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iv     PARATHËNIE

Parathënie
Qëllimi i këtyre Udhëzimeve vullnetare është të shërbejnë si material mbështetës dhe si udhëzues 
për përmirësimin e qeverisjes së të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, me synimin e 
përgjithshëm të arritjes së sigurisë ushqimore për të gjithë dhe të mbështetjes së realizimit progresiv 
të së drejtës për ushqim adekuat në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare.

Në mbështetje të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm dhe duke njohur rolin qendror që luan toka 
për zhvillimin, këto Udhëzime synojnë të japin kontribut për punën botërore dhe kombëtare në 
drejtim të zhdukjes së urisë dhe varfërisë përmes nxitjes së të drejtave të sigurta dhe përdorimit të 
barabartë të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

Zhdukja e urisë dhe varfërisë dhe  përdorimi i qëndrueshëm i mjedisit varen në një shkallë të madhe 
nga mënyra me të cilën njerëzit, komunitetet dhe grupet e tjera marrin të drejtën për përdorimin e 
tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve. Mjetet e jetesës së shumë njerëzve, sidomos të popullsisë 
së varfër në fshat, mbështeten tek e drejta me siguri dhe barazi mbi këto burime. Ato janë burimi i 
ushqimit dhe strehimit, baza për praktikat shoqërore, kulturore dhe  fetare dhe një faktor qendror në 
rritjen ekonomike.

Është e rëndësishme të theksohet se qeverisja e përgjegjshme e të drejtave mbi tokën, burimet e 
peshkimit dhe pyjet është pazgjidhshmërisht e lidhur me të drejtën e përdorimit dhe administrimin 
e burimeve të tjera natyrore, si uji dhe mineralet. Ndërkohë që pranohet ekzistenca e modeleve dhe 
sistemeve të ndryshme të qeverisjes së këtyre burimeve natyrore në kushtet e ndryshme kombëtare, 
mund të jetë në të mirën e Shteteve që të marrin në konsideratë qeverisjen e këtyre burimeve të 
lidhura natyrore gjatë zbatimit të këtyre Udhëzimeve, sipas rastit.

Mënyra me të cilën njerëzit, komunitetet dhe të tjerët fitojnë të drejtat mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet  përcaktohen dhe rregullohen nga shoqëritë përmes sistemit të të drejtave mbi pronën. Këto 
sisteme përcaktojnë se kush mund t’i përdorë këto burime, për sa kohë dhe me çfarë kushtesh. Sistemet 
mund të mbështeten në politika dhe ligje të shkruara, si edhe në zakone e praktika të pashkruara.
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Sistemet e të drejtave mbi burimet po i nënshtrohen një trysnie gjithnjë e më të madhe, ngaqë 
popullsia në rritje e botës ka nevojë për siguri ushqimore, ndërkohë që degradimi mjedisor dhe 
ndryshimi klimaterik e ulin sasinë e tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve që mund të përdoren. 
Të drejtat jo adekuate dhe jo të sigurta mbi burimet i përkeqësojnë pozitat e pambrojtura, urinë dhe 
varfërinë dhe mund të sjellin konflikt dhe degradim mjedisor kur përdoruesit konkurrentë luftojnë për 
t’i vendosur në kontroll këto burime.

Qeverisja e të drejtave mbi burimet është një element thelbësor në marrjen e vendimin nëse dhe 
në çfarë mënyre njerëzit, komunitetet dhe të tjerët mund t’i marrin të drejtat dhe  detyrimet që i 
shoqërojnë ato, për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit  dhe  pyjeve. 
Shumë probleme të lidhura me këto të drejta lindin për shkak të qeverisjes së dobët dhe orvatjet 
për t’i zgjidhur problemet e këtyre të drejtave preken nga cilësia e qeverisjes. Qeverisja e dobët i 
prek negativisht stabilitetin shoqëror, përdorimin e qëndrueshëm të mjedisit, investimet dhe rritjen 
ekonomike. Njerëzit mund të vuajnë uri dhe varfëri nëse i humbasin të drejtat pronësore mbi shtëpitë, 
tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, pra nëse humbasin mjetet e jetesës për shkak të praktikave të 
korruptuara të qeverisjes së të drejtave apo nëse agjencitë zbatuese nuk i mbrojnë të drejtat e tyre. 
Madje njerëzit mund të humbasin edhe jetën kur një qeverisje e dobët e të drejtave mbi burimet çon 
në një konflikt të dhunshëm. Qeverisja e përgjegjshme e të drejtave pra nxit zhvillimin e qëndrueshëm 
shoqëror dhe ekonomik, i cili mund të ndihmojë në zhdukjen e varfërisë dhe pasigurisë ushqimore 
dhe inkurajon investimet e përgjegjshme.

Në përgjigje të interesit të rritur dhe të përhapur, FAO dhe partnerët e saj nisën përgatitjen e 
Udhëzimeve për qeverisjen e përgjegjshme të të drejtave. Kjo nismë mbështetej tek Udhëzimet 
vullnetare në mbështetje të realizimit progresiv të së drejtës për ushqim adekuat në kuadër të sigurisë 
ushqimore kombëtare (Udhëzimet vullnetare për të drejtën për ushqim), të cilat u miratuan nga 
Këshilli i FAO-s në seancën e 127-të të tij në nëntor 2004, dhe  tek Konferenca Ndërkombëtare për 
Reformën Agrare dhe Zhvillimin Rural (ICARRD) të vitit 2006.

Në seancën e 36-të të tij, në muajin tetor 2010, Komiteti për Sigurinë Ushqimore Botërore (CFS) inkurajoi 
vijimin e procesit gjithëpërfshirës për përgatitjen e këtyre udhëzimeve, me idenë për t’i paraqitur ato 
për  shqyrtim nga CFS, dhe vendosi ngritjen e një grupi pune pa afat, pranë CFS-së, për të shqyrtuar 
projektin e parë të Udhëzimeve.

Këto Udhëzime ndjekin nga afër formatin e instrumenteve të tjera vullnetare të FAO-s, që parashtrojnë 
parimet dhe standardet e pranuara botërisht për praktikat e përgjegjshme: Udhëzimet vullnetare 
për të drejtën për ushqim; Kodi etik për peshkimin e përgjegjshëm; Kodi etik ndërkombëtar për 
shpërndarjen dhe përdorimin e pesticideve; Administrimi i përgjegjshëm i pyjeve të mbjella: udhëzime 
vullnetare; dhe Udhëzimet vullnetare për menaxhimin e zjarreve: parimet dhe masat strategjike. Këto 
instrumente janë dokumente relativisht të shkurtra, ku ofrohen kornizat që mund të përdoren gjatë 
hartimit të strategjive, politikave, ligjeve, programeve dhe aktiviteteve. Ato shoqërohen me një gamë 
të gjerë dokumentesh të tjera shtesë, të tilla si udhëzime shtesë ku jepen hollësi teknike për aspekte 
konkrete sipas nevojës, materiale trajnimi dhe pune bindëse, dhe udhëzues të tjerë për të ndihmuar 
me vënien në zbatim.
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Këto Udhëzime kanë marrë mbështetjen e CFS-së në seancën e 38-të (të posaçme) më 11 maj 2012.

Ato janë përgatitur nga grupi pa afat i punë, në seancat e zhvilluara në qershor, korrik dhe tetor 2011 
dhe në mars 2012. Ato mbështeten në një proces gjithëpërfshirës konsultimesh të zhvilluara gjatë 
periudhës 2009-2010. Janë mbajtur konsultime rajonale në Brazil, Burkina Faso, Etiopi, Jordani, Namibi, 
Panama, Rumani,  Federatën Ruse, Samoa dhe Vietnam. Në këto konsultime rajonale kanë marrë pjesë 
thuajse 700 persona nga 133 vende, që përfaqësonin sektorin publik dhe atë privat, shoqërinë civile 
dhe akademinë. Në katër konsultime, të zhvilluara enkas për shoqërinë civile të Afrikës (në Mali), 
Azisë (në Malajzi), Evropës dhe Azisë Qendrore dhe Perëndimore (në Itali) dhe Amerikës Latine (në 
Brazil), morën pjesë thuajse 200 persona nga 70 vende, ndërsa një konsultim tjetër me sektorin privat 
tërhoqi mbi 70  persona nga 21 vende. Në këto Udhëzime janë përfshirë edhe propozimet që janë 
marrë përmes një konsultimi elektronik mbi projektin fillestar. Propozime për përmirësimin e projektit 
fillestar kanë ardhur nga sektori publik, sektori privat, shoqëria civile dhe akademia, nga mbarë bota.

Këto udhëzime janë në përputhje dhe mbështeten tek instrumente ndërkombëtare dhe rajonale, duke 
përfshirë edhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit, që trajtojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtat mbi 
burimet. Kur lexuesit e këtyre Udhëzimeve të kërkojnë ta përmirësojnë qeverisjen e të drejtave mbi 
burimet, mirë do të ishte t’u ktheheshin rregullisht instrumenteve të tilla për detyrimet e zbatueshme 
të tyre  dhe angazhimet vullnetare, dhe të merrnin orientime të tjera shtesë.

These Guidelines were endorsed by the CFS at its Thirty-eighth (Special) Session on 11 May 2012. 

They were developed by the open-ended working group in sessions in June, July and October 2011 
and in March 2012. They are based on an inclusive process of consultations that occurred during 2009-
2010. Regional consultations were held in Brazil, Burkina Faso, Ethiopia, Jordan, Namibia, Panama, 
Romania, the Russian Federation, Samoa and Viet Nam. These regional consultations brought together 
almost 700 people, from 133 countries, representing the public and private sectors, civil society and 
academia. Four consultations, held specifically for civil society of Africa (in Mali); of Asia (in Malaysia); 
of Europe and Central and West Asia (in Italy); and of Latin America (in Brazil), were attended by almost 
200 people from 70 countries, and an additional private sector consultation drew over 70 people from 
21 countries. These Guidelines also incorporate proposals received through an electronic consultation 
on the zero draft. Proposals to improve the zero draft were received from the public and private 
sectors, civil society and academia, and from around the world.

These Guidelines are consistent with, and draw on, international and regional instruments, including 
the Millennium Development Goals, that address human rights and tenure rights. When readers of 
these Guidelines seek to improve tenure governance, they are encouraged to regularly review such 
instruments for their applicable obligations and voluntary commitments, and to gain additional 
guidance.
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1
të përgjithshme

1. Objektivat 

1.1 Këto Udhëzime vullnetare kërkojnë të përmirësojnë qeverisjen e të drejtave mbi 
tokën*, burimet e peshkimit dhe pyjet. Qëllimi është të përfitojnë të gjithë, me 
theksin tek njerëzit në pozita të pambrojtura dhe në rrezik përjashtimi social, 
me synim arritjen e sigurisë ushqimore dhe realizimin progresiv të së drejtës për 
ushqim të mjaftueshëm, zhdukjes së varfërisë, mjete të qëndrueshme të jetesës, 
stabilitetit social, siguri strehimi, zhvillim rural, mbrojtje mjedisore dhe zhvillim 
të qëndrueshëm shoqëror dhe ekonomik. Të gjitha programet, politikat dhe 
asistenca teknike për përmirësimin e qeverisjes së të drejtave mbi burimet përmes 
zbatimit të këtyre udhëzimeve duhet të jetë në përputhje me detyrimet ekzistuese 
të shteteve në kuadër të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë edhe Deklaratën 
Universale të të Drejtave të Njeriut dhe instrumentet e tjera për të drejtat e njeriut.

1.2 Këto Udhëzime synojnë:

1. përmirësimin e qeverisjes të të drejtave mbi burimet përmes ofrimit 
të orientimeve dhe informacioneve mbi praktikat e pranuara botërisht 
për sistemet që merren me të drejtat për të përdorur, administruar dhe 
mbajtur në kontroll tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet.

2. dhënien e kontributit për përmirësimin dhe zhvillimin e kornizave 
politike, ligjore dhe organizative që rregullojnë gamën e të drejtave që 
ekzistojnë mbi këto burime.

3. rritjen e transparencës dhe përmirësimin e funksionimit të sistemeve të 
të drejtave mbi burimet.

4. fuqizimin e kapaciteteve dhe operacioneve të agjencive zbatuese; 
autoriteteve gjyqësore; pushtetit vendor; organizatave të bujqve dhe 
prodhuesve të vegjël, të peshkatarëve dhe të përdoruesve të pyjeve; 
përdoruesve të kullotave; indigjenëve dhe komuniteteve të tjera; 
shoqërisë civile; sektorit privat; akademisë: dhe të gjithë personave që 
kanë të bëjnë me qeverisjen e të drejtave mbi burimet, si edhe promovimi 
i bashkëpunimit mes aktorëve të lartpërmendur.

* Nuk ka asnjë përkufizim ndërkombëtar të tokës në kuadër të të drejtave mbi tokën. Kuptimi i kësaj fjale mund të përkufizohet sipas 
kushteve të vendit.
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2. natyra dhe objekti

2.1 Këto udhëzime janë vullnetare.

2.2 Këto udhëzime duhen interpretuar dhe zbatuar në përputhje me detyrimet 
ekzistuese në kuadër të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke 
u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve 
të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. Këto udhëzime plotësojnë dhe 
mbështetin nismat kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare që trajtojnë të drejtat 
e njeriut dhe parashikojnë të drejta të sigurta mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet, si edhe nismat për përmirësimin e qeverisjes. Asnjë parashikim i këtyre 
udhëzimeve nuk duhet interpretuar sikur kufizon apo komprometon detyrimet 
ligjore objekt i të cilave mund të jetë një shtet në bazë të së drejtës ndërkombëtare.

2.3 Këto udhëzime mund të përdoren nga shtetet; agjencitë zbatuese; autoritetet 
gjyqësore; njësitë e pushtetit vendor; organizatat e bujqve dhe prodhuesve të 
vegjël, të peshkatarëve dhe të përdoruesve të pyjeve; përdoruesit e kullotave; 
indigjenët dhe komunitetet e tjera; shoqëria civile; sektori privat; akademia: dhe të 
gjithë personat e lidhur, për të vlerësuar qeverisjen e të drejtave mbi burimet dhe 
për të identifikuar përmirësimet e për t’i zbatuar ato.

2.4 Këto udhëzime kanë fushëveprim global. Duke mbajtur në konsideratë kushtet e 
vendit, ato mund të përdoren nga të gjitha vendet dhe rajonet në të gjitha fazat 
e zhvillimit ekonomik dhe për qeverisjen e të gjitha formave të të drejtave mbi 
burimet, duke përfshirë ato publike, private, komunale, kolektive, indigjene dhe 
zakonore.

2.5 Këto udhëzime duhen interpretuar dhe zbatuar në përputhje me sistemet juridike 
kombëtare dhe me institucionet e tyre.
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Çështje të përgjithshme

Në këtë pjesë trajtohen aspektet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet në lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë; kornizat politike, ligjore dhe organizative; 
dhe realizimin e shërbimeve.

Në kuadër të qeverisjes së të drejtave mbi burimet, Shtetet kanë detyrime në bazë të 
instrumenteve të zbatueshme ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Pjesa 2 duhet 
interpretuar në përputhje me pikën 2.2.

3. Parimet orientuese të qeverisjes së përgjegjshme të të 
drejtave mbi burimet

3a Parime të përgjithshme

3.1 Shtetet duhet të:

1. Të njohin dhe respektojnë të gjithë mbajtësit legjitim të të drejtave mbi 
burimet dhe të drejtat e tyre. Ato duhet të marrin masa të arsyeshme 
për të identifikuar, regjistruar dhe respektuar mbajtësit legjitim të të 
drejtave mbi burimet dhe të drejtat e tyre, pavarësisht nëse janë apo jo të 
regjistruar zyrtarisht; të mos i shkelin të drejtat mbi burimet që mbajnë 
të tjerët; dhe t’i përmbushin detyrimet që shoqërojnë të drejtat mbi 
burimet.

2. Të mbrojnë të drejtat legjitime mbi burimet nga rreziqet dhe shkeljet. 
Ato duhet t’i mbrojnë mbajtësit e të drejtave mbi burimet nga humbja 
arbitrare e të drejtave të tyre mbi burimet, duke përfshirë edhe dëbimet 
me forcë që nuk përputhen me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar.

