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Të nderuar miq, kolegë dhe bashkëpunëtorë

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit 2019-2022 paraqet një hap të rëndësishëm në realizimin e
angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare të Qeverisë Shqiptare në fushën e migracionit. Domosdoshmëria për të pasur
një dokument të tillë erdhi si rrjedhojë e nevojës për një qasje ndërsektoriale ndaj qeverisjes së migracionit, për të trajtuar
sfidat dhe për të rritur sa më shumë që të jetë e mundur ndikimin e migracionit në zhvillimin e vendit. Hartimi i saj përmbush
edhe rekomandimin e Komisionit Evropian në vitin 2018, ku u kërkua që Shqipëria ta konsiderojë migracionin si çështje
thelbësore dhe të hartojë një strategji ndërsektoriale të migracionit.
Strategjia Kombëtare për Migracionin, e frymëzuar nga proceset e migracionit global po aq sa edhe procesi i integrimit të
Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka për qëllim që deri në vitin 2022 të ofrojë përgjigje gjithëpërfshirëse dhe të plota ndaj
sfidave dhe mundësive të migracionit në kontekstin e Shqipërisë. Ajo synon të sigurojë një kornizë unifikuese të parimeve
të përbashkëta, të angazhimeve dhe mirëkuptimit ndërmjet aktorëve shtetërorë e joshtetërorë për të gjitha aspektet e
migracionit, duke përfshirë dimensionet humanitare, të zhvillimit dhe të të drejtave të njeriut dhe duke përmirësuar gjithashtu
bashkëpunimin dhe koordinimin institucional për migracionin.
Shqipëria është një nga vendet që ka vendosur Axhendën 2030 si pjesë të prioriteteve të veta kombëtare, si edhe ka mirëpritur
Marrëveshjen Globale mbi Migracionin dhe objektivat e saj. Kjo Strategji kontribuon në realizimin me sukses të nëntë prej
Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Ky dokument vjen pas një procesi të gjatë dhe intensiv, mbështetur nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM),
gjatë të cilit kaloi në një proces të gjerë konsultimesh.
Dokumenti është në harmoni të plotë me një larmi dokumentesh strategjike, që përfshijnë disa aspekte të qeverisjes së
migracionit, si: Strategjia për Menaxhimin e Integruar të Kufirit (2016-2020), Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale
dhe Përfshirjen Sociale (2015-2020), Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2016-2020 dhe Strategjia
Kombëtare për Diasporën (2018-2024).
Strategjia Kombëtare për Migracionin është udhërrëfyesi për veprimtarinë dhe kontekstin në fushën e migracionit për katër
vitet e ardhshme, prezanton vizionin, synimet dhe objektivat specifikë, paraqet produktet kryesore, burimet financiare dhe
mekanizmat e koordinimit institucional dhe monitorimit. Tani të gjithëve ne na pret detyrimi për zbatimin e aktiviteteve, në
mënyrë që ky dokument të jetësohet dhe të zbatohet me përpikëri.
Me cilësinë e Kryetares së Grupit Ndërinstitucional të punës të ngritur me urdhër të Kryeministrit, dëshiroj të falënderoj
Ministrin e Brendshëm Z. Sandër Lleshaj për mbështetjen në hartimin e këtij dokumenti, dhe të gjithë partnerët tanë të
agjencive shtetërore e joshtetërore, organizatave kombëtare e ndërkombëtare, shoqërisë civile, akademikët, përfaqësues të
biznesit, për kontributin e tyre të vyer në hartimin e Strategjisë, por edhe për punën dhe përpjekjet e përbashkëta për ta
ngritur çështjen e qeverisjes së migracionit në një nivel më cilësor.

