drejtë,
mbrojtje nga ndotja, si
dhe përcakton kuadrot
institucionalë në nivel
qendror dhe vendor që
nevojiten për zbatimin e
politikave kombëtare për
menaxhimin dhe
administrimin. Ky ligj
transpozon në
rregulloren kombëtare
Direktivën Kuadër të BEsë "Për ujin".
Sistemi i integruar i
informacionit përbëhet
nga Zyra Operacionale, e
vendosur pranë
Kryeministrisë, dhe zyrat
e emergjencave civile
pranë çdo ministrie të
linjës.

përcakton detyrimin
për përgatitjen e
Planeve të Menaxhimit
të Rrezikut nga
Përmbytjet.

2016

Ministria e Bujqësisë
është duke mbështetur
këtë sistem me anë
stafit të saj dhe me
informacion, në
përputhje me
detyrimet e
përcaktuara në
Vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 965.
Ministria e Bujqësisë
është anëtare e KKECKsë dhe institucionet e
saj, si: Drejtoritë
Rajonale të Bujqësisë,
Bordet e Kullimit,
Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit, Instituti i
Sigurisë Ushqimore
dhe Veterinarisë, janë
të përfshira si
struktura operacionale
për emergjencat civile
dhe krizat.
Të gjitha prodhimet
dhe pajisjet bujqësore i
nënshtrohen vlerësimit
dhe kompensimit nga
buxheti i shtetit.

Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 965, datë
2.12.2015 "Për
bashkëpunimin
ndërinstitucional të
strukturave të drejtimit, në
rastet e emergjencave civile
dhe krizave"

Themelon Komitetin e
Koordinimit të
Emergjencave Civile dhe
Krizave (KKECK).

2015

Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 329, datë
16.5.2012 "Për kriteret dhe
procedurat e dhënies së
ndihmës shtetërore financiare
për mbulimin e dëmeve të
shkaktuara nga fatkeqësi
natyrore ose fatkeqësi të tjera
të shkaktuara nga veprimtaria
njerëzore"
Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 532, datë
1.8.2003 "Për përgjegjësitë
dhe detyrat e Departamentit
të Planifikimit dhe të
Përballimit të Emergjencave
Civile"
Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 531, datë
1.8.2003 "Për organizimin,
funksionimin, detyrat dhe

Parashtron rregullat e
përgjithshme për
vlerësimin dhe
kompensimin e dëmeve.

2012

Fuqizimi i planifikimit
dhe koordinimit të
Departamentit të
Planifikimit dhe të
Përballimit të
Emergjencave Civile.

2003

Të përgjithshme

Krijimi dhe mandatimi i
Shërbimit të
Emergjencave Civile.

2003

Ministria e Bujqësisë
është pjesë e ministrive
të linjës të përfshira në
zbatimin e këtij
vendimi.
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përgjegjësitë e Shërbimit të
Emergjencave Civile"

Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 533, datë
1.8.2003 "Për pjesëmarrjen e
shtetasve në parandalimin
dhe përballimin e
emergjencave civile"
Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 663, datë
18.12.2002 "Për përbërjen,
funksionimin dhe
përgjegjësitë e Komisionit
Teknik Këshillimor të
specialistëve për emergjencat
civile"

Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 664, datë
18.2.2002 "Për kriteret dhe
procedurat e shpalljes së
gjendjes së emergjencës
civile"

Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 655, datë
18.12.2002 "Për ngritjen dhe
funksionimin e strukturës së
sistemit kombëtar të
planifikimit dhe të përballimit
të emergjencave civile"
Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 654, datë
18.12.2002 "Për përcaktimin
e tarifave për përdorim të
përkohshëm nga organet
shtetërore, në situata
emergjente, të çdo mjeti
privat"
Udhëzimi i Ministrisë së
Punëve të Brendshme nr. 3,
datë 4.3.2003 "Për kriteret e
përzgjedhjes së personelit të
strukturave të emergjencave
civile"

Rekrutimi i shtetasve në
bazë të aftësive të tyre
dhe përfshirja e tyre në
veprimet e emergjencës.

2003

Të përgjithshme

Komisioni Teknik
Këshillimor përgatit
programe, vlerëson
rreziqet, përgatit
programe edukimi,
zhvillon skenarë dhe
zbaton stërvitje, studion
dhe propozon zgjidhje
për një gamë më të gjerë
çështjesh që lidhen me
emergjencat dhe efektet
e tyre.
Rregullon parimet e
përgjithshme për
shpalljen e gjendjes së
emergjencës, jep
udhëzime për
emergjencat në rast
tërmetesh dhe
përmbytjesh,
rekomandon një qasje
rast pas rasti, bazuar në
vlerësimin e ministrive të
linjës për fatkeqësitë e
tjera natyrore.
Rregullon krijimin dhe
funksionimin e
strukturës së sistemit
kombëtar të planifikimit
dhe të përballimit të
emergjencave civile

2002

Ministria e Bujqësisë
ofron 4 ekspertë për
këtë komision. Dy prej
tyre në nivelin e
Ministrisë dhe dy nga
Instituti i Sigurisë
Ushqimore dhe
Veterinarisë.

2002

Ministria e Bujqësisë,
së bashku me institutet
dhe qendrat e saj, janë
pjesë e procesit të
shpalljes së gjendjes së
emergjencës për
fatkeqësitë nën
përgjegjësinë e saj.

2002

Themelon Sektorin e
Planifikimit dhe të
Përballimit të
Emergjencave Civile, si
pjesë e strukturës së
Ministrisë së Bujqësisë.

Gjatë situatave
emergjente, institucionet
shtetërore mund të
përdorin mjete private,
në bazë të tarifave të
parashikuara.

2002

Të përgjithshme

Përcakton një sërë
kriteresh që duhen
zbatuar nga ministritë e
linjës gjatë përzgjedhjes
së personelit që do të
përfshihet në
emergjencat civile.

2003

Të përgjithshme, lidhet
me VKM nr. 655.
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Politikat, planet dhe strategjitë kombëtare dhe sektoriale
Plani Kombëtar për Emergjencat Civile, 2004

Në dhjetor të vitit 2004, Këshilli i Ministrave miratoi Planin Kombëtar për Emergjencat
Civile, i cili është në përputhje me ligjin për emergjencat civile dhe përbën dokumentin
kryesor të politikave qeveritare për R/MRF. Baza ligjore për këtë plan u krijon mundësinë
strukturave shtetërore dhe joshtetërore për të vepruar në mënyrë më efektive dhe për
t'iu përmbajtur detyrimeve ligjore në lidhje me emergjencat civile. Vëmendje i kushtohet
zbatimit të duhur të këtij plani, si dhe kapaciteteve dhe burimeve të strukturave të
përfshira.
Qëllimi i këtij plani është të rrisë kapacitetet dhe aftësitë e përgjigjes përmes planifikimit
dhe investimeve në fushat e mëposhtme të reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë:
 Parapërgatitja/gatishmëria dhe mbrojtja e popullatës;
 Parandalimi dhe zbutja e ndikimeve të një situate emergjente në jetën dhe pronën
e qytetarëve;
 Përgjigjja e integruar dhe efikase, duke përfshirë përdorimin e mjeteve dhe
teknologjive të reja;
 Rikuperimi i shpejtë dhe zhvillimi i zonës së dëmtuar.
Plani Kombëtar për Emergjencat Civile përfshin disa masa për RRF, të tilla si krijimi
i sistemeve të informimit dhe paralajmërimit të hershëm; vlerësimet e rrezikut nga
fatkeqësitë, duke përfshirë zhvillimin e hartave të rrezikut, për shembull, nga
përmbytjet, nga zjarret në pyje etj. Po ashtu, ndërhyrjet që kryesisht kanë për qëllim
të reduktojnë ndikimin e këtyre rreziqeve natyrore, si monitorimi i rreziqeve nga
zjarret në pyje, ripyllëzimi dhe pengesat për kufizimin e zjarreve; restaurimi dhe
mirëmbajtja e kanaleve të ujit; modelimi i përmbytjeve; monitorimi i kushteve
sizmologjike, të reshjeve dhe atyre hidrologjike, me tregues të miratuar për të
aktivizuar një sistem kombëtar; monitorimi i projeksioneve të vëllimit të ujërave
përpara se të arrihen kapacitetet maksimale të sigurisë së digave, por edhe
monitorimi i degradimit të shpateve të paqëndrueshme ose potencialisht të
paqëndrueshme dhe monitorimi i sëmundjeve te bimët dhe kafshët.
Sa i përket roleve dhe përgjegjësive institucionale, plani thekson përgjegjësinë e
secilës ministri të linjës lidhur me planifikimin dhe menaxhimin e emergjencave
civile, sipas fushës së tyre të ekspertizës. Ai përmend gjithashtu përgjegjësinë e tyre
për t'u përfshirë në procesin e vendimmarrjes në lidhje me përdorimin e burimeve,
shërbimeve dhe kapaciteteve të tyre gjatë të gjitha fazave të menaxhimit të
fatkeqësive. Pjesë e përgjegjësive të tyre është zhvillimi i planeve dhe zbatimi i
veprimtarive të menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë, si dhe sigurimi që ato të jenë
të koordinuara dhe të bashkëpunojnë me Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe
Decentralizimit.
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Strategjia e Sigurisë Kombëtare, 2014

Strategjia e Sigurisë Kombëtare (SSK), e miratuar në vitin 2014, hedh themelet e
planifikimit të sigurisë kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Ajo u hartua pas Planit
Kombëtar për Emergjencat Civile dhe ligjit për emergjencat civile, por para Kuadrit për
Veprim të Hyogo-s 2005-2015. Kjo strategji i konsideron fatkeqësitë natyrore dhe ato të
shkaktuara nga njeriu si një ndër shqetësimet kryesore të sigurisë kombëtare. Ajo
gjithashtu përfshin objektiva strategjikë dhe përshkruan rolet dhe përgjegjësitë e
institucioneve, në veçanti në lidhje me rëndësinë e koordinimit ndërinstitucional dhe
ndërsektorial mes palëve të interesuara përkatëse në nivele të ndryshme, për të
ndërmarrë veprimet e duhura dhe të nevojshme. Projektligji i ri "Për mbrojtjen civile"
dhe drafti i Strategjisë Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe
Mbrojtjen Civile marrin në konsideratë Kuadrin e ri Sendai për RRF-në dhe aktualisht
janë nën shqyrtim nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile (DPEC).
Drafti i Strategjisë Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe Mbrojtjen
Civile 2014-2018

Kjo Strategji për RRF-në siguron bazën për një koordinim më të mirë ndërmjet të gjitha
institucioneve përkatëse në të gjitha nivelet dhe parashtron nevojën e Shqipërisë për të
trajtuar rrezikun nga fatkeqësitë në planet kombëtare të zhvillimit dhe integrimit, duke
përfshirë edhe në veprimtaritë e ministrive të linjës, qarqeve, bashkive dhe qyteteve. Ky
dokument mbështetet dhe përforcon planet ekzistuese, institucionet dhe kuadrot
rregullatore në Shqipëri në lidhje me reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe është në
përputhje me Kuadrin për Veprim të Hyogo-s (KVH) dhe kuadrin pasues, Kuadri Sendai
për RRF-në. Dokumenti përfshin pesë komponentët strategjikë në vijim:
-

-

Komponenti strategjik 1 - Forcimi i institucioneve kombëtare, i prefektëve dhe i
institucioneve vendore, si dhe i kuadrove të tyre rregullatore;
Komponenti strategjik 2 - Sigurimi i bazës ligjore dhe garantimi i zbatimit të
kodeve të ndërtimit në Shqipëri, përshtatja e standardeve evropiane aktuale dhe
përforcimi i bazës informative për rrezikun e tërmeteve, dhe në veçanti i hartave
të mikrozonimit;
Komponenti strategjik 3 - Rritja e ndërgjegjësimit kombëtar dhe njohurive dhe
lehtësimi i shkëmbimit të informacionit mbi RRF-në dhe mbrojtjen civile;
Komponenti strategjik 4 - Rritja e gatishmërisë, e shërbimeve të emergjencës dhe
i kapaciteteve të rikuperimit;
Komponenti strategjik 5 - Rritja e mbrojtjes financiare.