3. Të nxisin dhe ndihmojnë gëzimin e të drejtave legjitime mbi burimet. Ato 
duhet të marrin masa aktive për nxitjen dhe mundësimin e realizimit të 
plotë të të drejtave mbi burimet ose të kryerjes së transaksioneve me të 
drejtat, siç është marrja e masave që shërbimet të jenë të arritshme për 
të gjithë.

PJESA 2
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4. Të sigurojnë të drejtën për t’iu drejtuar sistemit të drejtësisë, në përgjigje 
të shkeljeve të të drejtave legjitime mbi burimet. Ato duhet të sigurojnë 
mjete të efektshme dhe të arritshme për të gjithë, përmes autoriteteve 
gjyqësore ose përmes qasjeve të tjera, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
mbi të drejtat mbi burimet; dhe të sigurojnë ekzekutim të përballueshëm 
dhe  të menjëhershëm të rezultatit të procesit. Shtetet duhet të ofrojnë 
kompensim të menjëhershëm dhe të drejtë kur të drejtat mbi burimet 
hiqen për qëllime publike.

5. Të parandalojnë mosmarrëveshjet, konfliktet e dhunshme dhe 
korrupsionin në lidhje me të drejtat mbi burimet. Ato duhet të marrin 
masa aktive për të parandaluar lindjen e mosmarrëveshjeve për të drejtat 
mbi burimet dhe përshkallëzimin e tyre në konflikte të dhunshme. Ato 
duhet të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin e të gjitha  
formave, në të gjitha nivelet dhe në të gjitha kontekstet.

3.2 Aktorët jo shtetërorë, përfshirë edhe ndërmarrjet tregtare, kanë përgjegjësinë për 
të respektuar të drejtat e njeriut dhe të drejtat legjitime mbi burimet. Ndërmarrjet 
tregtare të veprojnë me korrektesën e duhur për të shmangur shkeljen e të 
drejtave të njeriut dhe të drejtave legjitime të të tjerëve mbi burimet. Ato të 
përfshijnë sisteme të përshtatshme për menaxhimin e riskut për të parandaluar 
dhe trajtuar efektet negative mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat legjitime 
mbi burimet. Ndërmarrjet tregtare të parashikojnë dhe të bashkëpunojnë me 
mekanizmat jo gjyqësore për të siguruar rrugëzgjidhje, përfshirë edhe mekanizma 
të efektshme ankimore në nivel operativ, sipas rastit, kur ato kanë shkaktuar ose 
kanë kontribuar në efekte negative mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat legjitime 
mbi burimet. Ndërmarrjet tregtare të identifikojnë dhe vlerësojnë çdo efekt faktik 
ose të mundshëm mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat legjitime mbi burimet në të 
cilat mund të jenë përzier. Shtetet, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të 
tyre, të sigurojnë mundësi për të gjetur rrugëzgjidhje të efektshme gjyqësore për 
efektet negative mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat legjitime mbi burimet nga 
ana e ndërmarrjeve tregtare. Kur janë përfshirë shoqëri ndërkombëtare, shtetet ku 
ato kanë selinë qendrore të luajnë rol në asistimin si të shoqërive ndërkombëtare 
në fjalë ashtu edhe të shteteve pritëse, për të siguruar që veprimtaritë tregtare 
të mos përzien në abuzimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave legjitime mbi 
burimet. Shtetet të bëjnë hapa të tjerë shtesë për të mbrojtur nga abuzimi i të 
drejtave të njeriut dhe të drejtave legjitime mbi burimet nga ana e ndërmarrjeve 
tregtare që janë në pronësi ose kontroll të shtetit ose që marrin mbështetje dhe 
shërbime të konsiderueshme nga agjencitë shtetërore.

3B Parimet e vënies në zbatim

Këto parime të vënies në zbatim janë thelbësore për të kontribuar në qeverisjen e 
përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjeve.

1. Dinjiteti njerëzor: të pranohet dinjiteti i vetvetishëm dhe të drejtat e 
barabarta e të patjetërsueshme të njeriut për të gjithë individët.
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2. Mosdiskriminimi: askush nuk duhet të jetë objekt diskriminimi në bazë 
të ligjit dhe politikave si edhe në praktikë.

3. Barazia dhe drejtësia: pranimi se barazia mes individëve mund të kërkojë 
pranimin e dallimeve mes individëve dhe marrja e masave pozitive, 
përfshirë edhe fuqizimin, në mënyrë që të nxiten të drejta me barazi mbi 
tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, për të gjithë, gra e burra, të rinj e 
të pambrojtur si edhe për personat tradicionalisht në rrezik përjashtimi 
social, sipas kushteve të vendit.

4. Barazia gjinore: sigurimi i së drejtës së barabartë të grave dhe burrave për 
të gëzuar të gjitha të drejtat e njeriut, duke pranuar dallimet mes grave 
dhe burrave dhe duke marrë masa konkrete që synojnë përshpejtimin 
de fakto të barazisë kur është nevoja. Shtetet të sigurojnë që gratë dhe 
vajzat të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta mbi tokën, burimet e 
peshkimit dhe pyjet pavarësisht gjendjes së tyre civile.

5. Qasje tërësore dhe e qëndrueshme: pranimi se burimet natyrore 
dhe përdorimet e tyre janë të ndërlidhura dhe ndjekja e një qasjeje të 
integruar e të qëndrueshme për administrimin e tyre.

6. Konsultimi dhe pjesëmarrja: angazhimi dhe kërkimi i mbështetjes së 
atyre që, duke pasur të drejta legjitime mbi burimet, mund të prekeshin 
nga vendimet, përpara se të merren vendimet, dhe reagimi ndaj 
kontributeve të tyre; marrja në konsideratë e çekuilibrave ekzistues në 
pushtet mes palëve të ndryshme dhe sigurimi i pjesëmarrjes së lirë, të 
efektshme, të kuptimshme dhe të informuar të individëve dhe grupeve 
në proceset e lidhura vendimmarrëse.

7. Shteti i së drejtës: ndjekja e një qasjeje të bazuar në rregulla përmes 
ligjeve që publikohen gjerësisht në gjuhët e zbatuesme, që përdoren për 
të gjithë, që zbatohen me forcë në mënyrë të barabartë dhe gjykohen 
në mënyrë të pavarur dhe që janë në përputhje me detyrimet e tyre 
ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, 
duke u kushtuar vëmendjen e duhur detyrimeve vullnetare në bazë të 
instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

8. transparenca: përcaktimi i qartë dhe publikimi gjerësisht i politikave, 
ligjeve dhe procedurave në gjuhët e zbatueshme dhe publikimi gjerësisht 
i vendimeve në gjuhët e zbatueshme dhe në formatet e arritshme për të 
gjithë.

9. Llogaridhënia: kërkimi i llogarisë nga individët, agjencitë publike dhe 
aktorët jo shtetërorë për veprimet dhe mendimet e tyre në përputhje me 
parimet e shtetit ligjor..

10. Përmirësim i vazhdueshëm: shtetet të përmirësojnë mekanizmat 
për monitorimin dhe analizën e qeverisjes së të drejtave mbi tokën në 
mënyrë që të zhvillohen programe të mbështetura në të dhëna dhe të 
sigurohet zbatimi në vazhdimësi.
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4. të drejtat dhe përgjegjësitë e lidhura me të drejtat mbi 
burimet

4.1 Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të siguruar qeverisje të përgjegjshme të 
të drejtave mbi burimet sepse toka, burimet e peshkimit dhe pyjet janë qendrore 
për realizimin e të drejtave të njeriut, sigurinë ushqimore, zhdukjen e varfërisë, 
mjetet e jetesës, stabilitetin social, sigurinë e strehimit, zhvillimin rural dhe rritjen 
shoqërore dhe ekonomike.

4.2 Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet që lidhen me të drejtat mbi burimet dhe 
qeverisjen e tyre të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e 
duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale 
dhe ndërkombëtare.

4.3 Të gjitha palët të pranojnë se asnjë e drejtë mbi burimet, përfshirë edhe pronësinë 
private, nuk është absolute. Të gjitha të drejtat mbi burimet janë të kufizuara nga 
të drejtat e të tjerëve dhe nga masat që merr shteti e që janë të nevojshme për 
qëllime publike. Masa të tilla të përcaktohen me ligj, vetëm në funksion të nxitjes 
së mirëqenies së përgjithshme përfshirë edhe mbrojtjen mjedisore dhe të jenë në 
përputhje me detyrimet e shteteve për të drejtat e njeriut. Të drejtat mbi burimet 
drejtpeshohen edhe me detyrime. Të gjithë të respektojnë mbrojtjen afatgjatë dhe 
përdorimin e qëndrueshëm të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

4.4 Në bazë të një shqyrtimi të të drejtave mbi burimet, i kryer në përputhje me 
legjislacionin e brendshëm, shtetet të parashikojnë njohje ligjore të të drejtave 
legjitime mbi burimet të cilat aktualisht nuk mbrohen me ligj. Politikat dhe ligjet që 
sigurojnë të drejtat mbi burimet të mos jenë diskriminuese dhe të jenë të ndjeshme 
për çështjet gjinore. Në përputhje me parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes, që 
përmbajnë këto udhëzime, shtetet të përcaktojnë përmes rregullave të publikuara 
gjerësisht kategoritë e të drejtave që konsiderohen si legjitime. Të gjitha format e 
të drejtave mbi pronën t’u japin të gjithë personave një shkallë sigurie të këtyre të 
drejtave e cila garanton mbrojtje ligjore nga dëbimet me forcë që nuk përputhen 
me detyrimet ekzistuese të shteteve në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij 
ndërkombëtar, dhe nga ngacmimi dhe nga rreziqe të tjera.

4.5 Shtetet të mbrojnë të drejtat legjitime mbi burimet dhe të sigurojnë që njerëzit të 
mos dëbohen në mënyrë arbitrare dhe që të drejtat e tyre legjitime mbi burimet të 
mos shuhen apo shkelen.

4.6 Shtetet të heqin dhe ndalojnë të gjitha format e diskriminimit të lidhura me të 
drejtat mbi burimet, përfshirë edhe ato për arsye të gjendjes civile, mungesës 
së zotësisë për të vepruar dhe pamundësisë për të gjetur e përdorur burime 
ekonomike. Në veçanti, shtetet të sigurojnë të drejta të barabarta mbi burimet për 
gratë dhe burrat, përfshirë edhe të drejtën për t’i trashëguar dhe kaluar tek të tjerë 
këto drejta. Veprime të tilla të shteteve të jenë në përputhje me detyrimet e tyre 
ekzistuese në bazë të legjislacionit përkatës të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, 
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duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të 
instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

4.7 Shtetet të shqyrtojnë idenë e ofrimit të asistencës jo diskriminuese dhe të ndjeshme 
për përkatësinë gjinore kur njerëzit nuk kanë mundësi që përmes veprimeve të 
tyre të fitojnë të drejta mbi burimet për të mbajtur veten, për të marrë të drejtën 
e përfitimit të shërbimeve të agjencive zbatuese dhe autoriteteve gjyqësore, apo 
për të marrë pjesë në proceset që mund të preknin të drejtat e tyre mbi burimet.

4.8 Duke pasur parasysh se të drejtat e njeriut janë universale, të pandashme, 
të ndërvarura dhe të ndërlidhura, qeverisja e të drejtave mbi tokën, burimet 
e peshkimit dhe pyjet të marrë në konsideratë jo vetëm të drejtat që lidhen 
drejtpërdrejt me mundësinë për të pasur dhe përdorur tokë, burime peshkimi 
dhe pyje, por edhe të gjitha të drejtat civile, politike, ekonomike, shoqërore dhe 
kulturore. Në këtë aspekt, shtetet të respektojnë dhe mbrojnë të drejtat civile 
dhe politike të mbrojtësve të të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e njeriut 
të fshatarëve, indigjenëve, peshkatarëve, barinjve dhe punonjësve në fshat, dhe 
të respektojnë detyrimet e tyre për të drejtat e njeriut kur trajtojnë individët dhe 
shoqatat që veprojnë në mbrojtje të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

4.9 Shtetet të sigurojnë mundësi përmes organeve të paanshme e të afta gjyqësore 
dhe administrative për të arritur mënyrat e efektshme e të përballueshme, brenda 
afateve të duhura, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi burimet, 
përfshirë edhe mjetet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të tilla, dhe 
të sigurojnë rrugëzgjidhje të efektshme që mund të përfshijnë edhe të drejtën e 
ankimit, sipas rastit. Rrugëzgjidhje të tilla të ekzekutohen menjëherë dhe mund 
të përfshijnë edhe rikthim, dëmshpërblim, kompensim dhe reparacion. Shtetet të 
bëjnë përpjekje maksimale për të siguruar që personat e pambrojtur dhe në rrezik 
përjashtimi social të kenë qasje në mjete të tilla, në përputhje me pikat 6.6 dhe 
21.6. Shtetet të sigurojnë që çdo person të cilit i janë shkelur të drejtat e njeriut 
në kuadër të të drejtave mbi burimet të ketë qasje në mjete të tilla të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve dhe rrugëzgjidhjeve ligjore.

4.10 Shtetet të mirëpresin dhe ndihmojnë pjesëmarrjen e përdoruesve të tokës, 
burimeve të peshkimit dhe pyjeve në mënyrë që të jenë tërësisht të përfshirë në 
një proces me pjesëmarrje të qeverisjes së të drejtave, ndër të tjera në hartimin 
dhe zbatimin e politikave, ligjeve dhe vendimeve për zhvillimin e territorit, siç u 
përshtatet roleve të aktorëve shtetërorë dhe jo shtetërorë, dhe në përputhje me të 
drejtën dhe legjislacionin e brendshëm.

5.  Kornizat politike, ligjore dhe organizative që kanë të bëjnë me 
të drejtat mbi burimet

5.1 Shtetet të sigurojnë dhe mbajnë korniza politike, ligjore dhe organizative që nxisin 
qeverisjen e përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe 



2

8     PJESa 2  ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME

pyjet. Këto korniza varen dhe mbështeten nga reformat e gjera të sistemit juridik, 
shërbimit publik dhe autoriteteve gjyqësore.

5.2 Shtetet të sigurojnë që kornizat politike, ligjore dhe organizative për qeverisjen 
e të drejtave mbi burimet të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese 
në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar 
vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të 
zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

5.3 Shtetet të sigurojnë që kornizat politike, ligjore dhe organizative për të drejtat 
mbi burimet të njohin e të respektojnë, në përputhje me ligjet e brendshme, 
të drejtat legjitime mbi burimet duke përfshirë edhe të drejtat zakonore që 
nuk mbrohen aktualisht me ligj; dhe të ndihmojnë, të nxisin dhe të mbrojnë 
ushtrimin e të drejtave mbi burimet. Kornizat të pasqyrojnë rëndësinë shoqërore, 
kulturore, ekonomike dhe mjedisore të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve. 
Shtetet të sigurojnë korniza që nuk janë diskriminuese dhe që nxisin vendosjen 
e barazisë në shoqëri dhe barazinë gjinore. Kornizat të pasqyrojnë marrëdhëniet 
e ndërlidhura mes tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve dhe përdorimeve të 
tyre, dhe të vendosin një qasje të integruar për administrimin e tyre.

5.4 Shtetet të marrin në konsideratë pengesat e veçanta me të cilat përballen gratë 
dhe vajzat sa u përket të drejtave mbi burimet dhe të marrin masa për të siguruar 
që në kuadrin ligjor dhe në politika të parashikohet mbrojtje adekuate për gratë 
dhe që të vihen në jetë e të zbatohen me forcë ligjet që njohin të drejtat e grave 
mbi burimet. Shtetet të sigurojnë që gratë të mund të lidhin kontrata për të drejtat 
mbi burimet në baza të barabarta me burrat dhe  të bëjnë përpjekje maksimale 
për të ofruar shërbime ligjore dhe asistencë tjetër për t’u dhënë mundësi grave t’i 
mbrojnë interesat e tyre mbi burimet.