Sinqerisht,
Rovena Voda
Zëvendësministër i Brendshëm
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MIRËNJOHJE
Ky dokument paraqet Strategjinë Kombëtare për Migracionin dhe Planin e Veprimit 2019-2022 të Republikës së Shqipërisë,
miratuar nga Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 400, datë 19.6.2019 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Migracionin
dhe Planin e Veprimit 2019-2022”.*
Procesi për hartimin e Strategjisë u udhëhoq nga Ministria e Brendshme, me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare për
Migracionin (IOM) në kuadër të projektit “Mbështetje për hartimin e një politike migratore në Shqipëri”, financuar nga Fondi
i Zhvillimit i IOM (IDF).
Për hartimin e kësaj strategjie dhe planit të veprimit u krijua Grupi Ndërinstitucional i Punës, i udhëhequr nga Zëvendësministrja
e Brendshme, Rovena Voda, i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë së Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Grupi u zgjerua më vonë për të përfshirë përfaqësues nga të gjitha institucionet publike
veprimtaria e të cilëve ka lidhje me migracionin.
Për të mbështetur punën e Grupit Ndërinstitucional të Punës për zhvillimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit, IOM angazhoi
një ekip ekspertësh ndërkombëtarë dhe lokalë si më poshtë:
•
Piotr Kazmierkiewicz, Ekspert Ndërkombëtar për hartimin e Strategjisë.
•
Dr. Teuta Grazhdani, Eksperte Lokale për hartimin e Strategjisë.
•
Prof. Dr. Raimonda Duka, Eksperte Lokale për kostimin e Planit të Veprimit.
•
Asc. Prof. Dr. Luljeta Ikonomi, Eksperte Lokale ligjore.
Gjatë procesit të hartimit të strategjisë u zhvilluan disa takime konsultative me shoqërinë civile, përfaqësuesit e biznesit,
akademikët dhe kërkuesit shkencorë, si dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtar dhe ambasadave në Shqipëri.

*

Botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, viti 2019 - Nr. 92.
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PJESA I
KONTEKSTI STRATEGJIK
Hyrje dhe qëllimi i strategjisë1
Emigracioni nga Shqipëria
Shqipëria mbetet më së shumti vend emigracioni. Në vitin 2017, rreth 1.5 milionë shtetas shqiptarë ishin jashtë territorit të
vendit, ose afro gjysma e popullsisë.2 Një pjesë e madhe e komuniteteve të migrantëve ndodhen në vendet fqinje, në Itali (448
407) dhe në Greqi (356 848)3, megjithatë me një tendencë në rritje në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, si edhe në Amerikën
e Veriut dhe në Kanada. Projeksionet e popullsisë tregojnë një tendencë afatgjatë drejt arritjes së bilancit neutral të migracionit.4
Emigracioni nga Shqipëria nxitet kryesisht nga arsye ekonomike (papunësia dhe përpjekja për kushte më të mira jetese), edhe
pse në pah kanë dalë edhe konsiderata të tjera.5 Dy kategori të popullatës, të rinjtë dhe gratë, e gjejnë veçanërisht të vështirë
situatën në tregun e punës në vend. Në vitin 2017, të rinjtë e moshës 15-29 vjeç, të cilët nuk ishin të punësuar dhe nuk ndiqnin
shkollën, arsimin e lartë apo formimin profesional, përbënin 29.7% të të gjithë të rinjve të vendit, ndërkohë që vetëm 50.3% e
grave ishin të punësuara, krahasuar kjo me 64.3% të meshkujve.6
Emigracioni i shtetasve shqiptarë, në veçanti drejt vendeve të Bashkimit Evropian, vijon pavarësisht përmirësimit të vazhdueshëm
të kushteve të jetesës në vend, të rritjes të qëndrueshme të ekonomisë shqiptare dhe të përmirësimit të vazhdueshëm të
sigurisë publike.7 Sipas INSTAT-it8, katër janë faktorët kryesorë që aktualisht ndikojnë në emigracionin drejt BE-së: mundësia
për të punuar jashtë vendit (84%), bashkimi familjar (4.6%), papunësia (4.2%) dhe mundësia për të studiuar jashtë vendit
(3.5%). Faktorë të tjerë tërheqës janë gjithashtu, cilësia më e mirë e trajnimeve dhe mundësive për t’u arsimuar jashtë vendit.
Nga ana tjetër, mangësitë e shërbimeve publike kanë shërbyer si “faktorë nxitës”, duke ndikuar negativisht në përpjekjen dhe
perspektivën e migrantëve për t’u kthyer dhe për t’u vendosur në Shqipëri.
Një kategori tjetër e shtetasve shqiptarë jashtë vendit janë personat të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil ose që kanë qenë
me qëndrim të parregullt në vendet e BE-së. Si një tendencë e kohëve të fundit vërehen kthime të konsiderueshme të këtyre
personave në Shqipëri. Është vështirë të regjistrohen kthimet vullnetare në Shqipëri për shkak të natyrës së tyre. Statistikat në
lidhje me kthimet jovullnetare tregojnë një rënie të kthimeve nga vendet e BE-së9. Shumica e kthimeve jovullnetare nga vendet
e BE-së dhe vendet fqinje janë kryer përmes operacioneve të riatdhesimit (nga toka dhe ajri).10 Për vitin 2017 vihet re një rritje
1

Për një analizë të mëtejshme të tendencave migratore nga Shqipëria, përmes dhe drejt saj, mund t’i referoheni Profilit të Migracionit për Shqipërinë, 2017, një publikim i
Ministrisë së Brendshme.