Strategjia ndërsektoriale përfshin sektorin e bujqësisë, me prioritete dhe veprimtari
specifike, krijimin e një platforme kombëtare shumëpalëshe për RRF-në (pjesë e
komponentit strategjik 1), identifikimin e roleve dhe përgjegjësive për sistemin e
paralajmërimit të hershëm të vendit, i cili do të përfshijë procedurat standarde të
veprimit për rreziqe të ndryshme që fillimisht do të fokusohen te përmbytjet dhe
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zjarret në pyje, si edhe nxitjen e mbledhjes së të dhënave kombëtare mbi rreziqet nga
fatkeqësitë, nga burime të hapura të dhënash, për t'u përfshirë në datab azën
kombëtare të humbjeve nga fatkeqësitë (pjesë e komponentit strategjik 2); rritjen e
kapaciteteve aktuale të planifikimit për emergjencat të të gjitha ministrive të linjës,
në veçanti për sektorët e shëndetësisë dhe bujqësisë/ujërave (pjesë e komponent it
strategjike 4); dhe zgjerimin e mbulimit me sigurim të fermerëve për të përfshirë
përmbytjet dhe tërmetet (pjesë e komponentit strategjik 5).
Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor, 2014

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor (SNZHRB) u përgatit nga
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU) nga
tetori i vitit 2012 deri në maj të vitit 2014 dhe është hartuar në përputhje me qasjen për
planifikim strategjik në BE për Politikën e Përbashkët Bujqësore (PBB) 2014-2020.
Objektivi i përgjithshëm i saj është përcaktimi i kërkesave specifike për zhvillimin e
bujqësisë, agropërpunimit dhe zonave rurale në Shqipëri në përputhje me kërkesat e BEsë.
Si rezultat, shkalla e integrimit të RRF-së në të gjithë këtë strategji është shumë e kufizuar.
Rreziqet natyrore ose reduktimi i rrezikut nga fatkeqësitë nuk përfshihen, ndonëse është
përshkruar ndikimi i parashikuar i ndryshimeve klimatike në bujqësi. Në veçanti, kjo i
referohet zvogëlimit të burimeve ujore dhe lagështisë, si dhe ndikimeve negative në
nënsektorët e bujqësisë dhe pylltarisë dhe në biodiversitet. Strategjia trajton gjerësisht
rritjen e parashikuar të përdorimit në masë të ujitjes gjatë muajve të thatë dhe dëmtimin
e mundshëm të llojeve të bimëve dhe habitateve.
Veprimet për reduktimin e ndikimit të ndryshimeve klimatike lidhen me menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore, burimeve të tokës, pyjeve dhe ujit, si dhe me
rëndësinë e rikuperimit, ruajtjes dhe rritjes së ekosistemeve, të cilat varen nga bujqësia
dhe pylltaria. Për sa i përket masave të veçanta të RRF-së për bujqësinë, janë përfshirë
rehabilitimi i sistemeve të ujitjes dhe i sistemeve të mbrojtjes nga përmbytjet, praktikat
kundër erozionit të tokës dhe masat e lidhura me shëndetin e kafshëve.
Strategjia Ndërsektoriale e Zhvillimit Rural, 2007-2013

Strategjia Ndërsektoriale e Zhvillimit Rural fokusohet në zhvillimin në kontekstin e
anëtarësimit në BE. Si e tillë, shtyllat kryesore të zhvillimit rural janë në p ërputhje
me ato të Rregullores së BE-së për Zhvillimin Rural dhe të skemave të mbështetjes së
saj për anëtarësimin. Shtylla e dytë e "menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve
natyrore, përfshirë pyjet, kullotat dhe ujërat", lidhet me reduktimin e rrezikut nga
fatkeqësitë, pasi çështjet mjedisore si erozioni, bllokimi i rezervuarëve dhe
përmbytjet konsiderohen se janë rezultat i shpyllëzimit dhe përdorimit të tepërt të
kullotave, duke shkaktuar humbje të habitateve dhe biodiversitetit, gjë që redukton
aftësitë ripërtëritëse të ekosistemeve ndaj goditjeve dhe streseve të jashtme, si
rreziqet natyrore dhe ndryshimet klimatike.
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Strategjia ofron disa informacione për këto rreziqe natyrore, por sërish ndryshimi i
klimës nuk përmendet. Gjithashtu, në dokument janë përfshirë vetëm disa masa të
lidhura me RRF për bujqësinë dhe ato ishin kryesisht praktikat agromjedisore të BE së, siç është qarkullimi i kulturave bujqësore dhe mbrojtja e tokës nga erozioni. Ndaj,
ky dokument në thelb fokusohet në mbrojtjen e mjedisit përmes menaxhimit të
qëndrueshëm të burimeve natyrore në zonat rurale. Qeveria duhet të ndërmarrë
hapat e mëposhtëm: "(i) të vazhdojë të zhvillojë dhe zbatojë politika që synojnë
përmirësimin e menaxhimit të pellgjeve ujëmbledhës, duke lehtësuar menaxhimin në
nivel fshati të kullotave malore dhe pyjeve; (ii) të sigurojë shfrytëzim të
qëndrueshëm afatgjatë të burimeve ujore midis kërkesave konkurruese; dhe (iii) të
zhvillojë dhe zbatojë politika të monitorimit dhe mbikëqyrjes së burimeve detare dhe
ujërave të brendshme."27
Strategjia për Zhvillimin e Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave, 2003
Kjo strategji fokusohet kryesisht në zhvillimin e sektorit pyjor si një kontribuues në
ekonominë shqiptare, duke theksuar menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, ruajtjen
dhe mbrojtjen e pyjeve dhe biodiversitetit. Arsyetimi i saj është si vijon:
"Menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore të pyjeve dhe kullotave nënkupton
mirëqeverisjen dhe përdorimin e resurseve në një mënyrë dhe me një ritëm që ruan dhe
siguron biodiversitetin, prodhimtarinë, aftësinë ripërtëritëse, vitalitetin dhe
potencialin e tyre për të përmbushur, për sot dhe të ardhmen, funksionet ekologjike,
ekonomike dhe sociale në nivel vendor, kombëtar dhe global, pa shkaktuar dëme në
ekosisteme të tjera." 28
Ndër parimet strategjike është "menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe
kullotave", ku një nga objektivat e përmendura është "restaurimi dhe rehabilitimi i
ekosistemeve të degraduara të pyjeve dhe kullotave". Në dokument përmendet
rëndësia e kontrollit të erozionit dhe nevoja për të ulur shkretëtirëzimin dhe për një
shfrytëzim më efikas të burimeve ujore. Megjithatë, nuk përfshihen rreziqe të veçanta
natyrore apo përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike. Ajo përmban një paragraf i
shkurtër për rëndësinë e zbutjes së ndryshimeve klimatike dhe rolin e pyjeve në
zbutjen e ndryshimeve klimatike. Ndërkohë, vetëm indirekt, janë përshkruar disa
masa të RRF, si rehabilitimi i pyjeve të degraduar, pyllëzimi, planet për përmirësimin
e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve. Këto ndërhyrje janë të rëndësishme, pasi
ekosistemet e shëndetshme janë më pak të cenueshme dhe më të afta për të
parandaluar dhe zbutur ndikimin e rreziqeve natyrore.
Ky dokument planifikimi përmban shumë pak gjurmë të integrimit të masave të RRFsë dhe mund të konsiderohet më tepër si një produkt i iniciativave ndërkombëtare
27
28
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mbi qëndrueshmërinë, të cilat lidhen me Samitin e Tokës (Rio, qershor 1992) dhe me
Konventën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe vazhdimësinë e tij. Ai u hartua përpara
kuadrit ndërkombëtar të RRF-së - Kuadri për Veprim i Hyogo-s i hartuar në vitin 2005
dhe i miratuar nga 168 vende të botës, të cilat ranë dakord që të përpiqen të
reduktojnë rreziqet nga fatkeqësitë dhe të ndërtojnë qëndrueshmërinë e vendeve
dhe komuniteteve.

Plani i Integruar Ndërsektorial për Bregdetin, 2015

Ky draftplan u hartua nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe shqyrton politikat dhe
direktivat e konventave rajonale evropiane për menaxhimin e integruar të zonave
bregdetare mesdhetare dhe në veçanti të rajonit bregdetar shqiptar. Ai përpiqet
gjithashtu të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm për planifikimin e zhvillimit
hapësinor, duke përfshirë edhe planifikimin territorial kombëtar dhe rajonal.
Draftplani fokusohet edhe në rëndësinë e nivelit të bashkisë, për sh kak edhe të
reformës së vitit 2014, e cila e ndau vendin administrativisht në 61 bashki, dhe synon
të shmangë mbivendosjen e roleve dhe përgjegjësive të organizatave dhe
departamenteve.
Ky draftplan për bregdetin përmend rreziqet natyrore, si përmbytjet dhe thatësirën
dhe erozionin e rreziqe të tjera për zonat bregdetare. Ndryshimet klimatike pranohen
si një sfidë shtesë për planifikimin dhe menaxhimin e zonës bregdetare, kjo për shkak
të intensifikimit të rreziqeve natyrore, si stuhitë, rritjes së niveleve të pritshme të
detit, rritjes së temperaturës së ajrit dhe të temperaturës në përfaqen e detit, si dhe
acidifikimit të oqeaneve, të cilat tashmë po ndikojnë negativisht në ekosistemet,
infrastrukturën dhe komunitet në këtë zonë.
RRF-ja nuk është integruar në mënyrë sistematike në dokument, pasi ai përmban
vetëm një pjesë që fokusohet te rreziku nga përmbytjet, rreziku ndaj mjedisit,
erozioni dhe ndryshimi i klimës. Masat për reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë
përfshijnë zhvillimin e planeve bashkiake për përcaktimin e rreziqeve të tilla të
erozionit dhe përmbytjeve në zonat bregdetare, si dhe vendosjen e parametrave për
parandalimin e dëmeve ndaj ndërtimeve të reja. Si i tillë, ky dokument nuk fokusohet
në mënyrë të veçantë te sektori i bujqësisë dhe nuk përmenden as sektorë të tjerë të
veçantë. Megjithatë, ai thekson se është e rëndësishme të merret në konsideratë
ndikimi i ndryshimeve klimatike në qytetet bregdetare, në infrastrukturë dhe në
peizazhin natyror.
Krahas zhvillimit të planeve bashkiake të lartpërmendur, i jepet rëndësi e veçantë
edhe rolit dhe përgjegjësive kryesore të bashkive lidhur me RRF-në, veçanërisht në
lidhje me rreziqet nga ndryshimet klimatike dhe zbatimin e masave, si pyllëzimi dhe
mbjellja e pemëve në zonat e cenueshme, ndërtimi i digave për të parandaluar
përmbytjet dhe përdorimi i materialeve ekologjike dhe i energjive të rinovueshme.
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Draftstrategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore, 2016

Strategjia për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore (MIBU), e vitit 2016, siguron
kuadrin ligjor, institucional, teknik dhe social-ekonomik të Shqipërisë në lidhje me
burimet e saj ujore. Kjo strategji është hartuar bazuar në legjislacionin evropian për
mjedisin dhe në parimet e MIBU, dhe ndihmon në trajtimin e nevojave të identifikuara
më poshtë për burimet ujore të Shqipërisë:






"Sigurimi i ujit me cilësi dhe sasi të mjaftueshme për konsum njerëzor dhe shtazor;
Siguria e prodhimit të ushqimit;
Mbrojtja e duhur e burimeve ujore për prodhimin e energjisë, asgjësimin i mbetjeve
(ujore), ose nxjerrjen (e mineraleve);
Mbrojtja e habitateve natyrore, biodiversitetit dhe ekosistemeve;
Mbrojtja nga ndikimet negative të ndryshimeve klimatike në rajonin e Ballkanit."29

Vizioni i draftstrategjisë përfshin reduktimin dhe menaxhimin e rrezikut që lidhet me
përmbytjet:
"Deri në vitin 2027, Shqipëria do të jetë bërë një vend efikas në lidhje me ujin, me menaxhim
funksional të integruar të burimeve ujore, duke përfshirë një sistem të shëndoshë monitorimi
dhe rreziqe të pranueshme nga përmbytjet. Shfrytëzimi i ujit bazohet në parimin e barazisë
dhe të qëndrueshmërisë për përfitime të barabarta shoqërore-gjinore ekonomike dhe të
drejtësisë mjedisore për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm." 30

Strategjia përcakton se, deri në vitin 2027, një nga objektivat e politikës është arritja
e menaxhimit efektiv të fatkeqësive në nivel kombëtar, që përfshin zhvillimin e një
plani kombëtar për menaxhimin e fatkeqësive, duke përfshirë edhe dhënien
përparësi fatkeqësive që lidhen me ujërat. Organizmat që parashikohen të përfshihen
në krijimin e këtij plani janë Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit
të Ujërave, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), si dhe të tjera institucione e
autoritete vendore. Një nga supozimet është integrimi i menaxhimit të fatkeqësive
edhe në MIBU.
Aktualisht, RRF-ja është integruar disi gjerësisht në strategji dhe është e lidhur me
ndryshimet klimatike. Ndikimet e rreziqeve natyrore dhe ndryshimet klimatike në
sektorin e bujqësisë njihen tashmë dhe shpyllëzimi dhe menaxhimi i pamjaftueshëm
i shtretërve të lumenjve shihen si shkaqe të ekspozimit ndaj përmbytjeve të ultësirës
perëndimore dhe baseneve të lumenjve të Drinit dhe Vjosës.
Dokumenti përmban një objektiv të veçantë për sigurimin e një sistemi për
menaxhimin e integruar, efikas dhe të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike të
burimeve ujore dhe disa pjesë për mungesën e ujit dhe thatësirat, si dhe masat e RRF29
30
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së për prodhimin e kulturave dhe pylltarinë, si përdorimi i sistemeve të ujitjes për
fazat kritike të rritjes së kulturave, sistemet e mbrojtjes nga përmbytjet, siç janë
argjinaturat e lumenjve dhe deteve, vlerësimet e rrezikut nga përmbytjet, hartat e
rrezikut dhe të rreziqeve nga përmbytjet, paralajmërimi i hershëm për përmbytjet në
përputhje me Direktivën e BE-së "Për përmbytjet" dhe ato që lidhen me planet e RRFsë, siç janë krijimi i planeve të menaxhimit të baseneve lumore, planeve për
menaxhimin e përmbytjeve, masterplaneve dhe planeve sektoriale për ujërat.
Koordinimi dhe planifikimi ndërsektorial konsiderohen thelbësorë për një sistem të
menaxhimit të integruar të burimeve ujore që është efektiv, efikas dhe i qëndrueshëm
ndaj ndryshimeve klimatike. Në këtë kontekst, Këshillat e Baseneve Lumorë (KBL)
mund të luajnë, ndër të tjera, një rol të rëndësishëm dhe koordinues në fushat e
parandalimit të rrezikut. Megjithatë, është e nevojshme të rriten kapacitetet teknike
dhe administrative të KBL-ve në nivel rajonal. Është vlerësuar se nevojitet një
investim i përgjithshëm prej 98 milionë dollarë amerikanë për krijimin e një sistemi
menaxhimi të integruar të burimeve ujore që është efikas dhe i qëndrueshëm ndaj
ndryshimeve klimatike.
Plani Kombëtar i Veprimit për Mjedisin, 2001