5.5 Shtetet të hartojnë politikat, ligjet dhe procedurat përkatëse përmes proceseve me 
pjesëmarrje duke i përfshirë të gjitha palët e prekura, dhe duke siguruar që, qysh 
në fillim, të përfshihen si burrat ashtu edhe gratë. Politikat, ligjet dhe procedurat 
të marrin në konsideratë kapacitetin për vënien në zbatim. Ato të trupëzojnë 
qasje të ndjeshme ndaj përkatësisë gjinore, të jenë të shprehura qartë në gjuhët e 
zbatueshme dhe të publikohen gjerësisht.

5.6 Shtetet t’i vendosin përgjegjësitë në ato nivele të qeverisjes të cilat mund 
t’i realizojnë në mënyrë më të efektshme shërbimet tek njerëzit. Shtetet të 
përcaktojnë qartë rolet dhe përgjegjësitë e agjencive që merren me të drejtat 
mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet. Shtetet të sigurojnë bashkërendimin 
mes agjencie zbatuese, si edhe me njësitë e pushtetit vendor, dhe indigjenët dhe 
komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet.

5.7 Shtetet të përcaktojnë dhe publikojnë mundësitë me të cilat shoqëria  civile, sektori 
privat dhe akademia mund të kontribuojnë në hartimin dhe zbatimin e kornizave 
politike, ligjore dhe organizative, sipas rastit.
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5.8 Shtetet dhe palët e tjera të shqyrtojnë dhe monitorojnë rregullisht kornizat politike, 
ligjore dhe organizative për të ruajtur efektivitetin e tyre. agjencitë zbatuese 
dhe autoritetet gjyqësore të angazhohen me shoqërinë civile, përfaqësuesit e 
përdoruesve dhe publikun e gjerë për përmirësimin e shërbimeve dhe të bëjnë 
përpjekje për të parandaluar korrupsionin përmes proceseve transparente dhe 
marrjes transparente të vendimeve. Informacioni për ndryshimet dhe efektet e tyre 
të pritura të shprehet qartë dhe të publikohet gjerësisht në gjuhët e zbatueshme.

5.9 Shtetet të pranojnë që politikat dhe ligjet për të drejtat mbi burimet funksionojnë 
në kuadrin më të gjerë të kushteve politike, juridike, shoqërore, kulturore, fetare, 
ekonomike dhe mjedisore. Kur ndryshojnë kushtet e përgjithshme dhe kur, për 
rrjedhojë, duhen reformuar të drejtat mbi burimet, shtetet të kërkojnë të arrijnë 
konsensusin kombëtar për reformat e propozuara.

6. Realizimi i shërbimeve****

6.1 Për aq sa e lejojnë burimet, shtetet të sigurojnë që agjencitë zbatuese dhe 
autoritetet gjyqësore të kenë kapacitetet njerëzore, fizike dhe financiare si edhe 
format e tjera të kapaciteteve për vënien në zbatim të politikave dhe ligjeve në 
kohën e duhur dhe mënyrë të efektshme dhe të ndjeshme ndaj përkatësisë gjinore. 
Stafi në të gjitha nivelet organizative të trajnohet vazhdimisht dhe të rekrutohet 
duke i kushtuar vëmendjen e duhur sigurimit të barazisë gjinore dhe shoqërore.

6.2 Shtetet të sigurojnë që realizimi i shërbimeve që lidhen me të drejtat mbi burimet 
dhe administrimin e tyre të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese 
në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar 
vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të 
zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

6.3 Shtetet të sigurojnë shërbime të menjëhershme, të arritshme dhe jo diskriminuese 
për të mbrojtur të drejtat mbi burimet, për të nxitur dhe ndihmuar gëzimin e 
këtyre të drejtave dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet. Shtetet të eliminojnë 
kërkesat e panevojshme ligjore dhe procedurale dhe të bëjnë përpjekje maksimale 
për kapërcimin e pengesave që lidhen me të drejtat mbi burimet. Shtetet të 
shqyrtojnë shërbimet e agjencive zbatuese dhe autoriteteve gjyqësore dhe të 
bëjnë përmirësime kur është nevoja.

6.4 Shtetet të sigurojnë që agjencitë zbatuese dhe autoritetet gjyqësore t’i shërbejnë 
të gjithë popullsisë, duke u realizuar shërbime të gjithëve, përfshirë edhe atyre që 
ndodhen në zona të thella. Shërbimet të ofrohen pa vonesë dhe në mënyrë efikase 
duke përdorur teknologji të përshtatshme me vendin për të rritur efikasitetin 
dhe arritshmërinë. Të vendosen udhëzime të brendshme në mënyrë që stafi të 
mund t’i zbatojë politikat dhe ligjet në mënyrë të besueshme dhe të njëtrajtshme. 

** Seksioni 6 orienton në veçanti interpretimin e seksioneve nga 17 deri në 21.
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Procedurat të thjeshtohen pa vënë në rrezik sigurinë apo cilësinë e drejtësisë. Të 
publikohen gjerësisht materiale shpjeguese në gjuhët e zbatueshme, përmes të 
cilave të informohen përdoruesit për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre.

6.5 Shtetet të vendosin politika dhe ligje për të promovuar dhënien, sipas rastit, të 
informacioneve territoriale dhe të tjera lidhur me të drejtat mbi burimet për 
përdorim të efektshëm nga Shteti dhe agjencitë zbatuese, popujt indigjenë dhe 
komunitete të tjera, shoqëria civile, sektori privat, akademikët dhe publiku i gjerë. 
Të hartohen standarde kombëtare për përdorimin e përbashkët të informacionit, 
duke mbajtur në konsideratë standardet rajonale dhe ndërkombëtare.

6.6 Shtetet dhe palët e tjera të shikojnë mundësinë e marrjes së masave të tjera shtesë 
në mbështetje të grupeve të pambrojtura ose në rrezik përjashtimi social të cilat 
përndryshe nuk do të kishin mundësi të përfitonin shërbime administrative dhe 
gjyqësore. Këto masa të përfshijnë mbështetje ligjore, siç është ndihma juridike e 
përballueshme, dhe mund të përfshijnë edhe ofrimin e shërbimeve të juristëve ose 
topografëve jo të mirëfilltë dhe shërbime të lëvizshme për komunitetet në zona të 
thella dhe për popujt indigjenë të lëvizshëm.

6.7 Shtetet t’i nxisin agjencitë zbatuese dhe autoritetet gjyqësore të promovojnë 
një kulturë të bazuar në shërbim dhe  sjellje etike. Agjencitë dhe autoritetet 
gjyqësore të kërkojnë rregullisht mendime, si përmes vrojtimeve dhe diskutimeve 
tematike, për të rritur standardet, dhe ta përmirësojnë realizimin e shërbimeve, në 
përmbushje të pritshmërive dhe të nevojave të reja. Ato të publikojnë standardet 
e punës dhe  të raportojnë rregullisht mbi rezultatet. Përdoruesit të kenë rrugët 
për paraqitjen e ankesave ose brendapërbrenda agjencisë zbatuese, si përmes 
shqyrtimit administrativ, ose jashtë tyre, si përmes një shqyrtimi të pavarur apo 
përmes avokatit të popullit.

6.8 Shoqatat përkatëse profesionale, për shërbimet e lidhura me të drejtat mbi 
burimet, të përgatitin, publikojnë dhe monitorojnë vënien në zbatim të niveleve të 
larta të sjelljes etike. Palët nga sektori publik dhe privat të përmbushin standardet 
e zbatueshme etike dhe t’i nënshtrohen procesit disiplinor në rast shkeljeje. Kur 
nuk ka shoqata të tilla, shtetet të sigurojnë një mjedis që e përkrah krijimin e tyre.

6.9 Aktorët shtetërorë dhe jo shtetërorë të bëjnë përpjekje për të parandaluar 
korrupsionin sa u takon të drejtave mbi burimet. Shtetet ta bëjnë këtë sidomos 
përmes konsultimeve dhe pjesëmarrjes, shtetit ligjor, transparencës dhe 
llogaridhënies. Shtetet të miratojnë dhe zbatojnë me forcë masa që përfshijnë 
zbatimin e kontrolleve, kufizimin e përdorimit arbitrar të pushtetit, zgjidhjen e 
konfliktit të interesit dhe miratimin e normave dhe rregullave të qarta. Shtetet të 
parashikojnë shqyrtim administrativ dhe/ose gjyqësor të vendimeve të agjencive 
zbatuese. Punonjësve që punojnë për administrimin e të drejtave mbi burimet t’u 
kërkohet llogari për veprimet e tyre. Atyre t’u jepen mjetet për kryerjen e detyrave 
të tyre në mënyrë të efektshme. Të mbrohen nga ndërhyrjet në detyrat e tyre dhe 
nga hakmarrja kur të raportojnë aktet e korrupsionit.
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njohja ligjore dhe shpërndarja e 
të drejtave dhe detyrimeve mbi 
burimet

Në këtë pjesë trajtohet qeverisja e të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet në 
lidhje me njohjen ligjore të të drejtave të popujve indigjenë mbi burimet dhe të komuniteteve 
të tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet, si edhe me të drejta jozyrtare mbi 
burimet; dhe shpërndarja fillestare e të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet 
që janë në pronësi ose nën kontroll të sektorit publik.

7. Masat mbrojtëse

7.1 Kur shtetet njohin ose shpërndajnë të drejta mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet, ato të vendosin, në përputhje me legjislacionin e brendshëm, masa 
mbrojtëse për të shmangur shkeljen apo shuarjen e të drejtave të të tjerëve mbi 
burimet, përfshirë edhe të drejtat legjitime mbi burimet të cilat aktualisht nuk 
mbrohen me ligj. Në veçanti, masat mbrojtëse të mbrojnë gratë dhe personat e 
pambrojtur të cilët mbajnë të drejta të prejardhura, siç janë të drejtat e vjeljes.

7.2 Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet që lidhen me njohjen ligjore dhe 
shpërndarjen e të drejtave dhe detyrimeve mbi burimet të jenë në përputhje 
me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij 
ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në 
bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

7.3 Kur kanë në plan të njohin apo shpërndajnë të drejta mbi burimet, në fillim shtetet 
të identifikojnë të gjitha të drejtat ekzistuese mbi burimet dhe mbajtësit e tyre, 
pavarësisht nëse janë apo jo të regjistruar. Popujt indigjenë dhe  komunitetet e tjera 
me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet, mbajtësit e vegjël të të drejtave 
dhe të gjithë ata që mund të preken, të përfshihen në procesin e konsultimeve në 
përputhje me pikat 3B.6 dhe 9.9.  Shtetet të sigurojnë mundësitë për  t’iu drejtuar 
sistemit të drejtësisë, në përputhje me pikën 4.9 nëse dikush beson se nuk i janë 
njohur të drejtat mbi burimet.

3PJESA
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7.4 Shtetet të sigurojnë që gratë dhe burrat të gëzojnë të njëjtat të drejta në kuadër 
të të drejtave mbi burimet të njohura rishtazi, dhe që këto të drejta të pasqyrohen 
në evidenca. Kur është e mundur, njohja ligjore dhe shpërndarja e të drejtave mbi 
burimet të individëve, familjeve dhe komuniteteve të bëhet në mënyrë sistematike, 
duke e realizuar zonë pas zone në përputhje me prioritetet kombëtare, në mënyrë 
që t’u jepen personave të varfër dhe të pambrojtur të gjitha mundësitë për të 
fituar njohjen ligjore të të drejtave të tyre mbi burimet. T’u jepet mbështetje ligjore 
sidomos personave të varfër dhe në pozita të pambrojtura. Të përdoren qasje të 
përshtatura me vendin, për të rritur transparencën kur krijohen fillimisht evidencat 
e të drejtave mbi burimet, përfshirë edhe hedhjen në hartë të këtyre të drejtave.

7.5 Shtetet të sigurojnë që personat të cilëve u njihen të drejtat mbi burimet ose u 
shpërndahen të drejta të reja mbi burimet të kenë dijeni të plotë për të drejtat 
dhe detyrimet e tyre. Kur është nevoja, shtetet t’u japin mbështetje personave 
të tillë në mënyrë që t’i gëzojnë të drejtat e tyre mbi burimet dhe t’i përmbushin 
detyrimet e tyre.

7.6 Kur nuk është e mundur të bëhet njohje ligjore e të drejtave mbi burimet, shtetet 
të parandalojnë dëbimet me forcë që nuk janë në përputhje me detyrimet e tyre 
ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar dhe në 
përputhje me parimet e këtyre udhëzimeve.

8. toka, burimet e peshkimit dhe pyjet publike

8.1 Kur kanë në pronësi ose nën kontroll tokë, burime peshkimi dhe pyje, shtetet të 
përcaktojnë përdorimin dhe kontrollin e këtyre burimeve në dritën e objektivave 
të gjerë shoqërorë, ekonomikë dhe mjedisorë. Shtetet të sigurohen që të 
gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e 
duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale 
dhe ndërkombëtare.

8.2 Kur shtetet kanë në pronësi ose nën kontroll tokë, burime peshkimi dhe pyje, 
të drejtat legjitime mbi burimet të individëve dhe komuniteteve, përfshirë 
edhe të atyre me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet, kur ka, të njihen, 
respektohen dhe mbrohen, në përputhje me detyrimet ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e 
duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale 
dhe ndërkombëtare. Për këtë qëllim, të përcaktohen dhe publikohen qartë 
kategoritë e të drejtave legjitime mbi burimet, përmes një procesi transparent dhe 
në përputhje me legjislacionin e brendshëm.

8.3 Duke vërejtur se ka tokë, burime peshkimi dhe pyje publike që përdoren dhe 
administrohen në mënyrë kolektive (në disa vende të quajtura “pronë komunale”), 
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shtetet të njohin dhe mbrojnë, sipas rastit, këtë tokë, burim peshkimi dhe pyll 
publik dhe sistemet e lidhura që kanë të bëjnë me përdorimin dhe administrimin 
kolektiv të tyre, përfshirë edhe në proceset e shpërndarjes nga shteti.

8.4 Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të krijuar informacione të përditësuara 
për të drejtat mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet që kanë në pronësi ose 
nën kontroll, përmes krijimit dhe mirëmbajtjes së inventarëve të arritshëm. Këta 
inventarë të përfshijnë informacion për agjencitë përgjegjëse për administrimin si 
edhe çdo të drejtë legjitime që mbajnë popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera 
me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet dhe sektori privat. Kur është e 
mundur, shtetet të sigurojnë që të drejtat publike mbi burimet të regjistrohen së 
bashku me të drejtat mbi burimet të popujve indigjenë dhe komuniteteve të tjera 
me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet dhe së bashku me të drejtat e 
sektorit privat, në një sistem të vetëm regjistrimi, ose të lidhen me to me një kuadër 
të përbashkët.

8.5 Shtetet të përcaktojnë se cila pjesë nga toka, burimet e peshkimit dhe pyjet që 
kanë në pronësi ose nën kontroll do të mbahet dhe përdoret nga sektori publik 
dhe cila pjesë do të shpërndahet për përdorim nga të tjerët dhe me çfarë kushtesh.

8.6 Shtetet të hartojnë dhe publikojnë politika që mbulojnë përdorimin dhe mbajtjen 
në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve që mbahen nga sektori publik 
dhe të bëjnë përpjekje maksimale për të hartuar politika që nxisin shpërndarje me 
barazi të përfitimeve nga toka, burimet e peshkimit dhe pyjet shtetërore. Politikat 
të marrin në konsideratë të drejtat mbi burimet të të tjerëve dhe të gjitha ata 
që mund të preken të përfshihen në procesin e konsultimeve në përputhje me 
parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes të këtyre  udhëzimeve. Administrimi dhe 
transaksionet  që kanë të bëjnë me këto burime të kryhet në mënyrë të efektshme, 
transparente dhe llogaridhënëse në përmbushje të politikave publike.