2

Sipas INSTAT-it, popullsia mesatare në vitin 2017 ishte 2 873 457 banorë. Ndryshimi ndërmjet të dhënave të regjistruara në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile dhe
popullsisë mesatare në vitin 2017 mund të vlerësohet indirekt si një tregues i numrit të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit.

3

Sipas UNDESA-s, numri i shtetasve shqiptarë në Greqi dhe Itali në vitin 2017 ishte përkatësisht 429 428 dhe 455 468.

4

Në vitin 2021, numri i emigrantëve duhet të tejkalojë me 5 000 deri në 16 000 numrin e imigrantëve. Kjo duhet të ndiqet nga një ulje e shpejtë e numrit të emigrantëve, që
çon në një bilanc pothuajse neutral të migracionit në vitin 2030. http://www.instat.gov.a l/media/3075/projeksionet_e_popullsis__2011-2031.pdf

5

Përveç migrantëve për punë, kategoritë kryesore të emigrantëve nga Shqipëria përfshijnë anëtarët e familjes së migrantëve, ose personat që emigrojnë për t’u bashkuar me
familjet e tyre jashtë vendit, studentët dhe azilkërkuesit e refugjatët.

6

Të dhëna të marra nga Anketa e Forcave të Punës, INSTAT – Tregu i Punës 2017, faqe 2.
http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-pun%C3%ABs-dhe-arsimi/pun%C3%ABsimi-dhe-papun%C3%ABsia/publikimet/2018/njoftim-p%C3%ABr-media-tregu-ipun%C3%ABs-2017/

7

Sipas informacionit që jepet në Profilin e Migracionit të Shqipërisë, 2017, shkalla zyrtare e papunësisë për popullsinë 15 vjeç e lart ishte 13.7% dhe shënonte një ulje me 1.5
pikë përqindjeje krahasuar me vitin 2016.

8

Të dhëna të marra nga Anketa e Fuqisë Punëtore, INSTAT, 2017.

9

Profili i Migracionit i Shqipërisë, 2017, Ministria e Brendshme.

10

Gjatë 2017, janë kryer 2243 operacione, nëpërmjet të cilave u kthyen 13497 shtetas shqiptarë, ndërsa në vitin 2016 u kryen 2253 operacione dhe u kthyen 16601 shtetas
shqiptarë.
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e konsiderueshme e kthimit të të miturve të pashoqëruar. 452 të mitur janë ripranuar nga autoritetet kufitare në bashkëpunim
me Shërbimin Social Shtetëror (SHSSH).
Tabela 1 Shtetas shqiptarë të kthyer sipas grup-moshës (2016-2017)
VITI

Meshkuj
mbi 18 vjeç
nën 18 vjeç
18443
978
18596
382

TOTAL

2016
2017

21681
20632

Femra
mbi 18 vjeç
nën 18 vjeç
2259
222
1620
34

Burimi: Profili i Migracionit 2017, Ministria e Brendshme, Republika e Shqipërisë

Ndikimi i lëvizjeve migratore të popullsisë shqiptare në zhvillimin socio-ekonomik të vendit ka qenë domethënës. Dërgesat “në
para” të emigrantëve, të njohura ndryshe si remitanca, kanë ndihmuar për të kapërcyer varfërinë që shoqëroi për shumë vite
rënien e regjimit komunist në Shqipëri dhe vazhdojnë të japin një kontribut të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Edhe pse
Shqipëria vazhdon të jetë shumë e varur nga remitancat, flukset hyrëse gradualisht kanë pësuar rënie gjatë krizës ekonomike
në Evropën jugore nga 952 milionë euro në vitin 2007, në 547 milionë euro në vitin 2013. Që atëherë, nivelet e remitancave
janë rikuperuar duke arritur 637 milionë euro në vitin 2017. Pritet që ato të pësojnë rritje të mëtejshme me kthimin e rritjes
ekonomike në vendet pritëse, duke iu dhënë familjeve migrante dhe ekonomive lokale një burim financiar të jashtëzakonshëm
dhe të pazëvendësueshëm.
Figura 1 Dinamika e remitancave (2013-2017)
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Imigracioni drejt dhe përmes Shqipërisë
Shqipëria po bëhet gjithnjë e më tepër një vend destinacioni për një sërë kategorish të huajsh, përfshirë migrantët në kërkim
të punësimit, studentët, azilkërkuesit dhe refugjatët, megjithëse shifrat janë relativisht të ulëta.11 Gjatë vitit 2017, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit ka dhënë gjithsej 1,705 leje pune për të huajt. Numri më i madh i lejeve
të punës është lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Punësimit në Tiranë (651 leje pune). Vendet e origjinës në krye të listës me
marrës të lejeve të punës në vitin 2017 përfshinin Turqinë (582 ose 34% të totalit të lejeve të punës të lëshuara), pasuar nga
Kina (208 leje pune ose 12% e totalit) dhe Kolumbia (85 leje pune ose 6% e shifrës totale).12 Nga 1,705 leje pune që u lëshuan
gjithsej për vitin 2017, 245 ose 14% e tyre u janë dhënë grave dhe 1,142 kanë qenë aplikime që janë bërë për herë të parë.
Ashtu si vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria është prekur edhe nga flukset e përziera të popullatave, për arsye
jo vetëm të kushteve socio-ekonomike, por edhe të konflikteve të ndryshme. Kategoritë e të huajve që mbërrijnë në Shqipëri,
përfshijnë ndër të tjera refugjatë dhe azilkërkues, migrantë, viktima të trafikimit, të mitur të pashoqëruar dhe të ndarë, si
11