Plani i Veprimit për Mjedisin është një rishikim i planit të vitit 1994 dhe mishëron
politikën e qeverisë shqiptare për mbrojtjen e mjedisit. Përmes këtij plani synohet
përdorimi efikas dhe i qëndrueshëm i burimeve natyrore të vendit, si dhe
parandalimi dhe kontrolli i ndotjes ndërkufitare dhe i dëmtimit të përgjit hshëm të
mjedisit global. Ky dokument ofron një pasqyrë të thelluar të sfidave mjedisore të
Shqipërisë dhe të kërcënimeve me të cilat ballafaqohet vendi.
Rrëshqitjet e dherave dhe përmbytjet përmenden si një nga pesë problemet kryesore
në Shqipëri, sikurse dhe menaxhimi i paqëndrueshëm i tokës, i cili kontribuon edhe
më shumë në rritjen e cenueshmërive bazë dhe të ekspozimit ndaj rreziqeve
natyrore. Përdorimi i papërshtatshëm i tokës për dekada me radhë ka çuar në
degradim të mjedisit, si: erozion, kripëzim dhe ndotje, të shkaktuar nga përdorimi i
praktikave të paqëndrueshme bujqësore dhe blegtorale. Ndonëse ka njëfarë
përmirësimi në uljen e erozionit, një nga shkaqet e tij vazhdon të mbetet shpyllëzimi
masiv në zonat malore, duke përfshirë këtu edhe kullotjen e pakontrolluar të dhive.
Përmbytjet dhe rrëshqitjet tokës janë të shpeshta, me përmbytje që prekin kryesisht
pjesën veriore dhe qendrore të ultësirës perëndimore, dhe që prekin komunitetet që
banojnë në këto zona. Problemet e erozionit shfaqen më shumë në zonat malore, duke
shkaktuar ndonjëherë edhe rrëshqitje të dherave, gjë që gjithashtu ndikon
negativisht në pjellorinë e tokës. Pavarësisht se sektori i bujqësisë nuk përmendet,
ky dokument përshkruan zbatimin e masave parandaluese dhe integrimin e çështjeve
mjedisore në procesin e planifikimit sektorial.
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Strategjia gjithashtu dëshmon për disponimin e burimeve të kufizuara financiare për
monitorimin e burimeve ujore, kjo për shkak të metodologjisë së vjetruar analitike.
Për më tepër, forcimi i institucioneve dhe ngritja e kapaciteteve është një nga
prioritetet kyçe, në veçanti lidhur me institucionet dhe strukturat e mbrojtjes së
mjedisit, me qëllim që të sigurohet në mënyrë sa më efektive zbatimi i politikave që
fokusohen te menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe i biodiversitetit të
Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë theksohen koordinimi ndërinstitucional dhe
rëndësia e angazhimit politik dhe financiar. Ky rishikim i planit të vitit 1994
identifikon në mënyrë të veçantë rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve qendrore
dhe vendore, si dhe aktorët e tjerë shoqërorë, duke përfshirë edhe publikun, për
zbatimin me sukses të këtij plani.
Politikat strategjike për mbrojtjen e biodiversitetit në Shqipëri, 2015

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin, që mbulon periudhën 2000-2015,
përbën dokumentin kryesor të politikave mbi biodiversitetin në Shqipëri. Strategjia
përcakton prioritetet kryesore për ruajtjen e biodiversitetit dhe të habitateve. Ligjet që
janë në përputhje me këtë strategji përfshijnë ligjin "Për zonat e mbrojtura" (2002), ligjin
"Për mbrojtjen e biodiversitetit" (2006) dhe aktet e shpalljes së zonave të reja të
mbrojtura. Përveç këtyre, në vitin 2006 u miratua Strategjia dhe Plani i Veprimit për
Ligatinat dhe Plani i Veprimit për Mjedisin Global, që kanë të bëjnë me zbatimin e tri
konventave të Kombeve të Bashkuara, përkatësisht për Biodiversitetin, Ndryshimet
Klimatike dhe Shkretëtirëzimin.
Në vitin 2015 u botua edhe pasuesi i këtij dokumenti kombëtar për mbrojtjen e
biodiversitetit, i cili përshkruan rreziqet natyrore të zjarreve në pyje, sëmundjeve
dhe stuhive si kërcënime për pyjet në Shqipëri. Ndryshimi i klimës është përmendur
në objektivin 2, i cili fokusohet në reduktimin e elementeve dhe proceseve që
kërcënojnë biodiversitetin, dhe në objektivin 4, i cili synon të rrisë ruajtjen e
biodiversitetit dhe të promovojë shfrytëzimin e qëndrueshëm të ekosistemeve. Ky
dokument thekson se ndikimi i ndryshimeve klimatike mund të sjellë ndryshime p.sh.
në strukturat e bimësisë, humbje të biodiversitetit, zhdukje të llojeve të caktuara, si
dhe mund të ketë ndikim të konsiderueshëm në mjedis. Sidoqoftë, aty nuk përmendet
ndikimi i ndryshimeve klimatike në sektorë të tjerë, si ai i ujit apo bujqësisë, apo se
sa të degraduara apo të shpyllëzuara janë bërë këto zona, si dhe sa akoma më tepër
të cenueshme do të bëhen ato nga rreziqet natyrore në të ardhmen e afërt.
Dokumenti kryesisht përfshin masa të RRF që lidhen me shëndetin dhe gjallërinë e
pyjeve që janë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike. Po ashtu, në dokument
përmendet edhe rëndësia e monitorimit të ekosistemeve pyjore, nxitjes së
qarkullimit të kulturave bujqësore, diversifikimit dhe përdorimint të qëndrueshëm
të burimeve gjenetike në bujqësi.
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Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, 2014-2020

Një nga shtyllat e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) është "rritja
e qëndrueshme përmes përdorimit efikas të burimeve", e cila përqendrohet në
menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore brenda kontekstit të harmonizimit të
politikave të Shqipërisë me kërkesat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Po ashtu,
qëllime të tjera strategjike synojnë të minimizojnë degradimin e mjedisit dhe të ruajnë
burimet natyrore. Për disa nga sfidat mjedisore përshkruhen edhe shkaqet, siç është
erozioni i tokës për shkak të praktikave të paqëndrueshme pyjore, bujqësore dhe
kullosore.
Pylltaria është një nga sektorët e trajtuar në këtë strategji, duke u fokusuar te
përmirësimi i kuadrit institucional dhe ligjor për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve
dhe kullotave përmes. p.sh., vendosjes së pagesave për shërbimet e ekosistemit,
rehabilitimit të zonave të djegura nëpërmjet pyllëzimit dhe ripyllëzimit, si dhe
rehabilitimit të kullotave me anë të mbjelljes së foragjereve dhe pemëve. Pra, RRF për
bujqësinë nuk është e përfshirë thuajse fare në këtë dokument. Sigurimi është përshkruar
në këtë strategji, por vetëm pjesa që lidhet me sigurimet shoqërore dhe jo me ofrimin e
ndihmës që fermerët të transferojnë rreziqet bujqësore.

Aktorët, rolet dhe përgjegjësitë kryesore për reduktimin dhe
menaxhimin e rreziqeve nga fatkeqësitë (R/MRF)
Sistemi i Mbrojtjes Civile në Shqipëri përbëhet nga struktura të përhershme dhe të
përkohshme në nivel kombëtar dhe vendor, siç tregohet në figurën 1. Nëpërmjet këtyre
strukturave, çdo ministri, drejtori ose institucion ka përgjegjësi të veçanta për të gjitha
fazat e ciklit të menaxhimit të rreziqeve nga fatkeqësitë.
Figura 1 Paraqitja grafike e aktorëve të emergjencave civile në Shqipëri.
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Burimi: Përshtatur nga FAO, 2016b

Në përputhje me legjislacionin kombëtar, brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme u
ngrit Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile. Ky organizëm është i ndarë në dy
drejtori funksionale: Drejtoria Operacionale e Emergjencave Civile dhe Drejtoria për
Planifikimin dhe Koordinimin e Emergjencave Civile.
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile është institucioni kyç për menaxhimin e
rrezikut nga fatkeqësitë dhe është vendi më i mirë për të rritur përfshirjen e RRF-së në
legjislacionin ekzistues dhe në sistemin e menaxhimit. DPEC-ja nuk ka përgjegjësi të
drejtpërdrejta lidhur me punën e ministrive të linjës, por ka përgjegjësinë që të sigurojë
koordinimin efektiv të të gjitha ministrive, institucioneve dhe organeve të tjera në
çështjet e menaxhimit të emergjencave, duke përfshirë edhe zbutjen dhe gatishmërinë.
Gjithashtu, DPEC-ja koordinon punën e zyrtarëve me kohë të plotë të emergjencave civile
në të 12 qarqet e Shqipërisë. Përveç kësaj, edhe Bashkitë pjesë e këtyre qarqeve kanë
zyrtarët e tyre të emergjencave civile, të cilët aktualisht janë nën varësinë e
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departamentit juridik. Megjithatë, këta zyrtarë nuk kanë kompetenca vendimmarrëse në
lidhje me menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë.
Përgjegjësitë në nivel kombëtar
Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave kryeson Sistemin Kombëtar të Menaxhimit të Emergjencave Civile
në Shqipëri. Ai miraton strategjitë, politikat dhe programet që synojnë parandalimin,
zbutjen, gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj situatave të emergjencave civile. Këshilli i
Ministrave shpall gjendjen e emergjencës civile në një zonë të caktuar ose në të gjithë
vendin. Pas shpalljes së gjendjes së emergjencës civile, Këshilli i Ministrave themelon
Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile. Komiteti Ndërministror i Emergjencave
Civile koordinon veprimtaritë e të gjitha institucioneve të përfshira, gjatë të gjitha fazave
të përgjigjes ndaj gjendjes së emergjencës civile. Komiteti i Koordinimit të Emergjencave
Civile dhe Krizave kryesohet nga zëvendëskryeministri dhe bashkëdrejtohet nga ministri
i punëve të brendshme dhe të gjithë ministrat e tjerë janë anëtarë të tij. Ai është autoriteti
më i lartë i koordinimit të veprimeve të subjekteve shtetërore dhe private dhe siguron
mjetet financiare të nevojshme për të kapërcyer emergjencat dhe krizat.
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për zbatimin e politikave të Këshillit
të Ministrave në fushat e planifikimit dhe përballimit të emergjencave civile. Drejtoria e
Përgjithshme e Emergjencave Civile është institucioni kryesor për menaxhimin e
fatkeqësive. Kjo drejtori vepron si sekretariat i Komitetit të Koordinimit të Emergjencave
Civile dhe Krizave. Përmes kësaj strukture të përhershme, Ministria monitoron gjendjen
e emergjencave në të gjithë territorin e Shqipërisë, ndërsa në situatat e qeta dhe në rastet
e emergjencave të vogla bashkëpunon me institucionet qendrore dhe strukturat e
përfshira në çështjet e emergjencave civile. Nën varësinë e kësaj drejtorie është ngritur
Komisioni Teknik Këshillimor, i cili përbëhet nga anëtarë të të gjitha ministrive të linjës,
instituteve akademike dhe drejtorive e agjencive të ndryshme koordinuese. Ky komision
vlerëson strategjitë dhe politikat, kryen vlerësimin e rreziqeve, përgatit programet e
edukimit të publikut për punonjësit e emergjencave civile, vlerëson rreziqet dhe
mundësitë e zbutjes dhe planet e propozuara nga institucionet shtetërore.
Ministritë e linjës
Çdo ministri është përgjegjëse për planifikimin dhe menaxhimin e emergjencave civile
sipas fushës së veprimtarisë së tyre. Brenda çdo ministrie ndodhet një zyrë e veçantë për
informimin dhe menaxhimin e emergjencave civile dhe krizave, e cila përbëhet nga
punonjës që, përveç roleve të tyre të përhershme, marrin edhe disa detyra të lidhura me
RRF-në. Këto zyra koordinohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile dhe
veprimtaritë e tyre përfshihen në të gjitha fazat e menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë
dhe, sipas rastit, DPEC luan rol drejtues ose mbështetës, i cili varet nga natyra dhe
madhësia e ngjarjes së fatkeqësisë. Megjithatë, duket se ato ende vazhdojnë të jenë
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dukshëm të fokusuara në veprimtaritë e përgjigjes ndaj emergjencave. Më shumë
informacion mbi rolin e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të
Ujërave jepet në seksionin e mëposhtëm.
Organizatat joqeveritare kombëtare dhe sektori privat
Disa kompani të sektorit privat thirren për të ofruar mbështetje humanitare, duke
përfshirë kompanitë e telefonisë celulare (AMC, Vodafone Albania, Plus), Aeroportin
Ndërkombëtar të Tiranës e kështu me radhë. Përveç kësaj, organizatat humanitare
joqeveritare (OJQ), si Kryqi i Kuq Shqiptar, ofrojnë shërbime humanitare.
Përgjegjësitë në nivel rajonal
Prefekti i qarkut është përgjegjës për planifikimin dhe përballimin e emergjencave civile
në nivel qarku ose rajoni. Nën drejtimin e prefektit të qarkut, ngrihet Komisioni i
Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile, i cili ka detyrën e koordinimit të
veprimtarive të autoriteteve të qarkut dhe organizatave vullnetare për planifikimin dhe
përballimin e emergjencave. Njëkohësisht, është ngritur edhe një sektor i përhershëm
për planifikimin dhe përballimin e emergjencave dhe, në raste fatkeqësie, organizohet
Komisioni Rajonal për Planifikimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive, nën drejtimin e vetë
prefektit.
Përgjegjësitë në nivel bashkiak
Kryetari i bashkisë është përgjegjës për planifikimin dhe përgjigjen ndaj emergjencave
civile në bashkinë përkatëse. Nën drejtimin e kryetarit të bashkisë, ngrihet Komisioni për
Planifikimin dhe Përballimin e Emergjencave Civile. Detyra e tij kryesore është
koordinimi i të gjitha veprimtarive të njësisë së qeverisjes vendore dhe të organizatave
vullnetare përgjegjëse për planifikimin dhe përballimin e emergjencave. Për bashkitë që
janë qendra qarqesh, është ngritur një njësi e përhershme në nivel drejtorie përgjegjëse
për planifikimin dhe marrjen e masave në rast fatkeqësish, ndërkohë që për bashkitë e
tjera kjo strukturë është organizuar si sektor. Të gjitha bashkitë kanë zyrtarët e tyre të
emergjencave civile të vendosur në departamentet e tyre juridike, ndonëse këta zyrtarë
nuk kanë kompetenca vendimmarrëse në drejtim të menaxhimit të rrezikut nga
fatkeqësitë. Përjashtim bën vetëm Bashkia e Tiranës, e cila ka departamentin e saj për
emergjencat civile të përbërë nga 11 njësi administrative, që i jep bashkisë kompetenca
vendimmarrëse. Përveç strukturave të përhershme, ekziston edhe Komisioni i
Planifikimit dhe Menaxhimit të Emergjencave Civile. Në përgjithësi, kapaciteti i përgjigjes
ndaj fatkeqësive në nivel bashkiak është shumë i dobët, ndaj kërkohet mbështetje nga
qeverisja qendrore për të përmirësuar përgjigjen ndaj fatkeqësive dhe kapacitetet për
RRF-në.
Platforma Kombëtare për RRF-në
Aktualisht, nuk ekziston një platformë kombëtare ndërdisiplinore, ndërsektoriale dhe
shumëpalëshe për RRF-në për të ndihmuar në avancimin e një angazhimi kombëtar për
reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë. Ndonëse RRF-ja trajtohet dhe njihet si pjesë e disa
politikave, strategjive dhe planeve të veprimit, siç edhe u përshkrua më lart, nuk është
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miratuar ende një qasje sistematike për integrimin e RRF-së në planet sektoriale dhe
ndërsektoriale. Në Strategjinë Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë
2014-2018, e cila nuk është miratuar ende zyrtarisht, një masë prioritare e përcaktuar
është nevoja e angazhimit të ministrive të linjës në një nivel më të lartë rreth RRF-së,
duke përfshirë formalizimin e një platforme kombëtare shumëpalëshe për RRF-në, duke
theksuar njohjen në rritje të nevojës për RRF efektive në Shqipëri.31