8.7 Shtetet të hartojnë dhe publikojnë politika që mbulojnë shpërndarjen e të drejtave 
mbi burimet tek të tjerët dhe, sipas rastit, delegimin e përgjegjësive për qeverisjen 
e të drejtave mbi burimet. Politikat për shpërndarjen e të drejtave mbi burimet 
të jenë në përputhje me objektivat e gjerë shoqërorë, ekonomikë dhe mjedisorë. 
Komunitetet vendore që e kanë përdorur tradicionalisht tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet të marrin vëmendjen e duhur gjatë rishpërndarjes së të drejtave mbi 
burimet. Politikat të marrin në konsideratë të drejtat mbi burimet të të tjerëve 
dhe të gjithë ata që mund të preken të përfshihen në procesin e konsultimeve 
në përputhje me proceset e pjesëmarrjes dhe vendimmarrjes. Politika të tilla të 
sigurojnë që shpërndarja e të drejtave mbi burimet të mos rrezikojë mjetet e 
jetesës së njerëzve duke ua privuar të drejtat legjitime për t’i përdorur këto burime.

8.8 Shtetet kanë pushtet për të bërë shpërndarje të të drejtave mbi burimet në forma 
të ndryshme, që nga përdorim i kufizuar deri në pronësi të plotë. Politikat të njohin 
gamën e gjerë të të drejtave mbi burimet dhe të mbajtësve të të drejtave. Politikat 
të përcaktojnë mjetet për shpërndarjen e të drejtave, siç është shpërndarja në bazë 
të përdorimit historik dhe mjete të tjera. Kur është e nevojshme, ata të cilëve u 
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shpërndahen të drejta të marrin mbështetje në mënyrë që të mund t’i gëzojnë 
të drejtat e tyre. Shtetet të përcaktojnë nëse mbajnë ndonjë formë kontrolli mbi 
tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet që janë shpërndarë.

8.9 Shtetet t’i shpërndajnë të drejtat mbi burimet dhe ta delegojnë qeverisjen e të 
drejtave mbi burimet në mënyra transparente me pjesëmarrje, duke përdorur 
procedura të thjeshta që të jenë të qarta, të arritshme dhe të kuptueshme për 
të gjithë, sidomos për popujt indigjenë dhe të gjitha komunitetet e tjera me 
sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet. T’u jepet informacion në gjuhët 
e zbatueshme të gjithë pjesëmarrësve të mundshëm, përfshirë edhe  përmes 
mesazheve me ndjeshmëri gjinore. Kur është e mundur, shtetet të sigurojnë që 
të drejtat e shpërndara rishtazi mbi burimet të regjistrohen me të drejtat e tjera 
mbi burimet në një sistem të vetëm regjistrimi ose të lidhen me anë të një kuadri 
të përbashkët. Aktorët shtetërorë dhe jo shtetërorë të bëjnë përpjekje për të 
parandaluar korrupsionin sa u takon të drejtave mbi burimet.

8.10 Për aq sa e lejojnë burimet, shtetet të sigurojnë që organet kompetente që janë 
përgjegjëse për tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet  të kenë kapacitetin njerëzor, 
fizik, financiar dhe kapacitetet e tjera. Kur delegohen përgjegjësitë për qeverisjen 
e të drejtave mbi burimet, të deleguarit të marrin trajnim dhe  mbështetje të tjera 
në mënyrë që të kryejnë këto përgjegjësi.

8.11 Shtetet të monitorojnë rezultatin e programeve të shpërndarjeve, duke përfshirë 
edhe efektet e zbërthyera  sipas gjinive mbi sigurinë ushqimore dhe zhdukjen 
e varfërisë, si edhe efektet e tyre mbi objektivat shoqërorë, ekonomikë dhe 
mjedisorë, dhe të zbatojnë masa korrigjuese sipas nevojës.

9. Popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore 
të të drejtave mbi burimet

9.1 Aktorët shtetërorë dhe jo shtetërorë të pranojnë se toka, burimet e peshkimit 
dhe pyjet kanë vlerë shoqërore, kulturore, shpirtërore, ekonomike, mjedisore dhe 
politike për popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të 
drejtave mbi burimet.

9.2 Popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi 
burime të cilët ushtrojnë vetëqeverisje të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve 
të promovojnë dhe sigurojnë të drejta të barabarta, të sigurta dhe të qëndrueshme 
mbi këto burime, duke i kushtuar vëmendje të veçantë dhënies me barazi të qasjes 
tek to për gratë. Të nxitet përmes institucioneve vendore apo tradicionale të tyre 
pjesëmarrja e efektshme e të gjithë anëtarëve, burra, gra e të rinj, në vendimet që 
kanë të bëjnë me sistemet e të drejtave mbi burimet, përfshirë edhe në rastin e 
sistemeve të të drejtave kolektive mbi burimet. Kur është nevoja, komunitetet të 
asistohen për të rritur kapacitetin e anëtarëve të tyre për të marrë pjesë plotësisht 
në vendimmarrje dhe  qeverisjen e sistemeve të tyre të të drejtave mbi burimet.
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9.3 Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet 
e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, 
duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të 
instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. Në rastin e popujve 
indigjenë, shtetet të përmbushin detyrimet e tyre përkatëse dhe  angazhimet 
vullnetare për mbrojtjen, promovimin dhe zbatimin e të drejtave të njeriut, 
përfshirë, sipas rastit, ato të Konventës Ndërkombëtare të Punës (Nr. 169) lidhur 
me popujt indigjenë dhe fisnorë në vendet e pavarura, Konventës për Larminë 
Biologjike dhe Deklaratës së OKB-së për të Drejtat e Popujve Indigjenë.

9.4 Shtetet të sigurojnë njohjen dhe mbrojtjen e duhur të të drejtave legjitime mbi 
burimet të popujve indigjenë dhe komuniteteve të tjera me sisteme zakonore 
të të drejtave mbi burimet, në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në 
bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar 
vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të 
zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. Një njohje e tillë të marrë në 
konsideratë tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet që përdoren në mënyrë 
ekskluzive nga një komunitet dhe ato që janë në përdorim të përbashkët, 
dhe  të respektojnë parimet e përgjithshme të qeverisjes së përgjegjshme. 
Informacioni për çdo njohje të tillë të publikohet në një pikë të arritshme, në 
një formë të duhur e cila të jetë e kuptueshme dhe në gjuhët e zbatueshme.

9.5 Aty ku popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave 
mbi burimet kanë të drejta legjitime mbi tokën e të parëve në të cilën jetojnë, 
shtetet t’i njohin e t’i mbrojnë këto të drejta. Popujt indigjenë dhe komunitetet e 
tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet të mos dëbohen me forcë 
nga tokat e të parëve.

9.6 Shtetet të mendojnë për t’i përshtatur kornizat e tyre politike, ligjore dhe 
oganizative për të njohur sistemet e të drejtave mbi burimet të popujve indigjenë 
dhe komuniteteve të tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet. Kur 
reformat kushtetuese ose ligjore i fuqizojnë të drejtat e grave dhe bëjnë që ato të 
bien ndesh me zakonin, të gjitha palët të bashkëpunojnë për t’u bërë vend këtyre 
ndryshimeve në sistemet zakonore të të drejtave mbi tokën.

9.7 Gjatë hartimit të politikave dhe ligjeve për të drejtat mbi burimet, shtetet të 
mbajnë në konsideratë vlerat shoqërore, kulturore, shpirtërore, ekonomike dhe 
mjedisore të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve të mbajtura në bazë të 
sistemeve të të drejtave mbi burimet të popujve indigjenë dhe komuniteteve 
të tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet. Të ketë pjesëmarrje të 
plotë dhe të efektshme të gjithë anëtarëve ose përfaqësuesve të komuniteteve 
të prekura, përfshirë edhe të anëtarëve të pambrojtur dhe në rrezik përjashtimi 
social, kur hartohen politika dhe ligje që kanë të bëjnë me sistemet e të drejtave 
mbi burimet të popujve indigjenë dhe komuniteteve të tjera me sisteme zakonore 
të të drejtave mbi burimet.
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9.8 Shtetet t’i mbrojnë popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore 
të të drejtave mbi burimet, nga përdorimi pa leje nga të tjerët i tokës, burimeve 
të peshkimit dhe pyjeve të tyre. Kur një komunitet nuk ka kundërshtim, shtetet të 
asistojnë për të dokumentuar zyrtarisht dhe publikuar informacione për natyrën 
dhe  vendndodhjen e tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve në përdorim 
dhe nën kontroll të komunitetit. Kur të drejtat mbi burimet të popujve indigjenë 
dhe komuniteteve të tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet të 
dokumentohen zyrtarisht, ato të regjistrohen me të drejtat e tjera publike, private 
dhe  komunale mbi burimet në mënyrë që të parandalohen pretendimet mbi të 
njëjtat të drejta.

9.9 Shtetet dhe palët e tjera të zhvillojnë në mirëbesim konsultime me popujt 
indigjenë përpara marrjes së nismës për një projekt apo përpara miratimit dhe 
zbatimit të masave legjislative ose administrative që prekin burimet mbi të 
cilat mbajnë të drejta komunitetet. Projekte të tilla të bazohen në konsultime të 
efektshme dhe të kuptimshme me popujt indigjenë, përmes institucioneve të 
tyre përfaqësuese në mënyrë që të merret pëlqimi i lirë, paraprak dhe i informuar 
i tyre në bazë të Deklaratës së OKB-së për të Drejtat e Popujve Indigjenë, duke u 
kushtuar vëmendjen e duhur qëndrimeve dhe njohurive të veçanta të shteteve 
të veçanta. Proceset konsultuese dhe vendimmarrëse të organizohen pa ushtrim 
frike dhe të zhvillohen në një klimë besimi. Parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes, 
të parashtruara në pikën 3B.6, të zbatohen në rastin e komuniteteve të tjera të 
përshkruara në këtë seksion.

9.10 Aktorët shtetërorë dhe jo shtetërorë të bëjnë përpjekje maksimale, sipas nevojës, 
së bashku me institucionet përfaqësuese të komuniteteve të prekura dhe në 
bashkëpunim me komunitet e prekura, për t’u ofruar asistence teknike dhe juridike 
komuniteteve të prekura për të marrë pjesë në hartimin e politikave, ligjeve dhe 
projekteve për të drejtat mbi burimet pa diskriminim dhe me ndjeshmëri gjinore.

9.11 Shtetet të respektojnë dhe promovojnë qasjet zakonore që përdorin popujt 
indigjenë dhe komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet 
për të zgjidhur konfliktet mbi të drejtat mbi burimet brenda komuniteteve, në 
përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe 
atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare 
në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. Për tokën, 
burimet e peshkimit dhe pyjet që përdoren nga më shumë se një komunitet, të 
fuqizohen ose zhvillohen mjetet e zgjidhjes së konflikteve mes komuniteteve.

9.12 Aktorët shtetërorë dhe jo shtetërorë të bëjnë përpjekje për të parandaluar 
korrupsionin në lidhje me sistemin e të drejtave mbi burimet të popujve indigjenë 
dhe komuniteteve të tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet, përmes 
konsultimit dhe pjesëmarrjes dhe përmes fuqizimit të komuniteteve.
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10. të drejtat jozyrtare mbi burimet

10.1 Aty ku ekzistojnë të drejta jozyrtare mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, 
shtetet t’i njohin ato në një mënyrë e cila të respektojë të drejtat ekzistuese zyrtare 
në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe në mënyra që pranojnë realitetin e 
situatës dhe promovojnë mirëqenien shoqërore, ekonomike dhe mjedisore. Shtetet 
të promovojnë politika dhe  ligje që parashikojnë njohjen e këtyre të drejtave 
jozyrtare. Procesi i miratimit të këtyre politikave dhe ligjeve të jetë me pjesëmarrje, 
me ndjeshmëri gjinore dhe me përpjekje maksimale për të parashikuar mbështetje 
teknike dhe ligjore  për komunitetet dhe individët e prekur. Në veçanti, shtetet të 
njohin krijimin e të drejtave jozyrtare mbi burimet të cilat lindin nga migrimet në 
masë.

10.2 Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet që lidhen me të drejtat jozyrtare 
mbi burimet të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e 
duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale 
dhe ndërkombëtare, përfshirë, sipas rastit, edhe të drejtën për strehim adekuat.

10.3 Kurdo që shtetet parashikojnë njohje ligjore të të drejtave jozyrtare mbi burimet, 
kjo të bëhet përmes proceseve me pjesëmarrje  dhe ndjeshmëri gjinore, duke 
treguar vëmendje të veçantë për mbajtësit e të drejtave mbi burimet. Në këtë 
kuadër, shtetet të tregojnë vëmendjen e duhur për bujqit dhe prodhuesit e vegjël 
të ushqimeve. Këto procese të ndihmojnë arritjen e shërbimeve për legalizimin 
dhe  t’i minimizojnë kostot. Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të ofruar 
mbështetje  teknike dhe ligjore për komunitetet dhe pjesëmarrësit.

10.4 Shtetet të marrin të gjitha masat e duhura për të kufizuar të drejtat jozyrtare që 
vijnë nga kërkesat tejet komplekse ligjore dhe administrative për ndryshimin e 
destinacionit të tokës dhe për kryerjen e ndërtimeve në të. Kërkesat dhe proceset 
për zhvillim të jenë të qarta, të thjeshta  dhe të përballueshme për ta zvogëluar 
barrën e përmbushjes së tyre.

10.5 Shtetet të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin, sidomos përmes rritjes 
së transparencës, duke u kërkuar llogari vendimmarrësve dhe duke siguruar që të 
merren pa humbur kohë vendime të paanshme.

10.6 Kur nuk është e mundur të bëhet njohje ligjore e të drejtave jozyrtare mbi burimet, 
shtetet të parandalojnë dëbimet me forcë që janë në shkelje të detyrimeve të tyre 
ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar dhe në 
përputhje me dispozitat e seksionit 16.
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Kalimi dhe ndryshime të tjera të 
të drejtave dhe detyrimeve mbi 
burimet

Në këtë pjesë trajtohet qeverisja e të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet 
kur të drejtat ekzistuese dhe detyrimet që i shoqërojnë ato kalohen ose rishpërndarhen 
në mënyrë vullnetare dhe të detyrueshme përmes tregjeve, veprimeve me të drejtat mbi 
burimet si rrjedhojë e investimeve, konsolidimit të tokës dhe qasjeve të tjera rregulluese, 
kthimit të pasurive, reformave rishpërndarëse ose shpronësimeve.

11. tregjet

11.1 Aty ku duhet, shtetet të njohin dhe ndihmojnë tregjet e drejta dhe transparente të 
shitblerjes dhe qiradhënies si një mjet të kalimit të të drejtave të përdorimit dhe 
pronësisë mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet. Aty ku ka në shfrytëzim tregje 
të të drejtave mbi burimeve, shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet të jenë në 
përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm 
dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve 
vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. 
Veprimet me të drejtat mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet të jenë në 
përmbushje të rregullimit kombëtar të përdorimit të tokës dhe të mos rrezikojnë 
qëllimet qendrore për zhvillim.

11.2 Shtetet të ndihmojnë operacionet e tregjeve efikase dhe transparente për të 
promovuar pjesëmarrjen në bazë të kushteve dhe  mundësive të barabarta për 
kalimin me përfitim të ndërsjelltë të të drejtave mbi burimet të cilat ta zbusin 
konfliktin dhe mungesën e stabilitetit; të promovojnë përdorimin e qëndrueshëm 
të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve dhe ruajtjen e mjedisit; të promovojnë 
përdorimin e drejtë dhe me barazi të burimeve gjenetike të lidhura me tokën, 
burimet e peshkimit dhe pyjet në përputhje me traktatet e zbatueshme; të 
zgjerojnë mundësitë ekonomike; dhe të rrisin pjesëmarrjen e të varfërve. Shtetet 
të marrin masa për të parandaluar efektet e padëshirueshme mbi komunitetet 
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vendore, popujt indigjenë dhe grupet e pambrojtura që mund të lindin, ndër 
të tjera, nga spekulimi me tokën, koncentrimi i tokës dhe shpërdorimi i formave 
zakonore të të drejtave mbi burimet. Shtetet dhe palët e tjera të pranojnë që vlerat, 
siç janë ato shoqërore, kulturore dhe mjedisore, nuk mbështeten gjithmonë nga 
tregjet e parregulluara. Shtetet të mbrojnë interesat e gjera të shoqërive përmes 
politikave dhe ligjeve të duhura për të drejtat mbi burimet.