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
(MBZHRAU)
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU), më parë
e njohur si Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, është përfshirë
aktualisht me veprime në shkallë kombëtare në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural,
peshkimit dhe administrimit të ujërave.. Puna e MBZHRAU në të gjitha nivelet, nga niveli
kombëtar tek ai vendor, së bashku me struktura të tjera të jashtme, siç janë ministritë e
tjera të linjës si p.sh. Ministria e Mjedisit dhe organizatat që punojnë nën varësinë e
MBZHRAU, konsiston me ushtrimin e veprimtarive që lidhen me funksionet dhe detyrat
e mëposhtme në lidhje me "emergjencat", të përshkruara në tabelën 5, përkatësisht në
fushën e emergjencave civile.32
Tabela 5 Funksionet e MBZHRAU
Emergjencat
Objektivat e veprimeve të saj
Përmbytjet
Synon parandalimin, zbutjen, tejkalimin, rehabilitimin dhe rimëkëmbjen e
zonave që rrezikohen nga përmbytjet ose që janë përmbytur.
Zjarret
Synon mbrojtjen e pyjeve dhe të tokave bujqësore nga zjarret
Erozioni
Synon mbrojtjen e tokave nga llojet e ndryshme të erozionit
Uji33
Synon mbrojtjen e burimeve ujore dhe të furnizimit me ujë dhe sigurimin e
stabilitetit të mirëmbajtjes dhe shfrytëzimit, sipas rregullave të furnizimit
me ujë
Fauna
Synon mbrojtjen e kafshëve dhe bagëtive nga sëmundjet ngjitëse dhe
parandalimin e përhapjes së epidemive të mundshme
Flora
Synon të informojë vazhdimisht për gjendjen fito-sanitare të bujqësisë në
shkallë kombëtare dhe të hartojë strategjinë e duhur për të luftuar
sëmundjet e bimëve
Transporti
Ushtrimi i kontrollit në zonat e patrullimit kufitar për të parandaluar
transportimin e bimëve dhe kafshëve të sëmura dhe, për rrjedhojë,
transmetimin e sëmundjeve përtej kufijve
Kontrolli
Kontrollon kushtet e ruajtjes, tregtimit dhe përdorimit të produkteve për
mbrojtjen e bimëve
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Republika e Shqipërisë, 2017
Ibid.
33 Duket se thatësira konsiderohet si një çështje e menaxhimit të ujërave në kontekstin e projekteve të ndryshme të ujitjes dhe kullimit.
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Monitorimi

Mban nën monitorim dhe gatishmëri kanalet, digat, argjinaturat dhe
stacionet e pompimit.

Struktura e tanishme funksionale e MBZHRAU mund të shihet në figurën 2, e cila thekson
mungesën aktuale të një departamenti të fokusuar ose që lidhet specifikisht me
reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë në bujqësi.
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Figura 2 Struktura organizative e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Burimi: Përshtatur nga MBZHRAU, 2016
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Ligji nr. 8518 "Për ujitjen dhe kullimin" dhe ligji nr. 9244 "Për mbrojtjen e tokës
bujqësore" përcaktojnë se MZHBRAU është ministria përgjegjëse për trajtimin e tokave
bujqësore të prekura në rast fatkeqësish ose emergjencash civile. MBZHRAU ka
përgjegjësinë që të informohet vazhdimisht për gjendjen fito-sanitare të kulturave
bujqësore në shkallë kombëtare dhe, në rast se kërkohet, të miratojë një strategji të
përshtatshme për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve te bimët.34
Përgjegjësi e MBZHRAU është edhe garantimi i mirëmbajtjes, monitorimit dhe
gatishmërisë së kanaleve, digave, argjinaturave dhe stacioneve të pompimit, si dhe
rimëkëmbja e zonave të përmbytura. Për kryerjen e veprimeve të tilla, MBZHRAU
koordinon veprimtaritë me ministritë e mëposhtme:
-

-

-

-

-

Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për të garantuar furnizimin me energji
elektrike të stacioneve të pompimit dhe riparimin e menjëhershëm të defekteve;
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe
Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për të ndihmuar në kontrollin, inspektimin
dhe monitorimin e ndërhyrjeve në diga dhe në pritat ujëmbledhëse;
Ministrinë e Shtetit për Çështjet Vendore, për çështjet që lidhen me ose që
përfshijnë qeverisjen vendore.
Drejtorinë e Policisë për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin, së bashku me
Ministrinë e Mbrojtjes, për të siguruar strukturat e duhura për shuarjen e zjarreve
në pyje;
Ministrinë e Mbrojtjes dhe sektorin privat, për të ndihmuar me gërmimet, në
rastet e zhvendosjeve masive të tokës;
Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet e tjera të kërkimeve shkencore, për të
menaxhuar dhe trajtuar zonat e infektuara që paraqesin rrezik për bimët, kafshët
dhe njerëzit;
Ministrinë e Shtetit për Çështjet Vendore, së bashku me organet e qeverisjes
vendore, për të përcaktuar zonat që paraqesin rrezik për t'u përmbytur dhe/ose
që vuajnë nga çarja e digave ujëmbledhëse;
Ministritë e tjera që lidhen me kontrollin e përmbytjeve dhe ujërave, si Ministria
e Shëndetësisë dhe Ministria e Mjedisit.

Përgjegjësitë aktuale të MBZHRAU lidhur me veprimet e RRF-së janë më të pranishme në
suazat e administrimit të ujërave. Menaxhimi i burimeve ujore përfshin disa ministri dhe
institucione të tjera në nivel rajonal dhe vendor dhe kjo vjen për shkak të institucioneve
të fragmentuara dhe koordinimi midis partnerëve të shumtë të përfshirë shpesh
konsiderohet si jo gjithmonë i mjaftueshëm dhe as i suksesshëm.
Ndonëse ka shumë partnerë të përfshirë në menaxhimin e burimeve ujore të Shqipërisë,
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave është përgjegjësja
kryesore për administrimin e ujërave dhe, në thelb, vendos se "kush merr çfarë" nga
34

FAO, 2016c
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burimet shtetërore. Prandaj, MBZHRAU është institucioni i përfshirë në dhe i cili është
ligjërisht përgjegjës për hartimin dhe promovimin e planeve dhe projekteve të vlerësimit
të rreziqeve nga përmbytjet. Ndërkohë, Këshillat e Baseneve Lumorë janë aktualisht
përgjegjës për menaxhimin e gjashtë baseneve lumorë kryesorë në Shqipëri dhe,
rrjedhimisht, janë përgjegjës për çdo "çështje" që lidhet me funksionimin dhe ruajtjen e
mbrojtjes nga vërshimet e kështu me radhë.
Aktualisht, Drejtoria e Përgjithshme e Administrimit të Ujërave dhe Tokës, e cila operon
brenda MBZHRAU, punon së bashku me DPEC-në, Ministrinë e Punëve të Brendshme, GIZ
dhe Konsorciumin Italian për zbatimin e dy projekteve të veçanta të bazuara në rreziqet
e përmbytjeve. Një nga këto projekte fokusohet veçanërisht në krijimin dhe përdorimin
e sistemeve të paralajmërimit të hershëm të përmbytjeve. Megjithatë, të dyja këto
projekte janë ende në fazat e hershme të zhvillimit dhe as nuk dihet se deri në ç'masë
është integruar bujqësia në këto projekte.
Për sa i përket rreziqeve që paraqiten për bujqësinë nga thatësirat dhe rrëshqitjet e
dherave, veprimtaritë e vetme që janë në proces nga MBZHRAU lidhen me angazhimin
për të përmirësuar sistemin e ujitjes në Shqipëri. Në shumë rajone, bujqësia shqiptare
varet ndjeshëm nga ujitja, sidomos gjatë muajve të verës, dhe parashikimet aktuale
vlerësojnë se, për shkak të ndryshimeve klimatike, ujitja do të jetë edhe më tepër e
nevojshme. Megjithatë, si rezultat i mungesës së mirëmbajtjes së duhur, sistemi i ngritur
që para 40 vjetësh nuk po funksionon siç duhet. Një nga synimet e MBZHRAU është të
sigurojë 360 000 ha toka bujqësore me një sistem ujitjeje plotësisht funksional.
Aktualisht, me mbështetjen e Bankës Botërore, janë ujitur 220 000 ha dhe sipërfaqja e
mbetur pritet të mbulohet nga sistemet e ujitjes gjatë viteve të ardhshme.35
Punonjësit e MBZHRAU janë të vetëdijshëm për ndikimet negative të parashikuara të
ndryshimeve klimatike në sektorin e bujqësisë në Shqipëri. Megjithatë, vëmendja ndaj
RRF-së dhe përfshirja e aktiviteteve të lidhura me to mbeten të kufizuara. Përveç faktit
se planet për projekte të ardhshme duket se e përfshijnë RRF-në më gjerësisht në
menaxhimin e burimeve ujore të vendit, një fokus i përgjithshëm për reduktimin e
rrezikut nga fatkeqësitë duket se ende nuk është përfshirë plotësisht në veprimtaritë e
përditshme të MBZHRAU.
Së fundmi, në kohën e hartimit të këtij raporti, MBZHRAU sapo kishte ngritur një grup
pune brenda ministrisë për t'u marrë me menaxhimin e emergjencave civile dhe
fatkeqësive. Grupi i punës do të drejtohet nga ministri dhe do të përbëhet nga 3-4 anëtarë
të stafit brenda ministrisë, të cilët do të punojnë në bashkëpunim të ngushtë me
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe DPEC-në.
Qeverisja Vendore dhe Shërbimi i Ekstensionit

35

Informacion i marrë nga një intervistë gjysmë e strukturuar.
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Në vitin 2013, qeveria shqiptare realizoi reformën territoriale dhe administrative, e cila
kishte për qëllim zvogëlimin dhe konsolidimin e nivelit të parë të njësive të qeverisjes
vendore (NJQV). U hartua dhe miratua ligji nr. 115/2014 "Për ndarjen administrativoterritoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", i cili e zvogëloi
numrin e NJQV-ve nga 373 në 61 dhe shfuqizoi komunat. 58 nga NJQV-të e reja ndodhen
në zonat e tyre të mëparshme të funksionimit, ndërkohë që u krijuan 3 bashki të tjera me
qëllimin e veçantë të mbrojtjes së të drejtave të pakicave etnike. NJQV-të e reja u bënë
funksionale pas zgjedhjeve vendore të qershorit të vitit 2015.
Shërbimi i ekstensionit është një aktivitet i brendshëm, i cili menaxhohet nga MBZHRAU
dhe synon ofrimin e informacionit, këshillimit dhe trajnimit për fermerët dhe
agrobizneset. Shërbimi i ekstensionit operon në nivel qendror, rajonal dhe vendor dhe
punëson një total prej rreth 300 punonjësish. Në nivel vendor, MBZHRAU ka 12 drejtori
rajonale dhe 120 qendra të informacionit bujqësor. Në kuadër të shërbimit të
ekstensionit ekzistojnë pesë qendra të transferimit të teknologjisë bujqësore (QTTB), të
cilat janë përgjegjëse për kryerjen e kërkimeve në fusha të ndryshme të bujqësisë. Rolet
e QTTB-ve përfshijnë mbështetjen e MBZHRAU në formulimin dhe hartimin e strategjive
të skemave kombëtare dhe lehtësimin e transferimit të teknologjisë te bizneset e
përpunimit të ushqimit dhe tek ato bujqësore.36
Në përgjithësi, vlerësohet se shërbimet e ekstensionit dhe QTTB-të u mbështesin deri në
20 për qind të fermerëve dhe agrobizneseve me informacion dhe mbështetje për të
aplikuar dhe përfituar nga skemat kombëtare të mbështetjes.37 Sidoqoftë, ka probleme të
shumta me të cilat ballafaqohen shërbimet publike të ekstensionit, të cilat pengojnë
punën e tyre dhe kufizojnë sasinë e ndihmës që mund të ofrojnë, ku ndër të tjera renditen:
i. Numri i kufizuar i specialistëve të ekstensionit, ku mesatarisht ka një specialist
për 1700 fermerë;
ii. Specialistë ekstensioni të moshuar, me aftësi të kufizuara të TIK;
iii. Shërbime të pamjaftueshme/të pakta në zonat malore/të largëta;
iv.
Investime të pamjaftueshme financiare në qendrat dhe objektet e trajnimit
bujqësor;
v.
Njohuri të kufizuara rreth funksionimit të zinxhirëve të vlerave, ekonomisë
bujqësore dhe menaxhimit të biznesit.38
Shkalla e përfshirjes së RRF-së në të gjitha shërbimet e esktensionit mbetet relativisht i
paqartë.
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MBZHRAU, 2015
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Ministria e Mjedisit
Ministria e Mjedisit (MM) është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, përdorimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore, promovimin e natyrës dhe biodiversitetit, zhvillimin
dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, si dhe monitorimin e cilësisë së
ujit në Shqipëri.
Aktualisht, Ministria e Mjedisit dhe organizmat nën përgjegjësinë e saj, si dhe Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministria e Transportit dhe
Infrastrukturës dhe Ministria e Shëndetësisë kanë për detyrë zhvillimin dhe mbrojtjen e
cilësisë së ujit në Shqipëri. Megjithatë, Ministria e Mjedisit është organizmi parësor
përgjegjës për krijimin dhe zbatimin e politikave, strategjive, planeve kombëtare dhe
legjislacionit në lidhje me p.sh., mbrojtjen e burimeve ujore, shfrytëzimin racional të
burimeve ujore, përmirësimin e mjedisit ujor, mbrojtjen e ujërave sipërfaqësorë të
brendshëm, ujërave sipërfaqësorë të përkohshëm dhe ujërave detarë.39
Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) Shqipëri
Gjatë ristrukturimit të Agjencisë së Mjedisit dhe Pyjeve, me Vendim të Këshillit të
Ministrave nr. 150, datë 17.4.2014, u krijua Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Detyrat dhe
gama e veprimtarive që mbulon AKM përcaktohen në legjislacionin shqiptar për
mjedisin. AKM-ja është pika kombëtare e kontaktit për monitorimin dhe vlerësimin e
mjedisit në nivel kombëtar.
AKM-ja është një institucion ligjor, publik dhe buxhetor, i cili vepron nën varësinë e
Ministrisë së Mjedisit. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të AKM-së lidhen me
monitorimin e gjendjes së mjedisit në të gjithë Shqipërinë, duke përdorur tregues
mjedisorë që lidhen me cilësinë e ajrit, ujit dhe tokës, si dhe me gjendjen e pyjeve dhe të
biodiversitetit. Gjithashtu, AKM-ja është organi përgjegjës për menaxhimin e sistemit
kombëtar të informacionit mjedisor dhe inventarit kombëtar të pyjeve.
Funksionet e AKM-së përfshijnë:
- Ndjekjen e procedurave për vlerësimet e ndikimit në mjedis dhe lejet mjedisore
në përputhje me legjislacionin në fuqi;
- Hartimin dhe zbatimin e programit vjetor kombëtar të monitorimit;
- Zbatimin e programit vjetor kombëtar të monitorimit, me kapacitetet e veta dhe
në bashkëpunim me palët e treta të kontraktuara;
- Mbledhjen, menaxhimin, vlerësimin dhe hartimin çdo vit të raportit kombëtar për
gjendjen e mjedisit;
- Krijimin dhe menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve
(RSHTN), Inventarit Kombëtar të Pyjeve, Sistemit Kombëtar të Informacionit
Mjedisor etj.;
39
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-

-

Përcjelljen e informacionit mbi mjedisin te publiku dhe organet e interesuara, si
dhe dhënien e këshillave për çështje që lidhen me gjendjen e mjedisit
institucioneve të tjera publike në nivel kombëtar ose vendor;
Ofrimin e shërbimeve informuese për publikun mbi vendimet mjedisore të marra
nga politikëbërësit, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi;
Zbatimin e parimit "ndotësi paguan".40
Gjithashtu, AKM-ja i raporton Agjencisë Evropiane të Mjedisit (AEM) dhe
kontribuon në hartimin e raportit të saj me titull "Mjedisi i Evropës – Gjendja dhe
Perspektiva".

Këshilli Kombëtar i Ujit
Me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 268, datë 6.4.2016, u miratua Rregullorja për
Funksionimin e Këshillit Kombëtar të Ujit.41 Këshilli Kombëtar i Ujit (KKU) është
institucioni kryesor vendimmarrës, drejtohet nga kryeministri, i cili kryeson KKU-në, dhe
ka përgjegjësinë të miratojë strategjinë kombëtare të ujit dhe planin kombëtar për
burimet ujore të Shqipërisë. KKU-ja është përgjegjëse për sigurimin dhe zbatimin e
kuadrit ligjor, politika dhe strategjik në sektorin e ujit, si dhe për shqyrtimin dhe
rishikimin e përmbajtjes teknike të VNM-së. Kjo kërkohet për të gjitha projektet që mund
të kenë një ndikim të rëndësishëm në mjedis dhe për lëshimin e miratimeve dhe lejeve
mjedisore për aktivitete të mëdha.42

Institucionet hidrometeorologjike dhe funksionimi i sistemit të
paralajmërimit të hershëm
Sistemet e paralajmërimit të hershëm (SPH) janë jashtëzakonisht të rëndësishme për
rritjen e kapaciteteve të zbutjes së kërcënimeve nga rreziqet natyrore, veçanërisht në
lidhje me bujqësinë. SPH-të efektive zakonisht përbëhen nga katër elemente kryesore:
njohja e rrezikut, monitorimi dhe shërbimi i paralajmërimit, shpërndarja dhe
komunikimi dhe aftësia për t'u përgjigjur. Për këtë arsye, krahas ekzistencës së sistemit
të duhur, të ngritur për të parashikuar, monitoruar dhe shpërndarë paralajmërimet
përmes mënyrave të ndryshme, siç është media, është thelbësore edhe që kuptimi i
informacionit që merret dhe, më pas, veprimi në mënyrën e duhur dhe korrekte.
Kapacitetet teknike dhe operacionale të institucioneve shqiptare në lidhje me
parashikimin, monitorimin dhe paralajmërimin e të dhënave hidrometeorologjike
konsiderohen ende si të pamjaftueshme për të përballuar numrin e rreziqeve me të cilat
përballet vendi.
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Aktualisht parashikimet kombëtare të motit aktualisht në Shqipëri bëhen nga tre
organizma qeveritare:
 Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)
 Shërbimi Meteorologjik Ushtarak (SHMU), i cili është nën varësinë e Ministrisë së
Mbrojtjes
 Shërbimi Meteorologjik i Agjencisë Nacionale të Trafikut Ajror (SHMANTA)
Së bashku me MeteoAlb, një subjekt privat.
IGJEUM është një qendër kombëtare kërkimore e identifikuar si agjenci kombëtare
monitorimi dhe paralajmërimi për rreziqet natyrore, duke përfshirë përmbytjet, zjarret
dhe tërmetet. IGJEUM është miratuar nga Organizata Botërore e Meteorologjisë (OBM) si
Shërbimi Kombëtar Meteorologjik dhe Hidrologjik i Shqipërisë. Në vitin 2012, Instituti i
Gjeoshkencave (IGJ) dhe Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit u bashkuan për të formuar
Institutin e Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM). IGJEUM është pjesë e
Universitetit Politeknik të Tiranës dhe aktualisht është nën varësinë e Ministrisë së
Arsimit dhe Sporteve.
MeteoAlb është një kopani private e themeluar në vitin 2008. Së bashku me tre agjencitë
shtetërore, MeteoAlb ofron grupet e të dhënave meteorologjike dhe shërbimet në lidhje
me to në Shqipëri. MeteoAlb operon një rrjet prej 19 stacionesh vëzhgimi, të gjitha të
vendosura në zonat urbane. 11 nga këto stacione sigurojnë të dhënat meteorologjike
"kryesore" me një frekuencë prej çdo 10 minutash, ndërkohë që 8 të tjerët i sigurojnë ato
të dhëna dy herë në ditë. Gjithashtu, MeteoAlb mban të dhënat ditore, mujore dhe vjetore
për temperaturat e ajrit dhe reshjet që nga viti 1960 e më pas.43
Në përgjithësi, struktura e paralajmërimit të hershëm për hidrometeorologjinë në
Shqipëri fokusohet në tre komponentë kryesorë: monitorimi i rrjetit të stacioneve
automatike hidrologjike dhe meteorologjike sipërfaqësore, monitorimi i komponentëve
satelitorë dhe të internetit të Sistemit Global të Telekomunikacionit të OBM-së dhe
analizimi dhe parashikimi në qendër, pranë IGJEUM-it.
IGJEUM-i ka përgjegjësinë që t'i përcjellë të dhënat e monitorimit të rreziqeve, të
parashikimeve dhe paralajmërimeve të hershme Drejtorisë së Përgjithshme të
Emergjencave Civile (DPEC) dhe partnerëve të tjerë të RRF-së që janë të përfshirë në
mënyrë aktive. IGJEUM-i nxjerr një buletin ditor, nga e hëna deri të premten. Buletini i së
premtes përfshin edhe të dhënat për të shtunën dhe të dielën. Buletinet vihen në
dispozicion të publikut nëpërmjet faqes së internetit dhe profilit në Facebook të IGJEUM,
dhe i dërgohen edhe DPEC-së. Në rastin e një situate të mundshme me rrezikshmëri të
lartë, këto buletine mund të shtohen deri edhe dy ose tri herë në ditë. Por, buletinet shtesë
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nuk vihen në dispozicion të publikut të gjerë dhe përmbajnë të dhëna shtesë. IGJEUM
mund të ofrojë edhe informacione e të dhëna hidrometeorologjike shtesë, Sipas kërkesës.
Në vitin 2013, në sajë edhe të mbështetjes së Bankës Botërore, IGJEUM realizoi
digjitalizimin e të dhënave të periudhës 2001-2011. Kjo do të thotë se të dhënat e reja
nga stacioni automatik i instaluar kohët e fundit, sigurojnë mundësinë e krijimit të një
arkivi shtesë me informacione të detajuara të dobishme për SHMU-në, i cili ka rrjetin e
vet të vëzhgimit dhe jep paralajmërime për rreziqet në prezantime televizive dhe përmes
shpërndarjes së këshillave te mediat, të cilat më pas i redaktojnë dhe japin parashikimet
dhe paralajmërimet e tyre.
SHMU-ja ofron edhe shërbime të parashikimit të motit përkundrejt pagesës për klientët
në sektorë të tjerë ekonomikë të Shqipërisë. Gjithashtu, dihet se edhe SHMANTA ka
stacionin e vet të vëzhgimit. Megjithatë, bashkëpunimi mes tre organizmave të
parashikimit të motit është shumë i pakët. Janë konkretizuar tashmë propozimet për të
transmetuar në ekranet televizive, në formë shiriti në lëvizje të vazhdueshme,
paralajmërimet për rastet e emergjencave dhe për të dërguar SMS në telefonat celularë
të personave që gjenden në ose pranë zonës/zonave të rrezikuara. Aktualisht, ekziston
një sistem për dërgimin e mesazheve paralajmëruese për figurat kryesore dhe pikat e
kontaktit në zonat me rrezikshmëri të lartë. Megjithatë, IGJEUM është duke punuar me
OBM-në dhe operatorët telefonikë për një sistem transmetimi të SMS-ve, i cili do të jetë
në dispozicion edhe të publikut të gjerë. Ky sistem do të dërgojë paralajmërime ose
sinjalizime tek të gjithë telefonat celularë në një zonë gjeografike të paracaktuar.
Për momentin, Shqipëria nuk është anëtare e Sistemeve të Paralajmërimit EUMETNET, i
cili është një rrjet i kombinuar i 31 sistemeve meteorologjike evropiane. EUMETNET
kombinon të dhënat e marra nga e gjithë Evropa për të dhënë më pas paralajmërime për
mundësinë e një moti të ashpër, si reshje të dendura shiu të shoqëruara me rrezik
përmbytjesh, erëra të forta stuhish, valë të të nxehtit, stuhi dëbore etj.
Gjatë viteve të fundit, në Shqipëri janë bërë përparime të rëndësishme sa i përket
sistemeve të parashikimit dhe monitorimit. Përmirësimet përfshijnë:
-

-

-

Në mbarë vendin janë instaluar 40 stacione të reja të automatizuara
hidrometeorologjike vëzhgimi dhe shumica e tyre tashmë siguron të dhëna në
kohë reale;
Që nga viti 2013 është funksional "portali i shpërndarjes dhe i paraqitjes së të
dhënave hidrometeorologjike, një portal ky i ndërlidhur me sistemin
hidrometeorologjik të IGJEUM-it dhe me dy mundësi aksesi të kufizuar dhe të
pakufizuar";
Në kuadër të projektit "Përballimi dhe Zbutja e Rrezikut nga Fatkeqësitë në
Shqipëri (AL-DRMAP) në Evropën Juglindore (EJL), janë dixhitalizuar të dhënat
hidrologjike të 20 viteve dhe i atyre meteorologjike të 10 viteve;
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-

Buletinet 3-ditore dhe 7-ditore publikohen dhe postohen në faqen zyrtare të
IGJEUM-it në internet;
Janë nxjerrë tashmë buletinet paralajmëruese për zjarret në pyje gjatë verës dhe
buletinet paralajmëruese meteorologjike gjatë sezonit të lagësht;
Në mars të vitit 2015, Shqipëria përfitoi radarin e parë hidrometeorologjik për
monitorimin e motit të ashpër, si pjesë e projektit rajonal (AdriaRADNet) në
kuadër të Instrumentit të Asistencës së Paraanëtarësimit (IPA) në Bashkimit
Evropian (BE). Ky projekt rajonal, i cili përfshin Italinë, Kroacinë dhe Shqipërinë,
parashikon ngritjen e një infrastrukture të integruar të teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit (TIK), të bazuar në internet dhe me mundësi
shkallëzimi, ndryshimi dhe ndërveprimi, të ndërtuar mbi një rrjet radarësh për
monitorimin e motit me kosto të ulët; integrimin e të dhënave satelitore me
sistemet e informacionit gjeografik (GIS) të orientuara në internet; modele
parashikues numerikë dhe të rregulluar rajonalë; si dhe sisteme mbështetëse të
vendimeve për mbrojtjen civile brenda rajoneve qendrore dhe të Detit Adriatik.