11.3 Shtetet të vendosin politika, ligje dhe sisteme dhe agjenci rregullatore për të 
siguruar operacione me tregje transparente dhe efikase, për të parashikuar hyrje 
pa diskriminim në to dhe për të parandaluar praktika jo konkurruese. Shtetet të 
thjeshtojnë procedurat administrative në mënyrë që të shmangin dekurajimin e 
pjesëmarrjes në treg të personave të varfër dhe në pozita më të pambrojtura.

11.4 Shtetet dhe palët e tjera të sigurojnë që informacionet për transaksionet e tregut 
dhe informacionet për vlerat e tregut të jenë transparente dhe të publikuara 
gjerësisht, në varësi të kufizimeve të vendosura për hir të mbrojtjes së jetës private. 
Shtetet t’i monitorojnë këto informacione  dhe të veprojnë kur tregjet kanë efekte 
të padëshirueshme apo pengojnë një pjesëmarrje të gjerë dhe me barazi në treg.

11.5 Shtetet të ngrenë sistemet e duhura dhe të besueshme të regjistrimit, siç janë 
zyrat e regjistrimit të tokës, që të japin informacion të arritshëm për të drejtat dhe 
detyrimet mbi burimet në mënyrë që të rritet siguria e të drejtave mbi burimet dhe 
të ulen kostot dhe risqet e veprimeve.

11.6 Shtetet të vendosin masa mbrojtëse për të mbrojtur të drejtat legjitime mbi 
burimet të bashkëshortëve, anëtarëve të familjes dhe personave të tjerë që nuk 
figurojnë si mbajtës të të drejtave mbi burimet në sistemet e regjistrimit, siç janë 
zyrat e regjistrimit të tokës.

11.7 Aktorët shtetërorë dhe  jo shtetërorë të respektojnë standardet e zbatueshme 
të etikës. Ato të publikojnë dhe monitorojnë zbatimin e këtyre standardeve në 
shfrytëzimin e tregjeve në mënyrë që të parandalohet korrupsioni, sidomos 
përmes bërjes publike të informacioneve.

11.8 Duke pasur parasysh rëndësinë që kanë prodhuesit e vegjël për sigurinë ushqimore 
kombëtare dhe stabilitetin social, shtetet të sigurojnë që gjatë ndihmës që japin 
për operacionet e tregjeve në lidhje me veprimet me të drejtat mbi burimet, të 
mbrojnë të drejtat mbi burimet të prodhuesve të vegjël.

12. investimet

12.1 Aktorët shtetërorë dhe jo shtetërorë të pranojnë që investimet e përgjegjshme 
publike dhe private janë thelbësore për përmirësimin e sigurisë ushqimore. 
Qeverisja e përgjegjshme e të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet  
nxit mbajtësit e këtyre të drejtave të bëjnë investime të përgjegjshme për këto 
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burime, duke e rritur prodhimin e qëndrueshëm bujqësor dhe  duke sjellë më shumë 
të ardhura. Shtetet të promovojnë dhe mbështetin investimet e përgjegjshme për 
tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet që mbështetin objektivat e gjerë shoqërorë, 
ekonomikë dhe mjedisorë në bazë të një larmie sistemesh ekonomike bujqësore 
dhe blegtorale. Shtetet të sigurojnë që të gjitha veprimet të jenë në përputhje 
me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij 
ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në 
bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

12.2 Duke pasur parasysh që prodhuesit e vegjël dhe  organizatat e tyre në vendet në 
zhvillim sigurojnë një pjesë të madhe të investimeve bujqësore që kontribuon 
ndjeshëm në sigurinë ushqimore, ushqyerjen, zhdukjen e varfërisë dhe  
qëndrueshmërinë mjedisore, shtetet të mbështetin investimet e mbajtësve të 
vegjël të të drejtave mbi burimet si edhe investimet publike dhe private që janë të 
ndjeshme ndaj këtyre mbajtësve të vegjël të të drejtave mbi burimet.

12.3 Të gjitha format e veprimeve me të drejtat mbi burimet që janë rezultat i investimeve 
në tokë, burime peshkimi dhe pyje të bëhen me transparencë në përputhje me  
politikat përkatëse sektoriale kombëtare dhe në përputhje me objektivat e rritjes 
shoqërore dhe ekonomike dhe  të zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor me fokus tek 
mbajtësit e vegjël të të drejtave.

12.4 Investimet e përgjegjshme të mos shkaktojnë dëm, të shërbejnë si mbrojtje nga 
heqja e të drejtave legjitime të mbajtësve të vegjël të të drejtave mbi burimet 
dhe nga dëmi mjedisor dhe të respektojnë të drejtat e njeriut. Investime të tilla të 
bëhen duke punuar në partneritet me nivelet përkatëse të qeverisë dhe mbajtësit 
vendorë të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet, duke respektuar 
të drejtat e tyre legjitime. Ato të bëjnë përpjekje maksimale për të kontribuar më 
tej në objektivat e politikave, siç janë zhdukja e varfërisë; siguria ushqimore dhe 
përdorimi i qëndrueshëm i tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve; mbështetja 
e komuniteteve vendore; kontributi për zhvillimin rural; promovimi dhe sigurimi 
i sistemeve të prodhimit të ushqimit në vend; rritja e zhvillimit të qëndrueshëm 
shoqëror dhe ekonomik; krijimi i vendeve të punës; diversifikimi i mjeteve të 
jetesës; ofrimi i përfitimeve për vendin dhe popullsinë, përfshirë edhe personat e 
varfër dhe në pozita më të pambrojtura; dhe përmbushja e ligjeve kombëtare dhe 
i standardeve qendrore ndërkombëtare të punës si edhe, kur ka, e detyrimeve që 
lidhen me standardet e Organizatës Botërore të Punës.

12.5 Shtetet, përmes konsultimeve dhe  pjesëmarrjes së duhur, të parashikojnë rregulla 
transparente për shkallën, objektin dhe natyrën e veprimeve të lejueshme me 
të drejtat mbi burimet dhe të përkufizojnë veprimet e mëdha me të drejtat mbi 
burimet sipas kushteve të vendit.

12.6 Shtetet të parashikojnë masa mbrojtëse për të mbrojtur  të drejtat legjitime mbi 
burimet, të drejtat e njeriut, mjetet e jetesës, sigurinë ushqimore dhe  mjedisin 
nga risqet që mund të lindin nga veprimet e mëdha me të drejtat mbi burimet. Në 
masa të tilla mund të përfshiheshin futja e kufijve të sipërm mbi veprimet e lejuara 
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me tokën dhe rregullimi i mënyrës së aprovimit të kalimeve që kalojnë një kufi të 
caktuar, siç është aprovimi nga parlamenti. Shtetet të mendojnë për të promovuar 
një gamë modelesh prodhimi dhe investimi që nuk çojnë në kalim të madh të 
të drejtave mbi burimet tek investitorët dhe të nxisin partneritetet me mbajtësit 
vendorë të të drejtave mbi burimet.

12.7 Në rastin e popujve indigjenë dhe komuniteteve të tyre, shtetet të sigurojnë që 
të gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e 
duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale 
dhe ndërkombëtare, përfshirë, sipas rastit, ato të Konventës Ndërkombëtare të 
Punës (Nr. 169) lidhur me popujt indigjenë dhe fisnorë në vendet e pavarura dhe 
Deklaratës së OKB-së për të Drejtat e Popujve Indigjenë. Shtetet dhe palët e tjera 
të zhvillojnë në mirëbesim konsultime me popujt indigjenë përpara marrjes së 
nismës për një projekt investimi që prek burimet mbi të cilat mbajnë të drejta 
komunitetet. Projekte të tilla të bazohen në konsultime të efektshme dhe të 
kuptimta me anëtarët e popujve indigjenë sikurse përshkruhet në pikën 9.9. 
Parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes të këtyre udhëzimeve të zbatohen për 
investimet që përdorin burimet e komuniteteve të tjera.

12.8 Shtetet të përcaktojnë me të gjitha palët e prekura, në përputhje me parimet e 
konsultimit dhe pjesëmarrjes të këtyre udhëzimeve, kushtet që nxisin investimet 
e përgjegjshme dhe pastaj të hartojnë dhe publikojnë politika dhe ligje që nxisin 
investime të përgjegjshme, respektojnë të drejtat e njeriut  dhe promovojnë 
sigurinë ushqimore dhe përdorimin e qëndrueshëm të mjedisit. Ligjet të kërkojnë 
që marrëveshjet për investimet të përcaktojnë qartë të drejtat dhe detyrimet e të 
gjitha palëve të marrëveshjes. Marrëveshjet për investimet të përmbushin kodet 
e investimeve dhe kornizat ligjore kombëtare.

12.9 Shtetet të parashikojnë që investimet që i përfshijnë të gjitha format e veprimeve 
me të drejtat mbi burimet, përfshirë edhe marrjen në pronësi dhe kontratat e 
partneritetit, të jenë në përputhje me parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes 
të këtyre udhëzimeve, me ata të drejtat mbi burimet të të cilëve, përfshirë edhe  
ato të prejardhura, mund të preken. Shtetet dhe  palët e tjera përkatëse të 
informojnë individët, familjet dhe komunitetet për të drejtat e tyre mbi burimet 
dhe të asistojnë në zhvillimin e kapacitetit të tyre në konsultime dhe pjesëmarrje, 
përfshirë edhe duke ofruar asistencë profesionale sipas nevojës.

12.10 Kur mendohet të bëhen investime që kërkojnë veprime të mëdha me të drejtat 
mbi burimet, përfshirë edhe marrjet në pronësi dhe kontratat e partneritetit, 
shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të parashikuar që palët e ndryshme 
të bëjnë vlerësime paraprake të pavarura për efektet e mundshme pozitive dhe 
negative që mund të kishin këto investime tek të drejtat mbi burimet, siguria 
ushqimore dhe realizimi progresiv i të drejtës për ushqim të mjaftueshëm, mjetet 
e jetesës dhe mjedisi. Shtetet të sigurojnë që të drejtat dhe pretendimet legjitime 
ekzistuese mbi burimet, përfshirë edhe të drejtat zakonore dhe jozyrtare, të 
identifikohen në mënyrë sistematike dhe të paanshme, si edhe të drejtat dhe 
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mjetet e jetesës të personave të tjerë që preken gjithashtu nga investimit, siç 
janë prodhuesit e vegjël. Ky proces të zhvillohet përmes konsultimeve me të 
gjitha palët e prekura në përputhje me parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes 
të këtyre udhëzimeve. Shtetet të sigurojnë që të drejtat legjitime ekzistuese mbi 
burimet të mos komprometohen nga investime të tilla.

12.11 Palët kontraktuese të japin informacion të gjithanshëm për të siguruar që të 
gjithë personat përkatës të angazhohen dhe informohen në negociata dhe të 
kërkojnë që marrëveshjet të dokumentohen dhe kuptohen nga të gjithë ata që 
preken. Procesi i negociatave të mos jetë diskriminues dhe të jetë i ndjeshëm ndaj 
përkatësisë gjinore..

12.12 Investitorët kanë përgjegjësinë për të respektuar të drejtën dhe legjislacionin e 
brendshëm dhe për të njohur dhe respektuar të drejtat të tjerëve mbi burimet dhe 
shtetin ligjor në përputhje me parimin e përgjithshëm për aktorët jo shtetërorë 
që përmbajnë këto udhëzime. Investimet të mos kontribuojnë në pasigurinë 
ushqimore dhe degradimin mjedisor.

12.13 Profesionistët që u ofrojnë shërbime shteteve, investitorëve dhe mbajtësve të të 
drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet të tregojnë korrektesën e duhur 
mesa munden gjatë ofrimit të shërbimeve të tyre, pavarësisht nëse kjo u kërkohet 
konkretisht apo jo.

12.14 Shtetet dhe palët e prekura të kontribuojnë në monitorimin e efektshëm të zbatimit 
dhe efekteve të marrëveshjeve që përfshijnë veprime të mëdha me të drejtat 
mbi burimet, përfshirë edhe marrjet në pronësi dhe marrëveshjet e partneritetit. 
Shtetet të marrin masa korrigjuese sipas nevojës për të ekzekutuar marrëveshjet 
dhe për të mbrojtur të drejtat mbi burimet dhe të drejtat e tjera dhe të ofrojnë 
mekanizma përmes të cilave palët që kanë ankesa të kërkojnë marrjen e masave 
të tilla.

12.15 Shtetet, kur investojnë ose promovojnë investime jashtë territorit të tyre, të 
sigurojnë që sjellja e tyre të jetë në përputhje me mbrojtjen e të drejtave legjitime 
mbi burimet, promovimin e sigurisë ushqimore dhe detyrimet e tyre ekzistuese 
në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar 
vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të 
zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

13. Konsolidimi i tokës dhe qasjet e tjera rregulluese

13.1 Shtetet, sipas rastit, mund të mendojnë bërjen e konsolidimit, shkëmbimeve të 
tokës apo qasje të tjera vullnetare për ripërshtatjen e parcelave apo pronave për 
t’i asistuar pronarët dhe përdoruesit ta përmirësojnë konfigurimin dhe përdorimin 
e parcelave apo pronave të tyre, përfshirë edhe për promovimin e sigurisë 
ushqimore dhe zhvillimin rural në mënyrë të qëndrueshme. Shtetet të sigurohen 
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që të gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë 
të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen 
e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale 
dhe ndërkombëtare, dhe të sigurojnë që pjesëmarrësit të jenë të paktën po aq 
mirë ekonomikisht pas skemës sa kanë qenë edhe  më parë. Këto qasje të përdoren 
për të bashkërenduar preferencat e pronarëve dhe përdoruesve të shumëfishtë në 
një ripërshtatje të vetme legjitime.

13.2 Shtetet, sipas rastit, mund të mendojnë ngritjen e bankave të tokës si pjesë e 
programeve të konsolidimit të tokës për të marrë në pronësi dhe për të mbajtur 
përkohësisht parcela toke gjersa t’u shpërndahen përfituesve.

13.3 Shtetet, sipas rastit, mund të mendojnë nxitjen dhe ndihmën për konsolidimin e 
tokës dhe bankave të tokës në projektet e infrastrukturës dhe mbrojtjes mjedisore 
për të ndihmuar marrjen në pronësi të tokës private për projekte të tilla publike 
dhe për t’u ofruar pronarëve, fermerëve dhe  prodhuesve të vegjël të ushqimeve të 
prekur prej tyre kompensim në tokë e cila do t’u jepte mundësi ta vazhdonin dhe 
madje ta rrisnin prodhimin.

13.4 Aty ku copëzimi në parcela të vogla i ekonomive bujqësore familjare dhe pyjeve 
të pronarëve të vegjël i rrit kostot e prodhimit, shtetet mund të mendojnë 
konsolidimin e tokës dhe bankat e tokës për të përmirësuar strukturën e këtyre 
ekonomive bujqësore dhe pyjeve. Shtetet të mos e përdorin konsolidimin e tokës 
aty ku copëzimi ka përfitime, siç është zvogëlimi i riskut apo diversifikimi i bimëve 
bujqësore. Projektet e konsolidimit të tokës për ristrukturimin e ekonomive 
bujqësore të integrohen me programet e mbështetjes së fermerëve, siç është 
rehabilitimi i sistemeve të ujitjes dhe rrugët vendore. Të zhvillohen masa për të 
mbrojtur investimin e konsolidimit të tokës duke e kufizuar ndarjen e parcelave të 
konsoliduara në të ardhmen.

13.5 Shtetet të vendosin strategji për qasjet e ripërshtatjes që u përshtaten kërkesave 
të veçanta vendore. Strategji të tilla të jenë të qëndrueshme nga ana shoqërore, 
ekonomike dhe mjedisore dhe të ndjeshme ndaj përkatësisë gjinore. Strategjitë 
të identifikojnë parimet dhe objektivat e qasjeve të ripërshtatjes; përfituesit; dhe 
zhvillimin e kapacitetit dhe njohurive në sektorin publik, sektorin privat, organizatat 
e bujqve dhe prodhuesve të vegjël, të peshkatarëve dhe të përdoruesve të pyjeve, 
dhe akademisë. Ligjet të përcaktojnë procedura të qarta dhe me efektivitet të 
kostos për riorganizimin e parcelave ose pronave dhe përdorimeve të tyre.

13.6 Shtetet të vendosin masat e duhura mbrojtëse në projektet që përdorin qasje 
me ripërshtatje. Çdo individ, komunitet ose popull që ka të ngjarë të preket nga 
një projekt të kontaktohet dhe t’i jepet informacion i mjaftueshëm në gjuhët e 
zbatueshme. Të jepet mbështetje ligjore. Të përdoren qasje me pjesëmarrje dhe 
ndjeshmëri ndaj përkatësisë gjinore, duke mbajtur në konsideratë të drejtat e 
popujve indigjenë. Të vendosen masa mbrojtëse mjedisore për të parandaluar 
ose minimizuar degradimin dhe humbjen e biodiversitetit dhe për të shpërblyer 
ndryshimet që nxisin administrimin e mirë të tokës, praktikat e mira dhe bonifikimin.
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14. Kthimi

14.1 Shtetet, sipas rastit dhe duke mbajtur në konsideratë kushtet e vendit të tyre, të 
mendojnë ofrimin e kthimit në rastin e humbjes së të drejtave legjitime mbi tokën, 
burimet e peshkimit dhe pyjet. Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet të jenë 
në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm 
dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve 
vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare.

14.2 Aty ku është e mundur, parcelat ose pronat origjinale t’u kthehen atyre që kanë 
qenë objekt i humbjes ose trashëgimtarëve të tyre, me vendim të autoriteteve 
kompetente kombëtare. Aty ku parcela ose prona origjinale nuk mund të kthehet, 
shtetet të japin kompensim të menjëhershëm dhe të drejtë në formë monetare 
dhe/ose parcele ose prone alternative, duke siguruar trajtim me barazi të të gjithë 
personave të prekur.

14.3 Sipas rastit, shqetësimet e popujve indigjenë në lidhje me kthimin e pronës të 
trajtohen në kushtet e vendit dhe në përputhje me të drejtën dhe legjislacionin 
e vendit.

14.4 Shtetet të hartojnë politika dhe ligje me ndjeshmëri gjinore që parashikojnë 
procese të qarta e transparente për kthimin. Informacioni për procedurat e 
kthimit të shpërndahet gjerësisht në gjuhët e zbatueshme. Pretenduesve t’u 
jepet asistencë adekuate, duke përfshirë edhe përmes ndihmës juridike dhe 
parajuridike, gjatë gjithë procesit. Shtetet të sigurojnë që kërkesat për kthim të 
përpunohet menjëherë. Kur është nevoja, kërkuesve të suksesshëm t’u jepen 
shërbime mbështetëse në mënyrë që t’i gëzojnë të drejtat e tyre mbi burimet dhe 
t’i përmbushin detyrimet e tyre. Të publikohet gjerësisht progresi i zbatimit.

15. Reformat e rishpërndarjes

15.1 Reformat e rishpërndarjes mund të ndihmojnë qasjen e gjerë dhe me barazi në 
tokë dhe zhvillimin rural gjithëpërfshirës. Në këtë aspekt, kur e lejojnë kushtet e 
vendit, shtetet mund të mendojnë shpërndarjen e tokës publike, mekanizma 
vullnetare dhe të tregut si edhe shpronësimin e tokës, burimeve të peshkimit dhe 
pyjeve private për qëllime publike.

15.2 Shtetet mund të mendojnë vendosjen e kufijve maksimalë mbi sasinë e tokës si një 
mundësi politike në kuadër të zbatimit të reformave të rishpërndarjes.

15.3 Në kushtet e vendit dhe në përputhje me të drejtën dhe legjislacionin e vendit, 
mund të mendohet ideja e zbatimit të reformave të rishpërndarjes për arsye 
shoqërore, ekonomike dhe mjedisore, mes të tjerash, kur një shkallë e lartë e 
përqendrimit të pronësisë është ndërthurur me një nivel të konsiderueshëm 
të varfërisë në fshat shkak i së cilës është mungesa e mundësisë për të pasur a 
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përdorur tokë, burimeve peshkimi dhe pyje, duke respektuar, në përputhje me 
dispozitat e seksionit 15, të drejtat e të gjithë mbajtësve legjitimë të të drejtave 
mbi burimet. Reformat e rishpërndarjes të garantojnë qasje të barabartë për burrat 
dhe gratë, në tokë, peshkim dhe pyje.

15.4 Shtetet, kur vendosin të zbatojnë reforma të rishpërndarjes, të sigurohen 
që reformat të jenë në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të 
legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen 
e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme 
rajonale dhe ndërkombëtare. Reformat të ndjekin shtetin ligjor dhe të zbatohen 
në përputhje me aktet ligjore dhe procedurat e vendit. Shtetet të ndihmojnë 
zhvillimin e konsultimeve, në përputhje me parimet e këtyre udhëzimeve, për 
rishpërndarjen, duke përfshirë drejtpeshimin e nevojave të të gjitha palëve, dhe për 
qasjet që do të përdoren. Të zhvillohen partneritete midis shtetit, komuniteteve, 
shoqërisë civile, sektorit privat, organizatave të bujqve dhe prodhuesve të vegjël 
të ushqimeve, të peshkatarëve dhe të përdoruesve të pyjeve dhe palëve të tjera. 
Kontributet financiare dhe kontributet e tjera që priten prej përfituesve të jenë të 
arsyeshme dhe të mos i lënë me detyrime të papërballueshme. Ata që heqin dorë 
nga të drejtat e tyre mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet të marrin pagesa të 
barasvlershme pa vonesa të paarsyeshme.

15.5 Kur shtetet vendosin të zbatojnë reforma të rishpërndarjes, të përcaktojnë 
qartë objektivat e reformës dhe të bëjnë të ditur se cila tokë përjashtohet nga 
kjo rishpërndarje. Të përcaktohen qartë përfituesit e synuar, siç janë familjet që 
përfshijnë ata që kërkojnë kopshte pyjore, gratë, banorët e zonave informale, 
përdoruesit e kullotave, grupet që kanë qenë historikisht në pozita të pambrojtura, 
grupet në rrezik përjashtimi social, të rinjtë, popujt indigjenë, mbledhësit e 
produkteve natyrore dhe prodhuesit e vegjël të ushqimeve.

15.6 Kur vendosin të zbatojnë reforma të rishpërndarjes, shtetet të hartojnë politika 
dhe ligje, përmes proceseve me pjesëmarrje, për t’i bërë ato të qëndrueshme në 
kohë. Shtetet të sigurojnë që politikat dhe  ligjet të asistojnë përfituesit, qofshin 
komunitete, familje apo individë, për të fituar një standard adekuat jetese nga toka, 
burimet e peshkimit dhe pyjet që marrin dhe të sigurojnë trajtim të barabartë të 
burrave dhe grave gjatë reformave të rishpërndarjes. Shtetet të rishikojnë politikat 
që mund të pengojnë arritjen dhe qëndrueshmërinë e pasojave të synuara të 
reformave të rishpërndarjes.

15.7 Kur mendohet zbatimi i reformave të rishpërndarjes, shtetet, nëse dëshirojnë, 
mund të kryejnë analiza të efekteve të mundshme pozitive dhe negative që mund 
të kenë këto reforma mbi të drejtat mbi burimet, sigurinë ushqimore dhe realizimin 
progresiv të së drejtës për ushqim të mjaftueshëm, mjetet e jetesës dhe mjedisin. 
Ky proces analize të kryhet në përputhje me parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes 
të këtyre udhëzimeve. Analizat mund të përdoren si bazë për të përcaktuar masat 
e nevojshme për të mbështetur përfituesit dhe për të përmirësuar programin e 
rishpërndarjes.
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15.8 Shtetet të sigurojnë që programet e reformës së rishpërndarjes së tokës të ofrojnë 
masën e plotë të mbështetjes që u nevojitet përfituesve, siç është mundësia për 
kreditim, për të marrë mbulim me sigurim për bimët bujqësore, faktorë të prodhimit, 
mundësia për të hyrë në tregje, për të marrë asistencë teknike përmes shërbimeve 
rurale, zhvillimi i ekonomive bujqësore dhe strehimi. Ofrimi i shërbimeve 
mbështetëse të bashkërendohet me lëvizjen në tokë të përfituesve. Kostot e plota 
të reformave të tokës, përfshirë edhe  kostot e shërbimeve të mbështetjes, të 
identifikohen paraprakisht dhe të përfshihen në buxhetet përkatëse.

15.9 Shtetet t’i zbatojnë reformat e rishpërndarjes përmes qasjeve dhe procedurave 
transparente, me pjesëmarrje dhe llogaridhënie. Të gjitha palëve të prekura t’u 
jepet proces i rregullt dhe kompensim i drejtë në përputhje me legjislacionin 
e vendit dhe  dispozitat e seksionit 16. Të gjitha palët e prekura, përfshirë edhe 
grupet në pozita jo të favorshme, të marrin informacion të plotë dhe të qartë 
për reformat, përfshirë edhe  përmes mesazheve që synojnë gjinitë e veçanta. 
Përfituesit të përzgjidhen përmes proceseve të hapura dhe  të marrin të drejta 
të sigurta mbi burimet të cilat të regjistrohen publikisht. Në bazë të legjislacionit 
të vendit, të parashikohet mundësia për t’iu drejtuar mjeteve të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve. Shtetet të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin në 
programet e reformës së rishpërndarjes, sidomos përmes një transparence dhe 
pjesëmarrjeje më të madhe.

15.10 Shtetet, me pjesëmarrjen e palëve të përfshira, të monitorojnë dhe vlerësojnë 
rezultatet e programeve të reformës së rishpërndarjes, përshirë edhe politikat 
shoqëruese mbështetëse, që renditen në pikën 15.8, dhe efektet që kanë ato tek 
mundësia për të pasur tokë dhe siguri ushqimore si për burrat ashtu edhe për 
gratë dhe, sipas nevojës, shtetet të marrin masa korrigjuese.

16. Shpronësimi dhe kompensimi

16.1 Në varësi të së drejtës dhe legjislacionit të vendit dhe në përputhje me kushtet 
e vendit, shtetet të shpronësojnë vetëm aty ku të drejtat mbi tokën, burimet e 
peshkimit ose pyjet kërkohen për një qëllim publik. Shtetet të përkufizojnë qartë 
konceptin e qëllimit publik në ligj, në mënyrë që të mundësohet shqyrtimi gjyqësor. 
Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet të jenë në përputhje me legjislacionin e 
vendit si edhe me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm 
dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve 
vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. 
Shtetet të respektojnë të gjithë mbajtësit e të drejtave legjitime mbi burimet, 
sidomos grupet në pozita të pambrojtura dhe në rrezik përjashtimi social, duke 
marrë vetëm minimumin e nevojshëm të burimeve dhe duke dhënë në mënyrë të 
menjëhershme kompensim në përputhje me legjislacionin e vendit.

16.2 Shtetet të sigurojnë që planifikimi dhe procesi i shpronësimit të jetë transparent 
dhe me pjesëmarrje. Të informohet kushdo që ka të ngjarë të preket dhe të 
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informohet dhe konsultohet në të gjitha fazat. Konsultimet, në përputhje me 
parimet e këtyre udhëzimeve, të japin informacion lidhur me qasjet e mundshme 
alternative për të arritur qëllimin publik dhe t’u kushtojnë vëmendje strategjive 
për të minimizuar pengimin e realizimit të mjeteve të jetesës. Shtetet të jenë të 
ndjeshme kur shpronësimet e propozuara përfshijnë zona me rëndësi të veçantë 
kulturore, fetare apo mjedisore apo kur toka, burimet e peshkimit dhe pyjet në fjalë 
janë veçanërisht të rëndësishme për mjetet e jetesës të personave të varfër apo të 
pambrojtur.

16.3 Shtetet të sigurojnë një vlerësim të drejtë dhe kompensim të menjëhershëm 
në përputhje me legjislacionin e vendit. Për shembull, mes formave të tjera, 
kompensimi mund të jetë në të holla, në të drejta mbi sipërfaqe të tjera alternative, 
apo një ndërthurje e këtyre të dyjave.

16.4 Për aq sa e lejojnë burimet, shtetet të sigurojnë që agjencitë zbatuese të kenë 
kapacitetin njerëzor, fizik, financiar dhe kapacitetet e tjera.

16.5 Kur toka, burimet e peshkimit dhe pyjet nuk janë të nevojshme për shkak të 
ndryshimit të planeve, shtetet t’u japin mbajtësve të parë të të drejtave mundësinë 
e parë për t’i rimarrë burimet. Në një rast të tillë rimarrja të mbajë në konsideratë 
vlerën e kompensimit të marrë kundrejt shpronësimit.

16.6 Të gjitha palët të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin, sidomos përmes 
përdorimit të vlerave të vlerësuara në mënyrë objektive, proceseve dhe shërbimeve 
transparente e të decentralizuara dhe të drejtës për ankim.

16.7 Kur mendohet se dëbimet janë të justifikuara për një qëllim publik si pasojë e 
shpronësimit të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve, shtetet t’i kryejnë dëbimet 
në fjalë dhe t’i trajtojnë të gjitha palët e prekura në atë mënyrë që përputhet me 
detyrimet e tyre përkatëse për respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e të 
drejtave të njeriut.

16.8 Shtetet, përpara dëbimit apo ndryshimit të destinacionit të tokës që mund të çojë 
në heqjen e mundësisë individëve dhe komuniteteve për të përdorur burimet e 
tyre prodhuese, të shikojnë alternativa të tjera të realizueshme gjatë konsultimeve 
me palët e prekura, në përputhje me parimet e këtyre udhëzimeve, me qëllim 
shmangien apo të paktën minimizimin e nevojës për të kryer dëbime.

16.9 Dëbimet dhe shpërnguljet të mos bëjnë që individët të mbeten të pastrehë apo 
të pambrojtur ndaj shkeljes së të drejtave të njeriut. Kur të prekurit nuk janë në 
gjendje të mbahen vetë, shtetet, për aq sa ua lejojnë burimet, të marrin masat e 
duhura për të ofruar strehim alternativ, zhvendosje ose dhënie të mundësisë për të 
pasur ose përdorur tokë prodhuese, burime peshkimi dhe pyje, sipas rastit.
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administrimi i të drejtave mbi 
burimet

Në këtë pjesë trajtohet qeverisja e administrimit të të drejtave mbi tokën, burimet e 
peshkimit dhe pyjet në lidhje me evidencat e të drejtave mbi burimet, vlerësimin, tatimin, 
rregullimin e territorit, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi  burimet dhe 
çështjet ndërkufitare.

17. Evidencat e të drejtave mbi burimet

17.1 Shtetet të ofrojnë sisteme (të tilla si sisteme regjistrimi, kadastrore dhe licencimi) 
për të regjistruar të drejtat individuale dhe kolektive mbi burimet për të 
përmirësuar sigurinë e të drejtave mbi burimet, përfshirë edhe ato që mban shteti 
dhe sektori publik, sektori privat dhe popujt indigjenë dhe komunitetet e tjera me 
sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet; dhe për funksionimin e shoqërive 
vendore dhe të tregjeve. Sisteme të tilla të regjistrojnë, mbajnë dhe publikojnë të 
drejtat dhe detyrimet mbi burimet, përfshirë edhe ata që i mbajnë këto të drejta 
dhe detyrime, dhe parcelat apo të drejtat mbi tokën, burimet e peshkimit ose pyjet 
me të cilat lidhen të drejtat dhe detyrimet.

17.2 Shtetet të ofrojnë sisteme regjistrimi të përshtatshme për rrethanat e tyre 
të veçanta, përfshirë edhe burimet e gatshme njerëzore dhe financiare. Të 
zhvillohen dhe përdoren mënyra të duhura për kushtet shoqërore dhe kulturore 
për regjistrimin e të drejtave të popujve indigjenë dhe komuniteteve të tjera 
me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet. Për të rritur transparencën dhe 
përputhshmërinë me burimet e tjera të informacionit për rregullimin e territorit 
dhe qëllime të tjera, çdo shtet të bëjë përpjekje  maksimale për të zhvilluar një 
kuadër të integruar i cili të përfshijë sistemet ekzistuese të regjistrimit dhe sistemet 
e tjera me informacion territorial. Në çdo territor, evidencat e të drejtave mbi 
burimet të shtetit dhe sektorit publik, sektorit privat dhe popujve indigjenë dhe 
komuniteteve të tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet të mbahen 
brenda sistemit të integruar të regjistrimit. Kur nuk është e mundur të regjistrohen 
të drejtat mbi burimet të popujve indigjenë dhe komuniteteve të tjera me sisteme 

5PJESA



5

30     PJESa 5  ADMINISTRIMI I TË DREJTAVE MBI BURIMET

zakonore të të drejtave mbi burimet, apo pronat e shfrytëzuara në vendbanime 
joformale, të tregohet kujdes i veçantë për të parandaluar regjistrimin të drejtave 
konfliktuese në këto zona.