Megjithatë, deri më tani, përpjekjet për përmirësimin dhe modernizimin e IGJEUM-it janë
fokusuar përgjithësisht në investimet në pajisje teknologjike dhe jo në reformën
institucionale, duke vënë në fund në pikëpyetje qëndrueshmërinë e sistemit. Çështjet që
përfshijnë nevojën për modernizimin dhe rehabilitimin e mëtejshëm të rrjetit të
stacioneve meteorologjike, mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve, lidhjet e sigurta e të
vazhdueshme të internetit, nevojën për staf të ri dhe të kualifikuar, si hidrologë dhe
meteorologë, dhe sasi të konsiderueshme të të dhënave historike, të cilat ende nuk janë
dixhitalizuar ende, duhet të trajtohen me qëllim përmirësimin e SPH-së në Shqipëri.
Janë kryer studime rreth paralajmërimeve të përmbytjeve për basene të shumta lumorë,
por nuk është përdorur asnjë model matematik dhe janë marrë në konsideratë vetëm
lidhjet me reshjet e shiut. Për këtë arsye, parashikimi i përmbytjeve kryhet për një raport
ndërmjet parashikimeve meteorologjike dhe niveleve të ujërave. Si një vend kandidat për
në BE, Shqipëria ka tashmë të drejtën e hyrjes në Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së,
si dhe akses në sistemet dhe programet e mëposhtme:
-

-

Drejtoria e Përgjithshme për Ndihmën Humanitare dhe Mbrojtjen Civile/Qendra
e Përbashkët Kërkimore (DG ECHO/JRC), Sistemi Evropian i Ndërgjegjësimit për
Përmbytjet (EFAS) në vendet fqinje;
Programi teknik afatgjatë i ECHO/JRC-së për Direktivën Seveso dhe forcimi i
parandalimit të aksidenteve kimike në vendet fqinje;
Kualifikimi për Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së dhe vlerësimet e kolegëve
të ECHO-s;
Kualifikimi për ftesat e përvitshme të Mekanizmit për projektpropozime në
fushën e Parandalimit të Fatkeqësive, Gatishmërisë dhe Stërvitjeve për Mbrojtjen
Civile.
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Shqipëria ka ndërmarrë pjesërisht një hartëzim të rrezikut, veçanërisht për përmbytjet.
Drejtoria e Përgjithshme për Emergjencat Civile, Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit
dhe Mjedisit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Agjencia Kombëtare
e Mjedisit, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
janë disa prej agjencive të përfshira në këtë veprimtari. Për shembull, përmes projektit
të Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) të vitit 2014
“Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor”, u hartuan harta për
rrezikun nga përmbytjet dhe për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet në nivel
qeverisjeje vendore, vendi dhe kombëtar, të tilla si ato për qytetin e Shkodrës dhe njësitë
vendore të Anës së Malit, Bërdicës, Bushatit, Dajçit, Gurit të Zi, Rrethinës dhe Velipojës.
Përveç Shqipërisë, në këtë projekt u përfshinë edhe Kosova, Ish-Republika Jugosllave e
Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbia.44 Megjithatë disa prej kufizimeve janë mungesa e një
programi kompjuterik për modelimin e duhur, ngritja e kapaciteteve, trajnimet, çështjet
e financimit të përgjithshëm dhe numri i kufizuar i personelit të kualifikuar.
Aktualisht, në Shqipëri, nuk ka një agjenci të përfshirë ose të ndërlidhur me rritjen e
ndërgjegjësimit për rreziqet nga fatkeqësi. Ndonëse ekziston një program studimi për
"mbrojtjen civile dhe shpëtimin", i ofruar nga universitetet private, nuk ka asnjë kurrikul
që integron RRF-në në arsimin bazë dhe e atë të mesëm. DPEC-ja, me mbështetjen e
donatorëve organizon çdo vit seminare, trajnime dhe një tryezë të rrumbullakët për RRFnë, duke u fokusuar te mbrojtja dhe shpëtimi. Megjithatë, përpjekjet e përgjithshme për
rritjen e ndërgjegjësimit kanë qenë të kufizuara vetëm në shpërndarjen e fletëpalosjeve,
broshurave, posterave dhe në faqen e internetit të DPEC-së. OJQ-të, si "Kryqi i Kuq
Shqiptar" dhe "Save the Children", janë përfshirë në organizimin e fushatave kombëtare
periodike për çështjet e ndërgjegjësimit për komunitetet e cenuara, ndonëse përpjekje të
tilla nuk kanë arritur ende deri te komunitetet më në nevojë dhe mbeten sporadike dhe
josistematike.

Vlerësimet e rrezikut nga fatkeqësitë
Në Shqipëri, Drejtoria e Përgjithshme për Emergjencat Civile (DPEC) është përgjegjëse
për kryerjen e vlerësimeve të rreziqeve nga fatkeqësitë në nivel kombëtar dhe
bashkëpunon me ministritë e linjës dhe institucionet përgjegjëse për analizën e rrezikut
në sektorët përkatës, strategjitë zhvillimore dhe planet e integruara. Në nivel vendor,
prefekturat dhe bashkitë janë përgjegjëse për vlerësimin e rrezikut dhe planifikimin e
realizuar nga vetë ato.
Në rastin e një ngjarjeje fatkeqësie, DPEC koordinon komitetin ndërministror dhe mbledh
nga ministritë e linjës dhe ekipet lokale të saj të gjitha të dhënat përkatëse mbi
fatkeqësinë. Ky informacion sintetizohet dhe përgatitet për zyrën e Kryeministrit. Çdo
gjashtë muaj, DPEC organizon një takim me Prefektët për të përmirësuar planifikimin e
menaxhimit të emergjencave për 6-mujorin e ardhshëm. Më pas, DPEC përgatit planin
44

GIZ, 2015.

37

kombëtar për zonat e ekspozuara ndaj rreziqeve më të mëdha, me të gjitha analizat
gjeografike dhe hartat mbështetëse të planeve të përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes.
Për sa i përket vlerësimit të rreziqeve nga përmbytjet, kuadri ligjor nuk është i qartë; ka
shumë mbivendosje dhe boshllëqe, sidomos lidhur me përgjegjësinë e përbashkët të
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Mjedisit. Ndonëse MBZHRAU është përgjegjëse,
jo vetëm për menaxhimin e çdo forme të përmbytjeve, por edhe për mbrojtjen dhe
planifikimin për mbrojtjen nga përmbytjet, në përgjegjësitë e saj përmenden vetëm
përmbytjet që prekin bujqësinë ose që shkaktohen nga infrastruktura ujore të lidhura me
bujqësinë. Gjithashtu, MBZHRAU ka boshllëqe të shumta strukturore, në lidhje me
burimet njerëzore dhe qasjen në teknologji dhe softuerë, të cilat pengojnë aftësinë e saj
për të kryer vlerësime sistematike të rrezikut nga përmbytjet e madje edhe hartëzimin
bazë të rrezikut nga përmbytjet. Drejtoria e Menaxhimit të Tokës dhe Ujërave është
identifikuar si përgjegjëse për përgatitjen e studimeve mbi rrezikun nga përmbytjet.
Në nivel vendor, bordet e kullimit nuk kanë kapacitetin teknik për të kryer vlerësime të
rreziqeve nga përmbytjet, dhe për rrjedhojë janë më të përqendruara në zbatimin dhe
menaxhimin e infrastrukturës mbrojtëse ndaj përmbytjeve. Bashkitë nuk kryejnë ndonjë
formë të vlerësimit të rrezikut nga përmbytjet dhe është konstatuar se nuk ekziston një
proces i vërtetë planifikimi hapësinor në nivel vendor.45
Shqipëria nuk ka kryer ende një Vlerësim Paraprak të Rrezikut nga Përmbytjet (VPRP), i
cili është një detyrim për t'u raportuar në zbatim të nenit 4 të Direktivës së BE-së "Për
përmbytjet". Si një vend kandidat për anëtarësim në BE, ajo duhet të përmbushë të gjitha
kërkesat në lidhje me Direktivën e BE-së "Për përmbytjet". Sidoqoftë, ka disa projekte në
vazhdim që lidhen me VPRP. Të dhënat mbi përmbytjet dhe humbjet e lidhura me to,
mblidhen sistematikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, e cila është
nën varësinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme.46 Në vitin 2012, zonat e prirura për
përmbytje në pjesët më të ulëta të lumenjve "Buna" dhe "Drin" u hartëzuan si pjesë e
''Studimit gjithëpërfshirës për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet pas
fatkeqësive, analizës së rrezikut dhe ndikimit të përmbytjeve". Kjo u mbështet nga
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile - Ministria e Punëve të Brendshme dhe
Banka Botërore dhe përbën një pikënisje për kryerjen e PFRA-së në nivel kombëtar.47
Megjithëse ligji 111/2012 parashikon zhvillimin e planeve të menaxhimit të rrezikut nga
përmbytjet (PMRP), deri më tani ekzistojnë vetëm një numër i vogël përpjekjesh pilot për
PMRP-në dhe nuk ka përdorim sistematik të tyre për çdo Njësi Menaxhimi. Ligji
111/2012 përcakton se Këshillat e Baseneve Lumorë janë përgjegjës për përgatitjen e
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PMRP-ve, megjithatë këto Këshilla nuk janë plotësisht funksionalë.48 Gjithsesi, MBZHRAU
po përpiqet ta trajtojë këtë çështje.
Aktualisht, qeveria shqiptare nuk e konsideron një çështje me rëndësi menaxhimin e
rrezikut nga thatësirat dhe për këtë arsye analiza e vetme që kryhet për rrezikun nga
thatësirat kryhet nga akademikët dhe në kuadër të projekteve të kërkimit dhe zhvillimit.
Në përgjithësi, në Shqipëri, vlerësimi i rrezikut nuk është zhvilluar nga aspekti
operacional. DPEC-ja është identifikuar si një organ koordinues dhe, megjithëse mbledh
informacion për përmbytjet, nuk ka kapacitet të vërtetë teknik për të kryer vlerësime
aktuale të rrezikut. Ministritë e linjës nuk kanë kapacitetin për të prodhuar harta të
përditësuara të rrezikut dhe të dhënat mbi ekspozimin dhe cenueshmërinë janë të pakta.
Përveç këtyre problemeve, në Shqipëri ekziston një mangësi e madhe konceptuale;
konkretisht, nocioni i referohet vlerësimit të rrezikut vetëm si hartëzim i rrezikut, në
vend që të përfshijë analiza të qarta të skenarëve të shumëfishtë të fatkeqësive dhe
nivelin e ekspozimit të njerëzve dhe të pasurive të tyre ndaj secilit skenar. Kjo do të thotë
se duhet të ndryshojë mendësia dhe qasja ndaj vlerësimit dhe kuptimit të rrezikut.
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut në Shqipëri duhet të ndërtohet nga themelet, duke
filluar me një kuadër ligjor dhe institucional me kompetenca, detyra dhe përgjegjësi të
qarta, së bashku me sigurimin e financimeve për burimet e duhura njerëzore dhe për të
dhënat, mjetet dhe kapacitetet e duhura teknike.

Hartëzimi i rrezikut dhe kapacitetet e GIS
Në përgjithësi, në Shqipëri, hartat e rrezikut dhe veçanërisht ato të përmbytjeve,
aktualisht nuk janë zhvilluar dhe shpërndarë në një shkallë të gjerë dhe për momentin
nuk ekzistojnë të dhëna gjeografike për përmbytjet e mëparshme. Marrëveshjet
institucionale për vlerësimin e rrezikut janë ad-hoc dhe kanë tendencë të zbatohen vetëm
pasi ka ndodhur përmbytja. Hartat e rrezikut nga përmbytjet, së bashku me planet e
menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, ekzistojnë vetëm për dy nga gjashtë basene
lumore, konkretisht për lumenjtë "Drin" dhe "Mat", që të dyja të përfunduara në vitin
2012.49
Departamenti i Sizmologjisë i Institutit të Gjeoshkencave në Shqipëri merr pjesë në
projektin "Harmonizimi i hartave të rrezikut sizmik të vendeve të Ballkanit Perëndimor",
i cili nisi në vitin 2007 në kuadrin e Iniciativës për Gatishmërinë dhe Parandalimin e
Fatkeqësive të Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore, me mbështetjen e programit
"Shkenca për Paqe dhe Siguri" të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut
(NATO).50 Qëllimi i projektit është përgatitja e aktiviteteve të përbashkëta për
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gatishmërinë dhe parandalimin e rrezikut në vendet e Ballkanit Perëndimor, përmes
nxjerrjes së hartave rajonale të rrezikut sizmik. Bashkëpunimi midis partnerëve të
projektit, në thelb, synonte rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit në fushën e
menaxhimit të rrezikut sizmik.
Për sa i përket përdorimit të Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS) në Shqipëri, në
vitin 2013 u themelua Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në
përputhje me ligjin 72/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës
kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë ". Objektivat e
ASIG-ut janë:



Krijimi i një kuadri gjeodezik në përputhje me standardet evropiane që mundëson
mbështetjen e një harte unike të të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë;
Krijimi i një infrastrukture kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Shqipëri
nëpërmjet një gjeoportali, ku çdokush mund të aksesojë të dhënat gjeohapësinore
që zotëron shteti shqiptar.

Rolet dhe përgjegjësitë e ASIG-ut përfshijnë zbatimin e politikës kombëtare për
infrastrukturën e informacionit gjeohapësinor. Hartimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe
përditësimi i Kornizës Gjeodezike "KRGJSH2010", dhe krijimi i standardeve dhe
rregullave për krijimin e GIS-it kombëtar në përputhje me standardet përkatëse
evropiane.51
Para krijimit të ASIG-ut në vitin 2013, gjatë mbledhjes së të dhënave për Census-in e vitit
2011 në Shqipëri, teknologjia e GIS u zbatua për herë të parë në të gjitha fazat e procesit
të Census-it. Megjithatë, raportohet se zbatimi i GIS-it për qëllime statistikore dhe
përcaktimi i zonave të vogla statistikore ishin të vështira për shkak të mungesës së
hartave dixhitale në nivelin e ndërtesave, të informacionit rreth rrugëve dhe të hartave
dixhitale të kufijve administrativë. Informacioni gjeografik nuk ekzistonte ndaj, në vitin
2009, filluan operacionet e regjistrimit me zbatimin e një infrastrukture hartëzimi
dixhital të organizuar në një sistem GIS që mbulonte territorin e Shqipërisë në nivelin e
ndërtesave. Fokusi i projektit ishte dixhitalizimi i të gjithë fondit për ndërtimin në
Shqipëri, duke përdorur pamjet më të fundit satelitore. Projekti i hartëzimit të Census-it
u përfundua në vitin 2011 dhe u ndërtua një databazë me të dhënat hapësinore të Censusit. Megjithatë, ndonëse ASIG u krijua në vitin 2013, nuk ka informacion të plotë për
përdorimin dhe zbatimin e GIS-it në RRF, ka një numër të kufizuar ekspertësh të GIS dhe
sidomos lidhur me bujqësinë në të gjithë Shqipërinë.
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Vlerësimi i nevojave pas fatkeqësisë
Aktualisht nuk ekziston një vlerësim sistematik i nevojave pas fatkeqësisë që të përfshijë
vlerësimin e dëmeve dhe humbjeve, i ndërmarrë për sektorin e bujqësisë në Shqipëri. Kur
ndodh një fatkeqësi, Ministria e Bujqësisë reagon në varësi të fatkeqësisë që ka ndodhur.
Procesi i mbledhjes së të dhënave fillon nga komunat e shkon deri te qarqet e në nivel
kombëtar. Shërbimet e ekstensionit në bujqësi kanë nga një departament në çdo qark,
stafi i të cilit është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave dhe kryerjen e vlerësimeve të
dëmeve dhe humbjeve në nënsektorët e prekur, përgjithësisht në nënsektorët e kulturave
bujqësore dhe të blegtorisë.
Nuk disponohet një metodologji e qartë për mbledhjen e dëmeve dhe humbjeve nga të
gjitha bashkitë e prekura. Gjatë përmbytjeve të vitit 2015, Ministria e Brendshme drejtoi
kryerjen e VNPF dhe Ministria e Bujqësisë ishte përgjegjëse për sektorin e bujqësisë.
Brenda Ministrisë së Bujqësisë, u përfshi vetëm personeli i shërbimeve të ekstensionit në
të gjitha nivelet. Është e rëndësishme të theksohet se Ministria nuk reagoi gjatë dhe pas
përmbytjeve të vitit 2016, të cilat patën shtrirje më të vogël krahasuar me përmbytjet e
vitit 2015, kryesisht për shkak se nuk pati asnjë kërkesë për VNPF dhe as mbështetje
ndërkombëtare (p.sh. nga. OKB, BE apo BB) siç pati për VNPF e përmbytjeve të vitit 2015.
Bazat e referimit përpara fatkeqësisë
Për momentin, për sektorin bujqësor nuk ka baza sistematike referimi përpara dhe pas
fatkeqësisë, gjë që nuk mundëson kryerjen e krahasimeve ndërmjet kushteve e situatave
përpara fatkeqësive e atyre pas fatkeqësive. Tabelat e përdorura për mbledhjen e të
dhënave bazë nuk janë të përcaktuara.
Për sa i përket mbledhjes së të dhënave, Zyra Shtetërore e Statistikave (INSTAT) është
një strukturë e specializuar dhe e pavarur brenda administratës shtetërore të Shqipërisë,
funksionet bazë të së cilës janë mbledhja, përpunimi dhe shpërndarja e të dhënave
statistikore rreth situatës demografike, sociale dhe ekonomike të vendit. Njësia e
statistikave brenda Ministrisë së Bujqësisë u mbyll në vitin 2013 dhe që atëherë INSTAT
ka marrë rolin e njësisë qendrore për mbledhjen e të gjitha të dhënave rreth bujqësisë.52
Konfirmimi i rezultateve nga terreni
Në Shqipëri nuk kryhet konfirmimi i të dhënave me qëllim garantimin e plotësisë së të
dhënave të mbledhura dhe shmangien e numërimit të dyfishtë, kjo për shkak të mungesës
së kapaciteteve teknike për verifikimin e punës së njësive të qeverisjes vendore.
Nuk disponohet një metodologji e qartë për konfirmimin e dëmeve dhe humbjeve.
Përvoja e FAO-s në drejtimin e vlerësimit të VNPF në bujqësi në Shqipëri gjatë vitit 2015
sugjeroi një sërë procedurash ad-hoc për mbledhjen, përpunimin dhe konfirmimin e të
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dhënave në çdo subjekt, gjë që rezultoi në një sërë gjetjesh lidhur me metodologjinë për
mbledhjen dhe, në veçanti, konfirmimin e të dhënave.
Vlerësimi i ndikimeve nga fatkeqësitë Këshilli i Ministrave, si përgjigje ndaj përmbytjeve
të vitit 2011, miratoi vendimin nr. 10, datë 10.1.2011 "Për ngritjen e grupeve të punës
për evidentimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga reshjet e shiut e përmbytjet
në qarqet Shkodër, Lezhë dhe Durrës". Ky vendim shoqërohet me modele standarde të
vlerësimit dhe një listë çmimesh për një gamë të gjerë produktesh bujqësore. Megjithatë,
meqë vendimi vazhdon të jetë në fuqi, ai është përdorur si metodologji për vlerësimin e
dëmeve, ndonëse nuk është përdorur në mënyrë të standardizuar. Po ashtu, dobësitë e
tjera lidhen me faktin se çmimet janë të ndryshueshme dhe shtrirja gjeografike e këtij
vendimi është e kufizuar.
Vlerësimet e kryera apo procedurat e ndjekjes nuk demonstrojnë ndonjë çështje
ndërsektoriale që duhet të trajtohet në procesin e rikuperimit, si barazia gjinore e sociale
dhe reduktimi i rrezikut nga fatkeqësitë, dhe as nuk parashikojnë ndonjë qasje hap pas
hapi për të ndihmuar dhe mbështetur fermerët e vegjël më vulnerabël.
Strategjitë e rikuperimit dhe nevojat për rindërtim
Po ashtu, nuk është përgatitur një strategji specifike për rikuperimin, ndonëse, Ministria
e Bujqësisë synon të zhvillojë programe mbështetëse për zonat e prekura përmes
sistemeve të subvencionimit dhe/ose të kryejë investime për rehabilitimin e
infrastrukturave publike të dëmtuara, si kanalet dhe digat. Megjithatë, nevojitet një vizion
dhe parime udhëzuese për këto veprimtari, duke qenë se ato nuk bazohen në nevojat e
vlerësuara për rindërtim dhe rikuperim, vendosja e nevojave sipas përparësisë, analiza e
përgjigjes dhe hartimi i ndërhyrjeve, duke përfshirë vlerësimin e kostove financiare.

Sigurimi bujqësor
Aktualisht sigurimi bujqësor nuk ekziston thuajse fare në Shqipëri. Në vitin 2013, tregu
i sigurimit në tërësi përbënte vetëm 1,6 për qind të PBB-së, ku sigurimi i mjeteve
motorike përbënte 81,5 për qind të totalit të kërkesave të paguara.53 Raporti i vlerësimit
i Bankës Botërore mbi sektorin e sigurimeve në Shqipëri thekson se sektori i në Shqipëri
mbetet i vogël dhe i nënzhvilluar dhe mbetet prapa të gjitha vendeve të tjera të Evropës
Juglindore dhe Qendrore.54 Nga një studim i ndikimit social i kryer në vitin 2015 në zonat
e prekura nga përmbytjet, rezultoi se asnjë nga familjet e anketuara nuk kishte sigurim
të pronës. Arsyet kryesore për këtë përfshijnë ndër të tjera paaftësinë për të përballuar
sigurimin ndaj përmbytjeve, e ndjekur nga mungesa e besimit të kompanitë e sigurimeve,
njohuri të kufizuara mbi rëndësinë e investimeve për parandalimin dhe pritja nga sektori
i bujqësisë që autoritetet të kompensojnë plotësisht humbjet në rast të një fatkeqësie.
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Në përgjithësi, në të gjithë shoqërinë shqiptare mungesa e kulturës së sigurimeve dhe
mungesa e skemave publike/private të sigurimit ndikojnë negativisht në rimëkëmbjen e
një zone ose popullsie të goditur nga fatkeqësitë. Pritshmëria që qeveria do të shpërndajë
automatikisht fonde emergjente për të kompensuar deri në 40 për qind të humbjeve pas
një fatkeqësie që shkakton dëme të konsiderueshme te shtëpitë, mallrat, të kulturat dhe
gjedhët, vazhdon të pengojë zhvillimin në këtë fushë.55
Është e qartë që politika të sigurimit bujqësor në Shqipëri ka pasur edhe në të shkuarën,
veçanërisht nga kompania e sigurimeve Insig, megjithatë, kompania i konsideroi klientët
bujqësorë si konsumatorë me rrezikshmëri të lartë dhe, pas vitit 2003, u tërhoq nga
segmenti bujqësor. Megjithëse disa kompani të sigurimit kanë aktualisht një numër të
vogël klientësh bujqësorë, dhe në numrin e kufizuar të rasteve që ekzistojnë, ato janë të
përqendruara te sigurimi i bagëtisë (kryesisht gjedhëve) dhe sigurimi i serrave rreth
qyteteve të mëdha. Megjithatë, ka pak informacion në lidhje me detajet e politikave dhe
kontratat e sigurimit, edhe pse kompanitë duket se përqendrohen më shumë në
mbulimin e rreziqeve të rralla katastrofike, si dëmtimi i serrave nga erërat e forta, kostot
e të cilave janë më të ulëta për klientët.56
Struktura dhe kuadri aktual ligjor në Shqipëri është i tillë që sigurimi bujqësor nuk është
përcaktuar si një klasë e veçantë dhe prandaj është praktikuar nën licencën e sigurimit të
pasurisë. Kjo e bën të pamundur që mbikëqyrësi i tregut të sigurimeve të marrë të dhëna
në lidhje me sigurimet bujqësore veçmas, pasi raportimi që zbatohet për këtë lloj sigurimi
nuk siguron ndarjen e treguesve sipas llojeve të pronës së siguruar.
Aktualisht, ligji nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimeve dhe risigurimeve" siguron
kuadrin më të përshtatshëm ligjor për sigurimin bujqësor në Shqipëri. Ai zbatohet për
krijimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e kompanive të sigurimeve, risigurimeve dhe
ndërmjetësimit. Ai i referohet gjithashtu në mënyrë të veçantë sigurimit kundër
fatkeqësive natyrore dhe ngjarjeve të ngjashme negative klimatike si një nga 18 klasat
kryesore të sigurimit të përgjithshëm.57 Ndonëse ligji u referohet këtyre "ngjarjeve
natyrore klimatike", ai vetëm liston në mënyrë specifike, ndër të tjera, zjarret,
shpërthimet, stuhitë, forcat natyrore përveç stuhisë, energjinë bërthamore dhe
rrëshqitjet e tokës dhe tërmetet si veprime, ndaj të cilave mund të sigurohesh.58
Megjithatë, për shkak të cënueshmërisë gjithnjë në rritje të bujqësisë shqiptare ndaj
dëmeve të shkaktuara nga rreziqet natyrore, siç janë përmbytjet, thatësirat dhe
rrëshqitjet e dheut, projektet e zbatuara gjatë viteve të fundit, kryesisht të ndërmarra në
shkallë kombëtare, janë realizuar me qëllimin e rritjes së përdorimit të sigurimit bujqësor
si një formë e menaxhimit të rrezikut në bujqësi në shqiptare.
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Një nga këto projekte që ka nisur në bashkëpunim midis qeverisë shqiptare dhe asaj
italiane quhet ASSI dhe është një “projekt pilot për krijimin dhe testimin e një sistemi të
subvencionuar sigurimesh për të mbuluar rreziqet bujqësore”59 (Republika e Shqipërisë,
2016). Objektivi i përgjithshëm i projektit, i cili u nënshkrua zyrtarisht nga të dyja palët
në vitin 2012 me një buxhet prej 2 milion eurosh, është të kontribuojë në stabilizimin e
të ardhurave të popullsisë shqiptare të përfshirë në bujqësi.60
Rezultati kryesor i projektit pritet të jetë krijimi dhe testimi i një sistemi të subvencionuar
sigurimi bujqësor për fatkeqësitë natyrore dhe ngjarje të ngjashme negative klimatike në
nivel kombëtar, përmes një projekti pilot në sektorin e vreshtarisë. Projekti bazohet në
zbatimin me sukses të skemave të ngjashme në Itali dhe vende të tjera të Evropës dhe
synon të ndërtojë një sistem të subvencionuar sigurimi për menaxhimin e rrezikut të
kushteve atmosferike në bujqësi. Rezultatet e projektit pritet të përfshijnë krijimin e një
kuadri të përcaktuar ligjor për sigurimin e subvencionuar bujqësor, krijimin e një
databaze me të dhënat meteorologjike dhe stacionet e motit dhe zhvillimin e një tregu të
subvencionuar sigurimi për bujqësinë.61 Megjithëse projekti u nënshkrua zyrtarisht në
vitin 2012 dhe raporti fillestar u botua në vitin 2015, në kohën e përgatitjes së këtij
dokumenti nuk ka pasur asnjë raport progresi apo dokument të çfarëdolloji të botuar në
lidhje me zbatimin e projektit ASSI dhe ecurinë e tij deri më tani.
Një tjetër projekt i realizuar kohët e fundit në lidhje me sigurimin bujqësor në Shqipëri
është projekti pilot për "Sigurimin e ndërtimit të serrave". Ky projekt është në kuadër të
një marrëveshjeje të nënshkruar nga 757 fermerë në fshatin Krutje (Lushnjë) dhe Fed
Invest, Sigal UNIQA Group Austria dhe IFIS Broker, të cilat janë të gjitha kompani të huaja
të mbështetura nga MBZHRAU dhe të financuara nga Banka Evropiane për Rindërtim Dhe
Zhvillim (BERZH) për t'u mundësuar fermerëve që të marrin një certifikatë sigurimi me
kosto zero për një vit.62 Kjo do të thotë se për herë të parë, 100 për qind e produkteve që
kultivohen në serat e tyre janë të siguruara ndaj dëmtimeve të shkaktuara nga rreziqet
natyrore.
Aktualisht, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia janë pjesë e një institucioni rajonal për
sigurimin e rrezikut nga fatkeqësitë, i krijuar dhe lançuar nga Banka Botërore në vitin
2010 në bashkëpunim me partnerë të tjerë. Aktualisht janë duke u zhvilluar produkte të
reja sigurimesh nga kompania "Europa Re", si dhe një fushatë sensibilizimi dhe edukimi
të publikut mbi rreziqet e fatkeqësive dhe produktet e sigurimit ndaj fatkeqësive.
Sigurimi i banesave dhe bizneseve ndaj tërmeteve dhe sigurimi i banesave dhe bizneseve
ndaj përmbytjeve do të jenë të disponueshme në të tria vendet, ndonëse vetëm fermerët
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në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Serbi do të kenë akses në programin e
sigurimeve bujqësore, arsyeja për të cilën nuk është e qartë.
Në përgjithësi, është e qartë se depërtimi i sigurimit bujqësor në Shqipëri është ende
jashtëzakonisht i ulët, ku arsyet kryesore për "mosekzistencën" e tij mendohet se
përfshijnë konsiderimin e bujqësisë si një "biznes shumë i rrezikshëm", mungesën e
informacionit në dispozicion të fermerëve dhe mungesën e një sfondi konkret të
përshtatshëm ligjor për ta arritur atë.63 Ndonëse duket se ai është përfshirë tashmë në
Strategjinë Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë 2014-2018, por kjo
strategji nuk është miratuar ende. Në Shqipëri po fillojnë të zhvillohen një sërë projektesh
dhe përdorimi e përvetësimi i sigurimeve bujqësore mund t'i ndihmojë fermerët për të
transferuar dhe për të ulur rreziqet e tyre. Megjithatë, një mungesë e tillë detajesh dhe
pikash të veçanta referimi, sugjerojnë nevojën për ndryshim të kuadrit ligjor për
sigurimin në Shqipëri, jo vetëm që t'i referohet më konkretisht dhe të përfshijë pronat
dhe praktikat bujqësore, por gjithashtu të përfshijë të gjitha format e ngjarjeve klimatike
që mund të shkaktojnë dëme në bujqësinë shqiptare. Rritja e kapacitetit dhe e
informacioneve në dispozicion të fermerëve mbi përdorimin e sigurimeve bujqësore, si
dhe mbi mënyrat se si mund t'i marrin ato dhe ligjshmëritë e politikave, së bashku me
potencialin e qeverisë ose të organizmave të tjerë financues për të ndihmuar në disa
prime të fermerëve, do të kontribuonin në mënyrë të jashtëzakonshme drejt përdorimit
më efektiv të sigurimit bujqësor në Shqipëri.