17.3 Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të siguruar që të gjithë të mund t’i 
regjistrojnë të drejtat e tyre mbi burimet dhe të marrin informacion pa asnjë 
diskriminim për asnjë arsye. Sipas rastit, agjencitë zbatuese, siç janë zyrat e 
regjistrimit të tokës, të ngrenë qendra shërbimi ose zyra të lëvizshme, duke treguar 
vëmendje për arritshmërinë e grave, të varfërve dhe grupeve të pambrojtura. 
Shtetet të mendojnë përdorimin e profesionistëve që banojnë pranë zonave 
vendore, siç janë juristët, noterët, vlerësuesit e pronave dhe punonjësit socialë për 
të informuar publikun për të drejtat mbi burimet.

17.4 Agjencitë zbatuese të miratojnë procedura të thjeshtuara dhe teknologji të 
përshtatshme për vendin për të zvogëluar kostot dhe kohën që kërkon realizimi 
i shërbimeve. Saktësia territoriale për parcelat dhe njësitë e tjera territoriale të 
jetë e mjaftueshme për identifikimin e tyre për nevojat lokale, ku me kalimin e 
kohës të sigurohet rritja e saktësisë territoriale nëse është nevoja. Për ta ndihmuar 
përdorimin e evidencave për të drejtat mbi burimet, agjencitë zbatuese ta lidhin 
informacion për të drejtat, mbajtësit e këtyre të drejtave dhe njësive territoriale të 
lidhura me këto të drejta. Evidencat të indeksohen sipas njësive territoriale si edhe 
sipas mbajtësve për të mundësuar evidentimin e të drejtave që konfliktohen ose 
mbivendosen. Si pjesë e dhënies së informacionit publikut të gjerë, evidencat e 
të drejtave mbi burimet të vendosen në dispozicion të agjencive shtetërore dhe 
njësive të pushtetit vendor për të përmirësuar shërbimet e tyre. Informacioni 
të jepet në përputhje me standardet kombëtare dhe të përfshijë të dhëna të 
zbërthyera mbi të drejtat mbi burimet.

17.5 Shtetet të sigurojnë që informacioni për të drejtat mbi burimet të gjendet me 
lehtësi nga të gjithë, në varësi të kufizimeve për mbrojtjen e informacioneve private. 
Këto kufizime të mos e pengojnë në mënyrë të panevojshme kontrollin publik për 
të evidentuar veprimet e korruptuara e të paligjshme. Aktorët shtetërorë dhe jo 
shtetërorë të bëjnë përpjekje të mëtejshme për të parandaluar korrupsionin në 
regjistrimin e të drejtave mbi burimet përmes publikimit gjerësisht të proceseve, 
kërkesave ligjore, tarifave dhe çdo përjashtimi si edhe të afateve për t’iu përgjigjur 
kërkesave për shërbim.

18. Vlerësimi

18.1 Shtetet të sigurojnë që përdoren sistemet e duhura për një vlerësim të drejtë dhe 
në kohë të të drejtave mbi burimet për qëllime specifike, siç është shfrytëzimi i 
tregjeve, vendosja garanci kundrejt kredive, veprimet me të drejtat mbi burimet si 
pasojë e investimeve, shpronësimi dhe tatimi. Sisteme të tilla të nxisin objektivat e 
gjerë shoqërorë, ekonomikë, mjedisorë dhe të zhvillimit të qëndrueshëm
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18.2 Politikat dhe ligjet që kanë lidhje me vlerësimit të bëjnë përpjekje maksimale për 
të siguruar që sistemet e vlerësimit të mbajnë në konsideratë vlerat jo ekonomike, 
siç janë vlera shoqërore, kulturore, fetare dhe mjedisore, kur ka.

18.3 Shtetet të hartojnë politika dhe ligje që nxisin dhe kërkojnë transparencë gjatë 
vlerësimit të të drejtave mbi burimet. Çmimet e shitblerjes dhe informacionet e 
tjera të lidhura të regjistrohen, analizohen dhe bëhen të arritshme për të ofruar një 
bazë për analiza të sakta dhe të besueshme të vlerave.

18.4 Shtetet dhe palët e tjera të hartojnë dhe publikojnë standarde kombëtare për 
vlerësimin, për qëllime shtetërore, tregtare dhe qëllime të tjera. Standardet 
kombëtare të jenë në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare. Trajnimi 
i stafit të përfshijë metodikat dhe standardet ndërkombëtare.

18.5 Agjencitë zbatuese t’i vendosin informacionet dhe analizat e tyre për vlerësimin në 
dispozicion të publikut në përputhje me standardet kombëtare. Shtetet të bëjnë 
përpjekje për të parandaluar korrupsionin në vlerësim përmes transparencës 
së informacionit dhe metodikave, në administrimin e burimeve publike dhe 
kompensimin dhe në bilancet e shoqërive tregtare dhe huadhënie.

19. tatimi

19.1 Shtetet kanë tagrin të sigurojnë të ardhura publike përmes tatimit në lidhje me të 
drejtat mbi burimet, në mënyrë që të kontribuohet në arritjen e objektivave më 
të gjera shoqërore, ekonomike dhe mjedisore të tyre. Në këto objektiva mund të 
përfshihet nxitja e investimeve ose parandalimi i efekteve të padëshirueshme që 
mund të lindin, si për shembull nga spekulimi apo përqendrimi i pronësisë apo i të 
drejtave të tjera mbi burimet. Tatimet të nxisin sjelljen e dëshirueshme nga aspekti 
shoqëror, ekonomik dhe mjedisor, siç është regjistrimi i veprimeve apo deklarimi i 
vlerës së plotë të shitblerjes.

19.2 Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të hartuar politika, ligje dhe korniza 
organizative për rregullimin e të gjitha aspekteve që i përkasin tatimit të të drejtave 
mbi burimet. Politikat dhe ligjet tatimore të përdoren sipas rastit për të siguruar 
financim të efektshëm për nivelet e decentralizuara të qeverisjes dhe ofrim në nivel 
vendor të shërbimeve dhe infrastrukturës.

19.3 Shtetet t’i administrojnë me efikasitet dhe transparencë tatimet. Personeli i 
agjencive zbatuese të marrë pjesë në trajnime që përfshijnë edhe metodikat. 
Tatimet të mbështeten në vlerat e duhura. Njoftimet e vlerësimeve dhe vlerave të 
tatueshme të bëhen publike. Shtetet t’u ofrojnë tatimpaguesve të drejtën e ankimit 
kundër vlerësimeve. Shtetet të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin 
në administratat e tatim-taksave, përmes rritjes së transparencës në përdorimin e 
vlerave të vlerësuara në mënyrë objektive.
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20. Rregullimi i territorit

20.1 Rregullimi i territorit prek të drejtat mbi burimet përmes kufizimit me ligj të 
përdorimit të tyre. Shtetet të nxjerrin plane rregulluese të territorit dhe të 
monitorojnë dhe zbatojnë me forcë përmbushjen e këtyre planeve, duke përfshirë 
edhe zhvillimin territorial të drejtpeshuar dhe të qëndrueshëm, në mënyrë të 
tillë që të promovojë objektivat e këtyre udhëzimeve. Në këtë aspekt, rregullimi i 
territorit të pajtojë dhe harmonizojë objektivat e ndryshëm të përdorimit të tokës, 
burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

20.2 Shtetet të hartojnë, përmes konsultimeve dhe pjesëmarrjes, dhe publikojnë 
politika dhe ligje të ndjeshme ndaj çështjeve gjinore, për rregullimin e territorit. 
Sipas rastit, sistemet zyrtare të planifikimit të mbajnë në konsideratë metodat 
e planifikimit dhe zhvillimit territorial të përdorura nga popujt indigjenë dhe 
komunitetet e tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi burimet dhe proceset 
vendimmarrëse të atyre komuniteteve.

20.3 Shtetet të sigurojnë që rregullimi i territorit të kryhet në mënyrë të atillë që të 
pranojë marrëdhëniet e ndërlidhura mes tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve 
dhe përdorimeve të tyre, përfshirë edhe aspektet gjinore të përdorimeve të tyre. 
Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale në drejtim të pajtimit  dhe vendosjes së 
prioriteteve mes interesave publike, komunitare dhe private dhe t’u bëjnë vend 
kërkesave ligjore për përdorimet e ndryshme të tyre, siç janë ato rurale, bujqësore, 
nomade, urbane dhe mjedisore. Rregullimi i territorit të marrë në konsideratë të 
gjitha të drejtat mbi burimet, përfshirë edhe ato që mbivendosen dhe të drejtat 
periodike. Të kërkohet kryerja e analizave të duhura të riskut për rregullimin e 
territorit. Të bashkërendohen planet kombëtare, rajonale dhe vendore rregulluese.

20.4 Shtetet të sigurojnë që të ketë pjesëmarrje të gjerë publike në përgatitjen e 
propozimeve për planet rregulluese dhe shqyrtimin e projektplaneve rregulluese 
për të siguruar pasqyrimin e prioriteteve dhe interesave të komuniteteve, përfshirë 
edhe popujt indigjenë dhe komunitetet që prodhojnë ushqime. Nëse është nevoja, 
komuniteteve t’u jepet mbështetje gjatë procesit të planifikimit. Agjencitë zbatuese 
të bëjnë të ditur si pasqyrohen në planet përfundimtare rregulluese kontributet nga 
pjesëmarrja. Shtetet të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin përmes 
vendosjes së masave mbrojtëse kundër përdorimit jo të duhur të kompetencave të 
rregullimit të territorit, sidomos në lidhje me ndryshimet në përdorimet e lejuara. 
Agjencitë zbatuese të raportojnë për rezultatet e monitorimit të përmbushjes së 
kërkesave ligjore.

20.5 Rregullimi i territorit të marrë rregullisht në konsideratë nevojën për të promovuar 
një administrim të qëndrueshëm të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve, duke 
përfshirë edhe qasjet agro-ekologjike dhe intensifikimin e qëndrueshëm, dhe për 
të përmbushur sfidat e ndryshimit të klimës dhe sigurisë ushqimore.
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21. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi burimet

21.1 Shtetet të sigurojnë mundësi përmes organeve të paanshme e të afta gjyqësore 
dhe administrative për të arritur mënyrat e efektshme e të përballueshme, brenda 
afateve të duhura, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi burimet, 
përfshirë edhe mjetet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të tilla, dhe të 
sigurojnë rrugëzgjidhje të efektshme dhe të drejtën e ankimit. Rrugëzgjidhje të 
tilla të ekzekutohen menjëherë. Shtetet të vendosin në dispozicion të të gjithëve 
mekanizma për të shmangur ose zgjidhur mosmarrëveshje të mundshme në fazën 
paragjyqësore, ose brendapërbrenda agjencisë zbatuese ose jashtë saj. Shërbimet 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të jenë të arritshme për të gjithë, gra e burra, sa 
i takon vendndodhjes, gjuhës dhe procedurës.

21.2 Shtetet mund të mendojnë futjen e gjykatave ose organeve të posaçme që të 
merren vetëm me mosmarrëveshjet për të drejtat mbi burimet, dhe krijimin e 
posteve të specialistëve brenda autoriteteve gjyqësore për t’u marrë me çështjet 
teknike. Shtetet mund të mendojnë edhe futjen e gjykatave të posaçme për të 
trajtuar mosmarrëveshjet për rregullimin e territorit dhe vlerësimin e pronave.

21.3 Shtetet të fuqizojnë dhe zhvillojnë forma alternative të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve, sidomos në nivel vendor. Aty ku ka, format zakonore apo të tjera 
të afirmuara të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të parashikojnë mënyra të drejta, të 
besueshme, të arritshme dhe jo diskriminuese të zgjidhjes së menjëhershme të 
mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi burimet.

21.4 Shtetet mund të mendojnë përdorimin e agjencive zbatuese për të zgjidhur 
mosmarrëveshjet përmes ekspertëve të tyre, siç janë ata që janë përgjegjës për 
verifikimin në terren të pronave për të zgjedhur mosmarrëveshjet për kufijtë mes 
parcelave individuale sipas kushteve të vendit. Vendimet të bëhen me shkrim dhe 
të mbështeten në arsyetime objektive dhe të jepet e drejta për të apeluar pranë 
autoriteteve gjyqësore.

21.5 Shtetet të bëjnë përpjekje për të parandaluar korrupsionin në proceset e zgjidhjes 
së mosmarrëveshjeve.

21.6 Në kuadër të sigurimit të mekanizmave për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, shtetet 
të bëjnë përpjekje maksimale për t’u dhënë asistencë juridike personave të 
pambrojtur dhe në rrezik përjashtimi social, për të siguruar pa diskriminim për të 
gjithë mundësi për t’iu drejtuar drejtësisë pa kanosje rreziku. Autoritetet gjyqësore 
dhe organet e tjera të sigurojnë që punonjësit e tyre të kenë zotësitë dhe aftësitë e 
nevojshme për të ofruar shërbime të tilla.



5

34     PJESa 5  ADMINISTRIMI I TË DREJTAVE MBI BURIMET

22. Çështjet ndërkufitare

22.1 Shtetet të bashkëpunojnë në kuadër të mekanizmave të duhura dhe me 
pjesëmarrjen e palëve të prekura, për t’u dhënë zgjidhje çështjeve të të drejtave 
të lidhura me tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet që i kalojnë kufijtë e vendeve. 
Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet e 
tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke 
u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve 
të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. Në shtetet ku lindin probleme 
ndërkufitare të lidhura me të drejta mbi burimet, palët të punojnë së bashku 
për t’i mbrojtur këto të drejta të tilla, mjetet e jetesës dhe sigurinë ushqimore të 
popullatave migruese kur këto ndodhen në territoret e tyre.

22.2 Shtetet dhe palët e tjera të kontribuojnë në njohuritë për çështjet ndërkufitare mbi 
burimet që prekin komunitetet, siç është rasti i kullotave apo rrugëve të migrimit 
sezonal të përdoruesve të kullotave dhe territorit të peshkimit të peshkuesve të 
vegjël, që shtrihen në të dyja anët e kufijve ndërkombëtarë.

22.3 Sipas rastit, shtetet të harmonizojnë standardet ligjore të qeverisjes së të drejtave 
mbi burimet, në përputhje me detyrimet e tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit 
të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u kushtuar vëmendjen e duhur 
angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të zbatueshme rajonale dhe 
ndërkombëtare. Sipas rastit, kjo të bashkërendohet me organet përkatëse rajonale 
dhe me palët e prekura. Shtetet, me pjesëmarrjen e palëve të prekura, sipas rastit, 
të hartojnë ose fuqizojnë masat ndërkombëtare ekzistuese për të administruar të 
drejtat mbi burimet që i kapërcejnë kufijtë ndërkombëtarë. Sipas rastit, shtetet 
të bashkërendohen me organet përkatëse rajonale. Kjo të bëhet sidomos për të 
mbrojtur mjetet e jetesës dhe, në përputhje me pikën 4.8, të drejtat e të gjithë 
atyre që preken.
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Kundërpërgjigjet ndaj emergjencave 
dhe ndryshimit të klimës

Në këtë pjesë trajtohen aspektet e qeverisjes së të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet në kuadër të ndryshimit të klimës, fatkeqësive natyrore dhe konflikteve.

23. ndryshimi i klimës

23.1 Shtetet të sigurojnë që të drejtat legjitime mbi tokën, burimet e peshkimit 
dhe pyjet e të gjithë individëve, komuniteteve ose popujve që ka të ngjarë të 
preken, me theksin tek fermerët, prodhuesit e vegjël të ushqimeve dhe grupet e 
pambrojtura dhe në rrezik përjashtimi social, të respektohen dhe të mbrohen nga 
ligjet, politikat, strategjitë dhe masat me synimin për të parandaluar dhe reaguar 
ndaj pasojave të ndryshimit të klimës në përputhje me detyrimet e tyre respektive, 
sipas rastit, në kuadër të marrëveshjeve përkatëse kuadër për ndryshimin e klimës.

23.2 Sipas rastit, shtetet të bëjnë përpjekje maksimale për të përgatitur dhe zbatuar 
strategji dhe masa me konsultimin dhe pjesëmarrjen e të gjithë personave, gra e 
burra, që mund të shpërngulen për shkak të ndryshimit të klimës. Dhënia e tokave, 
burimeve peshkuese, pyjeve dhe mjeteve alternative të jetesës për personat e 
shpërngulur të mos vërë në rrezik mjetet e jetesës së të tjerëve. Shtetet mund 
të mendojnë ofrimin e asistencës së posaçme për shtetet e vogla ishullorë dhe 
shtetet e tjera në zhvillim.

23.3 Shtetet të ndihmojnë pjesëmarrjen, në përputhje me parimet e konsultimit dhe 
pjesëmarrjes të këtyre udhëzimeve, e të gjithë individëve, komuniteteve ose 
popujve, me theksin tek fermerët, prodhuesit e vegjël të ushqimeve dhe grupet 
e pambrojtura dhe në rrezik përjashtimi social, të cilët mbajnë të drejta legjitime 
mbi burimet, në negociatat dhe zbatimin e programeve të zbutjes së pasojave dhe 
të përshtatjes.

6PJESA
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24. Fatkeqësitë natyrore

24.1 Të gjitha palët të sigurojnë që të trajtohen aspektet e të drejtave mbi tokën, 
burimet e peshkimit dhe pyjet gjatë parandalimit dhe përgatitjes për fatkeqësitë 
natyrore dhe gjatë kundërpërgjigjeve ndaj tyre. Kornizat rregullatore për të drejtat 
mbi burimet, përfshirë edhe planet rregulluese, të hartohen për të shmangur apo 
minimizuar efektet e mundshme të fatkeqësive natyrore.

24.2 Shtetet të sigurohen që të gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet e 
tyre ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke 
u kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve 
të zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare. Të gjitha palët të veprojnë, duke 
mbajtur në konsideratë parimet përkatëse ndërkombëtare, përfshirë, sipas 
rastit, parimet e OKB-së për strehimin dhe kthimin e pronave për refugjatët dhe 
të shpërngulurit (“Parimet Pinheiro”), dhe Kartën Humanitare dhe  Standardet 
Minimale në Kundërpërgjigjet ndaj Fatkeqësive.

24.3 Shtetet të trajtojnë të drejtat mbi burimet në programet për parandalimin dhe 
kundërpërgjigjen ndaj fatkeqësive. Të mblidhet informacion për të drejtat legjitime 
mbi burimet në zonat që mund të preken, përmes një procesi që përputhet me 
parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes së këtyre udhëzimeve. Sistemet për 
regjistrimin e të drejtave legjitime mbi burimet të jenë të qëndrueshme nga 
fatkeqësitë natyrore, përfshirë edhe ruajtjen në largësi të të dhënave, për t’u dhënë 
mundësi mbajtësve të të drejtave t’i vërtetojnë të drejtat e tyre dhe t’i zhvendosin 
parcelat e tyre dhe njësitë e tjera territoriale. Shtetet të bëjnë përpjekje maksimale 
për të identifikuar zonat për rivendosjen e përkohshme të njerëzve që mund të 
shpërngulen nga fatkeqësitë natyrore dhe të vendosen rregullat për ofrimin e 
sigurisë së të drejtave mbi burimet në zona të tilla.

24.4 Shtetet dhe palët e tjera të trajtojnë të drejtat mbi burimet në fazën e 
kundërpërgjigjes ndaj emergjencave. Dhënia e tokave, burimeve peshkuese, 
pyjeve dhe mjeteve alternative të jetesës për personat e shpërngulur të mos vërë 
në rrezik të drejtat dhe mjetet e jetesës së të tjerëve. Të njihen, respektohen e 
mbrohen edhe të drejtat legjitime mbi burimet të personave të shpërngulur. Të 
gjithë personave të prekur t’u shpërndahet informacion për të drejtat mbi burimet 
dhe përdorimet e palejuara.

24.5 Shtetet dhe palët e tjera të trajtojnë të drejtat mbi burimet në fazën e rindërtimit. 
Personat që shpërngulen në mënyrë të përkohshme të asistohen për t’u kthyer 
vullnetarisht, pa rrezik dhe me dinjitet në vendin e origjinës. Të ofrohen mjetet për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi burimet. Kur duhen ripërcaktuar 
kufijtë e parcelave dhe njësive të tjera territoriale, kjo të bëhet në përputhje me 
parimet e konsultimit dhe pjesëmarrjes së këtyre udhëzimeve. Kur njerëzit nuk janë 
në gjendje të kthehen në vendin e origjinës, të rivendosen përgjithmonë gjetkë. 
Kjo rivendosje të negociohet me komunitetin pritës për të siguruar që njerëzve që 
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do të shpërngulen t’u jepet mundësi e sigurt për të pasur e përdorur tokë, burime 
peshkimi dhe pyje alternative në mënyra që nuk do të vinin në rrezik të drejtat dhe 
mjetet e jetesës së të tjerëve.

25. Konfliktet në lidhje me të drejtat mbi tokën, burimet e 
peshkimit dhe pyjet

25.1 Të gjitha palët të bëjnë hapa për të parandaluar dhe eliminuar çështjet e të drejtave 
mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet si shkak konflikti dhe  të sigurojnë që 
aspektet e të drejtave mbi burimet të trajtohen përpara, gjatë dhe pas konfliktit, 
duke përfshirë edhe situatat e zënies së burimeve kur palët duhet të veprojnë në 
përputhje me të drejtën humanitare ndërkombëtare të zbatueshme.

25.2 Shtetet të sigurojnë që të gjitha veprimet të jenë në përputhje me detyrimet e tyre 
ekzistuese në bazë të legjislacionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, duke u 
kushtuar vëmendjen e duhur angazhimeve vullnetare në bazë të instrumenteve të 
zbatueshme rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë, sipas rastit, ato të Konventës 
për Statusin e Refugjatëve dhe Protokollit të saj dhe parimet e OKB-së për strehimin 
dhe kthimin e pronave për refugjatët dhe të shpërngulurit (“Parimet Pinheiro”). 
Gjatë konflikteve dhe pas tyre shtetet të respektojnë të drejtën humanitare 
ndërkombëtare të zbatueshme që lidhet me të drejtat legjitime mbi burimet.

25.3 Në mënyrë që problemet e të drejtave mbi burimet të mos çojnë në konflikte, 
të gjitha palët të bëjnë hapa për t’i zgjidhur këto probleme me mjete paqësore. 
Shtetet të rishikojnë politikat dhe ligjet përkatëse për të eliminuar diskriminimin 
dhe faktorët e tjerë që mund të përbëjnë shkak konflikti. Sipas rastit, shtetet 
mund të mendojnë përdorimin e mekanizmave zakonorë dhe mekanizmave 
të tjerë vendorë që sigurojnë mënyra të drejta, të besueshme, me ndjeshmëri 
gjinore, të arritshme dhe  jo diskriminuese për zgjidhjen e menjëhershme të 
mosmarrëveshjeve për të drejtat mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet.

25.4 Kur lindin konflikte, shtetet dhe palët e tjera të bëjnë përpjekje maksimale për 
të respektuar dhe mbrojtur të drejtat legjitime mbi burimet dhe të garantojnë 
që këto të drejta të mos shuhen nga palë të tjera. Në përputhje me të drejtat 
ekzistuese në bazë të legjislacionit përkatës të brendshëm dhe ndërkombëtar, 
shtetet të mos njohin të drejta mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet të marra, 
brenda territoreve të tyre, me forcë dhe/ose dhunë. Refugjatët dhe  personat e 
shpërngulur dhe personat e tjerë të prekur nga konflikti të vendosen në kushte të 
mbrojtura në mënyrë që të mbrojë të drejtat mbi burimet të komuniteteve pritëse. 
Të dokumentohen dhe, sipas rastit, të zgjidhen më pas shkeljet e të drejtave mbi 
burimet. Evidencat zyrtare të të drejtave mbi burimet të mbrohen nga shkatërrimi 
dhe vjedhja në mënyrë që të sigurohen dëshmi për proceset e mëpasshme për t’u 
dhënë zgjidhje shkeljeve të tilla dhe për të ndihmuar veprimet korrigjuese, dhe 
në zonat ku nuk ekzistojnë këto evidenca të dokumentohen sa më mirë të drejtat 
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ekzistuese mbi burimet me ndjeshmëri gjinore, duke përfshirë edhe përmes 
historive dhe dëshmive verbale. Të njihen, respektohen e mbrohen të drejtat 
legjitime mbi burimet e refugjatëve dhe të personave të shpërngulur. Të gjithë 
personave të prekur t’u shpërndahet informacion për të drejtat mbi burimet dhe 
përdorimet e palejuara.

25.5 Në situata konfliktesh, kur të jetë e mundur ose kur pushon konflikti, shtetet dhe 
palët e tjera të sigurojnë që problemet e të drejtave mbi burimet të trajtohen me 
mënyra që kontribuojnë në barazinë gjinore dhe mbështetin zgjidhje afatgjata 
për personat e prekur. Kur është i mundur kthimi dhe, sipas rastit, me asistencën e 
UNHCR-së dhe agjencitë e tjera përkatëse, refugjatët dhe personat të asistohen për 
kthimin vullnetar, pa rrezik dhe me dinjitet në vendin e origjinës, në përputhje me 
standardet e zbatueshme ndërkombëtare. Procedurat për kthimin, rehabilitimin 
dhe reparacionin të jenë jo diskriminuese, të ndjeshme ndaj aspekteve gjinore 
dhe të publikohen gjerësisht, dhe kërkesat për kthimin të përpunohen në mënyrë 
të menjëhershme. Procedurat për kthimin e të drejtave mbi burimet popujve 
indigjenë dhe komuniteteve ë tjera me sisteme zakonore të të drejtave mbi 
burimet të parashikojnë përdorimin e burimeve tradicionale të informimit.

25.6 Kur nuk është i mundur kthimi, ofrimi i mundësisë së sigurte për të pasur e përdorur 
tokë, burime peshkimi dhe pyje dhe  mjete jetese alternative për refugjatët dhe 
personat e shpërngulur të negociohet me komunitetet pritëse dhe palët e tjera 
përkatëse për të siguruar që rivendosja të mos vërë në rrezik mjetet e jetesës të të 
tjerëve. Procedurat e posaçme, sa herë është e mundur, t’u sigurojnë personave në 
pozita të pambrojtura, përfshirë edhe të vejat dhe jetimët, mundësi të sigurt për të 
pasur e përdorur tokë, burime peshkimi dhe pyje.

25.7 Sipas rastit, të rishikohen politikat dhe ligjet për të trajtuar diskriminimin ekzistues 
si edhe diskriminimin e lindur gjatë konflikteve. Kur duhet ose kërkohet, të 
rivendosen agjencitë përkatëse për të realizuar shërbimet e nevojshme për 
qeverisjen e përgjegjshme të të drejtave mbi burimet.
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Promovimi, zbatimi, monitorimi dhe 
vlerësimi

26.1 Në përputhje me natyrën vullnetare të këtyre udhëzimeve, shtetet kanë 
përgjegjësinë për zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e tyre.

26.2 Nxiten shtetet të ngrenë platforma dhe korniza me shumë palë të interesit në 
nivel vendor, kombëtar dhe rajonal ose të përdorin platforma dhe korniza të 
tilla ekzistuese për të bashkëpunuar për zbatimin e këtyre udhëzimeve; për të 
monitoruar dhe  vlerësuar zbatimin në territoret e tyre të kompetencës; dhe për 
të vlerësuar efektin tek qeverisja e përmirësuar e të drejtave mbi tokën, burimet 
e peshkimit dhe pyjet dhe tek përmirësimi i sigurisë ushqimore dhe realizimi 
progresiv i të drejtës për ushqim të mjaftueshëm në funksion të sigurisë ushqimore 
kombëtare dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ky proces të jetë gjithëpërfshirës, 
me pjesëmarrje, i ndjeshëm ndaj përkatësisë gjinore, me efektivitet të kostos 
dhe i qëndrueshëm. Gjatë kryerjes së këtyre detyrave, shtetet mund të kërkojnë 
mbështetje teknike nga organet rajonale dhe ndërkombëtare.

26.3 Nxiten partnerët për zhvillim, agjencitë e specializuara të OKB-së dhe organizatat 
rajonale t’i mbështetin përpjekjet vullnetare të shteteve për zbatimin e këtyre 
udhëzimeve, përfshirë edhe përmes bashkëpunimit jug-jug. Një mbështetje e 
tillë mund të përfshinte bashkëpunimin teknik, asistencën financiare, zhvillimin 
e kapaciteteve institucionale, ndarjen e njohurive dhe shkëmbimin e përvojave, 
asistencën për hartimin e politikave kombëtare për të drejtat mbi burimet dhe 
transferimin e teknologjisë.

26.4 Komiteti për Sigurinë Ushqimore Botërore të jetë forumi global ku të gjithë aktorët 
përkatës të mësojnë nga përvojat e njëri-tjetrit dhe të analizojnë progresin në 
drejtim të zbatimit të këtyre udhëzimeve dhe të aktualitetit, efektivitetit dhe efektit 
të tyre. Për rrjedhojë, Sekretariati i Komitetit për Sigurinë Ushqimore Botërore, në 
bashkëpunim me Grupin Këshillimor, të raportojë përpara Komitetit për Sigurinë 
Ushqimore Botërore lidhur me progresin e zbatimit të këtyre  udhëzimeve, si edhe 
të vlerësojë efektin dhe kontributin e tyre lidhur me përmirësimin e qeverisjes së 
të drejtave mbi burimet. Raporte të tilla të jenë universale dhe të përfshijnë, ndër 
të tjera, përvojat rajonale, praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra.
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26.5 Nxiten të gjitha palët, përfshirë edhe organizatat e shoqërisë civile dhe sektori 
privat, të përdorin përpjekje bashkëpunuese për t’i promovuar dhe zbatuar këto 
udhëzime në përputhje me prioritetet dhe kushtet e vendit. Nxiten të gjitha palët 
të përhapin informacion për qeverisjen e përgjegjshme të të drejtave mbi burimet 
në mënyrë që të përmirësohen praktikat.







  

UDHËZIME VULLNETARE PËR

Qeverisjen
me barazi gjinore

të të drejtave
MBI TOKËN, BURIMET E PESHKIMIT DHE PYJET 

NË KUADËR TË SIGURISË USHQIMORE KOMBËTARE

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Governance
of Tenure

Këto udhëzime janë instrumenti i parë i gjithanshëm botëror për të drejtat mbi 
burimet dhe administrimin e tyre që është përgatitur me negociata ndërqeveritare.
Udhëzimet parashtrojnë parimet dhe standardet e pranuara botërisht të praktikave 

të përgjegjshme për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve 
të peshkimit dhe pyjeve. Në to jepen orientime për përmirësimin e kornizave 

politike, ligjore dhe organizative që rregullojnë të drejtat mbi burimet; për rritjen e 
transparencës dhe administrimit të sistemeve të të drejtave mbi burimet; dhe për 
fuqizimin e kapaciteteve dhe operacioneve të organeve publike, ndërmarrjeve të 
sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile dhe njerëzve që kanë lidhje me të 

drejtat mbi burimet dhe qeverisjen e tyre.
Udhëzimet e vendosin qeverisjen e të drejtave mbi burimet brenda kontekstit të 
sigurisë ushqimore kombëtare dhe kanë për synim të kontribuojnë në realizimin 

progresiv të së drejtës për ushqim të mjaftueshëm, zhdukjen e varfërisë dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm shoqëror dhe ekonomik.

www.fao.org/nr/tenure
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