Përfundime dhe rekomandime
Duke pasur parasysh rritjen e nivelit të cënueshmërisë së Shqipërisë ndaj rreziqeve të
shumta natyrore, duke përfshirë përmbytjet, thatësirat dhe rrëshqitjet e dheut, duhet të
ekzistojë një sistem efikas për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë me qëllim zbutjen e
rreziqeve të tilla, veçanërisht në lidhje me ndikimet e konsiderueshme që këto rreziqe
mund të ketë në sektorin e bujqësisë. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme në
kontekstin e ndryshimeve klimatike. Cenueshmëria e vendit ndaj një klime në ndryshim
të vazhdueshëm theksohet në dokumente të shumta, siç është komunikimi i tretë
kombëtar në kuadrin e KKKBNK-së, si dhe parashikimet specifike të ndikimeve të saj në
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bujqësi në të ardhmen e afërt, për shkak të rritjes së pritshme në shkallën e ngjarjeve
ekstreme të motit.
Aktualisht, Shqipëria është në procesin e kalimit nga një përgjigje ndaj emergjencave
drejt një qasjeje RRF më proaktive. Ndonëse RRF është referuar në politika dhe strategji
të shumta, ajo mbetet për t'u zbatuar zyrtarisht dhe të futet në kuadrin ligjor. Ligji i vitit
2001 “Për mbrojtjen civile” fokusohet ende kryesisht në përgjigjen ndaj emergjencave
dhe veprimtaritë e rikuperimit, edhe pse deri në një shkallë të caktuar ai përfshin edhe
zbutjen dhe planifikimin ndaj fatkeqësive. Shqipëria ka hartuar dhe miratuar një plan
kombëtar për emergjencat civile në vitin 2004, si dhe ka hartuar Strategjinë Kombëtare
për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe Mbrojtje Civile 2014-2018. Megjithatë,
strategjia e fundit RRF nuk është miratuar ende.
Për sa i përket përfshirjes së RRF-së në planet bujqësore, politikat dhe strategjitë e
Shqipërisë, duket se RRF po merret më shumë në konsideratë në dokumentet e fundit,
duke përfshirë në Planin e Integruar Ndërsektorial për Bregdetin të vitit 2015 dhe
Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore të vitit 2016.
Megjithatë, në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020,
rreziqet natyrore dhe RRF nuk përmenden, por vetëm ndikimet e pritura të ndryshimeve
klimatike në këtë sektor. Kjo është për të ardhur keq, pasi ndryshimet klimatike do të
paraqesin për sektorin një sfidë shtesë në lidhje me rritjen e produktivitetit bujqësor në
një mënyrë më të qëndrueshme, më efikase ndaj burimeve dhe më të qëndrueshme ndaj
ndryshimeve klimatike. Aktualisht, Shqipëria ende nuk ka një Platformë Kombëtare për
RRF-në, e cila do të sillte së bashku të gjithë aktorët nga sektorë të ndryshëm dhe do të
lehtësonte koordinimin, bashkëpunimin dhe komunikimin ndërinstitucional për të çuar
përpara angazhimet e saj kombëtare për reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë si
anëtare e Kuadrit Sendai për RRF-në 2015-2030, në vazhdim të Kuadrit për Veprim të
Hyogo-s 2005-2015.
Shumë projekte pilot për aplikimin e sigurimit bujqësor, si një mjet i transferimit të
rrezikut në Shqipëri, aktualisht janë në fazën e tyre të planifikimit. Rëndësia e sigurimit,
veçanërisht për fermerët, u përfshi edhe në draftin e Strategjisë Kombëtare për
Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë 2014-2018, që fatkeqësisht nuk është miratuar
ende. Janë identifikuar një sërë sfidash dhe kufizimesh, të tilla si pritshmëria në nivel
kombëtar që çdo dëm dhe humbje e pësuar për shkak të një fatkeqësie do të kompensohet
nga qeveria dhe mungesa e përgjithshme e kulturës së sigurimit, që po pengojnë
përdorimin e sigurimeve për të zbutur humbjet në prodhim në sektorin bujqësor.
Përdorimi i hartëzimit të rreziqeve dhe zbatimi i teknologjive të GIS-it po gjejnë
gjithmonë e më tepër përdorim në Shqipëri, sidomos për sa i përket krijimit të Autoritetit
Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor. Megjithatë, përdorimi shumë i kufizuar dhe
kapacitetet e kufizuara në përdorimin e teknologjive të tilla në ministritë e linjës dhe
organizatat e përfshira, redukton identifikimin e rreziqeve dhe të hapësirave për
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reduktimin e rrezikut të mundshëm nga fatkeqësitë, duke përfshirë sektorin bujqësor në
Shqipëri.
Planifikimi dhe vlerësimi i rrezikut aktualisht po pengohet nga mungesa e qartësisë në
lidhje me përgjegjësitë dhe rolet e ministrive të linjës dhe aktorëve të tjerë të përfshirë
në RRF. Komunikimi dhe koordinimi midis ministrive dhe palëve të përfshira duhet të
rritet në mënyrë që të kryhen vlerësime të plota të rrezikut në nivel kombëtar, rajonal
dhe lokal. Megjithëse aktualisht DPEC-ja është identifikuar si organi koordinues dhe
mbledh në mënyrë aktive informacionin mbi përmbytjet në veçanti, kapacitetet e tyre
duken të jenë shumë të kufizuara për të kryer vlerësime të rrezikut.
Në përgjithësi, ndonëse po bëhen përmirësime të dukshme në lidhje me zbatimin e RRFsë në bujqësi, Shqipëria ka ende shumë rrugë për të bërë deri në integrimin dhe zbatimin
efektiv të RRF-së në bujqësi. Ky dokument ka paraqitur një pasqyrë të plotë të sektorit të
bujqësor të Shqipërisë, një skicë të rreziqeve natyrore dhe të rrezikut, si dhe një analizë
të strukturës ekzistuese ligjore, politike dhe institucionale. Për sa i përket përmirësimit
të reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë në bujqësi, rekomandohen veprimet e
mëposhtme:
Kuadri ligjor dhe i politikave
 Të miratohet Strategjia e hartuar Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga
Fatkeqësitë 2014-2018, e cila ofron një kuadër kombëtar për RRF-në;
 Të përshkruhen qartë përgjegjësitë dhe rolet RRF të të gjitha palëve të interesuara
përkatëse në RRF dhe legjislacionin, strategjitë, planet dhe politikat sektoriale së
bashku me veprimet e pritura;
 Të krijohet një Platformë Kombëtare për RRF-në për të çuar përpara angazhimin
kombëtar për të reduktuar rrezikun nga fatkeqësitë dhe për të rritur koordinimin,
bashkëpunimin dhe komunikimin institucional mbi veprimet RRF.
Vlerësimi i rrezikut, hartëzimi dhe GIS
 Të merret në konsideratë zhvillimi i një kuadri të standardizuar kombëtar për
vlerësimin e rrezikut, për të gjitha rreziqet potenciale në Shqipëri;
 Të qartësohen rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me vlerësimin dhe hartëzimin e
rrezikut, në ministritë e linjës dhe organizmat e tjera;
 Të ketë koordinim dhe bashkëpunim rajonal, duke shfrytëzuar ekspertizën,
kapacitetet, burimet dhe informacionin në të gjithë rajonin midis përfituesve të
IPA-s dhe me qendra të ndryshme rajonale në Evropë;
 Të zhvillohen kapacitetet në mënyrë që të ndërmerren vlerësime të rrezikut nga
fatkeqësitë nga ministritë e linjës dhe në nivel vendor e bashkiak;
 Të garantohet njohja e rëndësisë së vlerësimit të rrezikut nga thatësirat, duke
qenë se thatësirat kanë një ndikim të rëndësishëm në këtë sektor në të tashmen
dhe në të ardhmen e afërt. Duhet të krijohen gjithashtu lidhje mes vlerësimit të
dëmeve dhe të humbjeve dhe rritjes së kapaciteteve, për të mbledhur të dhënat
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bazë dhe të dhënat pas fatkeqësisë të pasojave të thatësirës, si dhe monitorimit të
thatësirave dhe periudhave të thata përmes analizës së lagështirës së dheut nga
Instituti Hidrometeorologjik;
Të rritet përdorimi i GIS dhe hartëzimit të rrezikut nga ministritë e linjës, për
rreziqe të shumta në të gjithë Shqipërinë.

Paralajmërimi i Hershëm
 Të kryhen kurse trajnimi teknik që përqendrohen në vlerësimin e rrezikut dhe
vendimmarrjen mbështetur në standardizimin në nivel kombëtar të
metodologjive të vlerësimit të rrezikut;
 Të merret pjesë në iniciativat rajonale për shkëmbimin e informacionit mbi RRFnë dhe në bashkimin e përpjekjeve në monitorimin, parashikimin dhe përgjigjen
ndaj fatkeqësive;
 Të krijohet një Observator Kombëtar i Fatkeqësive - një strukturë institucionale
për grumbullimin, ruajtjen, analizimin dhe interpretimin sistematik të të dhënave
të lidhura me fatkeqësitë për marrjen e vendimeve në lidhje me MRF;
 Sistemi i paralajmërimit të hershëm në Shqipëri duhet të forcojë të gjitha
elementet e tij, duke përfshirë komunikimin me procedurat standarde të veprimit
për shpërndarjen e paralajmërimit të hershëm dhe identifikimin e përgjegjësive
për dhënien e paralajmërimeve në nivel kombëtar, prefekture dhe komune.
Komunikimi/edukimi dhe ndërgjegjësimi
 Të rritet komunikimi dhe koordinimi ndërmjet të gjitha autoriteteve përkatëse, si
ministritë e linjës (p.sh MBZHRAU dhe Ministria e Mjedisit), strukturat e
emergjencave civile, institucionet akademike, qarqet dhe komunat;
 Të përdoren njohuritë, inovacioni dhe edukimi për të ndërtuar një kulturë sigurie
dhe aftësie ripërtëritëse në të gjitha nivelet;
 Të përfshihet RRF-ja, gatishmëria ndaj fatkeqësive dhe informacioni dhe
aktivitetet mbi gatishmërinë në programet mësimore të shkollave fillore dhe të
mesme dhe në institucionet bujqësore.
Vlerësimi i nevojave pas fatkeqësisë
 Të bashkërendohet metodologjia për vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve dhe
humbjeve pas fatkeqësisë me standardet ndërkombëtare për kryerjen e
vlerësimeve të nevojave pas fatkeqësive, të hartuara nga BE/UNDG/BB, që
përfshijnë formatet standarde, të raportimit të të dhënave dhe përllogaritjes së
standardizuar, edhe për vlerësime të dëmeve dhe humbjeve për sektorin e
bujqësisë në veçanti;
 Të garantohet mbledhja sistematike dhe e saktë e të dhënave përpara fatkeqësisë,
me qëllim kryerjen e krahasimeve me të dhënat e disponueshme pas fatkeqësisë;
 Të përmirësohen njohuritë dhe të forcohen kapacitetet ndërgjegjësuese përmes
ofrimit, p.sh., të mjeteve dhe trajnimit për organizatat kombëtare përkatëse në
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mënyrë që ato të përmirësojnë planifikimin për RRF dhe rikuperimin përpara
fatkeqësisë, si dhe metodologjitë e VNPF.
Sigurimi
 Të krijohet programi i edukimit/ndërgjegjësimit, që përfshin kompanitë e
sigurimeve dhe MBZHRAU, për rritjen e ndërgjegjësimit midis fermerëve dhe
bizneseve bujqësore mbi rëndësinë e investimeve parandaluese dhe mënyrën e
funksionimit të sigurimit bujqësor;
 Të krijohet një politikë kombëtare e sigurimeve bujqësore, e cila parashtron rolet
dhe përgjegjësitë e të gjithë aktorëve përkatës dhe mundëson mbledhjen e të
dhënave dhe raportimin mbi përfituesit bujqësorë dhe efektet në sektor;
 Të theksohet nevoja për rritjen e përdorimit të sigurimeve në të gjithë shoqërinë
shqiptare si një formë e reduktimit të rrezikut personal.
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