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i saj i Veprimit (2019-2022) kanë në fokus kryesisht migrantët e rregullt dhe ata të parregullt, megjithatë ato marrin në
konsideratë, aty ku është e mundur, edhe pozicionin e azilkërkuesve dhe refugjatëve.

12

Shtetasit turq më së shumti janë punësuar në sektorin e ndërtimit, edukimit dhe shëndetësisë. Shtetasit kinezë janë punësuar në industrinë e nxjerrjes (miniera dhe gurore),
ndërsa shtetasit kolumbianë në sektorin e ndërtimit në profesione si saldatorë, mekanikë, elektriçistë dhe drejtues të makinerive të rënda për ndërtimin e tubacionit të gazit.
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edhe persona pa shtetësi. Disa prej tyre janë pjesë e më shumë se një kategorie të vetme. Ata janë me shtetësi të ndryshme.
Shumica janë sirianë dhe afganë dhe shpesh hyjnë në vend në mënyrë të parregullt. Në shumicën e rasteve, këta individë janë
në një situatë të veçantë vulnerabiliteti për shkak të situatës në vendet e tyre të origjinës prej të cilave janë larguar, për shkak
të kushteve të vështira, ose të shfrytëzimit dhe abuzimit të pësuar gjatë udhëtimit13. Këto flukse kalojnë kryesisht tranzit në
Shqipëri, përpara se të hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Figura 2. Migrantë të parregullt të kapur në territorin e Shqipërisë (2009-2017)
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Burimi: Profili i Migracionit 2017, Ministria e Brendshme, Republika e Shqipërisë

Një vlerësim i shpejtë14 i kryer nga Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Shqipëri në vitin 2018, tregon një rritje të mprehtë të
numrit të personave të ndaluar në zonat kufitare. 3,088 persona janë ndaluar në gjashtë muajt e parë të vitit 2018, krahasuar
me 1049 në të 12 muajt e vitit 2017. Kjo rritje shoqërohet edhe me një rritje të numrit të kërkesave për azil, të cilat arritën
shifrën 1,901 në gjysmën e parë të vitit 2018, nga 309 në vitin 2017.15 Këto shifra janë në fakt më të larta se ato të regjistruara
në vitin 2015 gjatë pikut të fluksit të migrantëve në mbarë Evropën. Bazuar në të dhënat e grumbulluara nga IOM-i për
periudhën dhjetor 2015 deri në shkurt 2018, 297 persona janë përpjekur të kalojnë kufijtë shqiptarë më shumë se një herë
(përsëritës). Rritja e kërkesave për azil ka të ngjarë të vazhdojë. Skenari më optimist i ndërtuar nga ky studim në bazë të
analizës së rritjes së hyrjeve dhe larmishmërisë së origjinës të këtyre hyrjeve, parashikon se numri i kërkesave për azil do të
arrijë në 3,000 në vitin 2019 për 6,000 hyrje gjithsej, ndërsa skenari pesimist parashikon 7,500 kërkesa për azil për 13,000
hyrje gjithsej.
Lidhur me vendet e origjinës, në periudhën janar-nëntor 2018, 45.3% e të ndaluarve deklarojnë se janë nga Siria (24561 prej
të cilëve 2037 kërkesa për azil) të ndjekur nga shtetas nga Pakistani (824, prej të cilave 623 kërkesa për azil), Iraku (533 prej të
cilave 407 kërkesa për azil), Algjeria, Libia, Maroku, Afganistani, Jemeni dhe Irani në numra më të pakët. Këto shifra tregojnë se
fluksi i personave që arijnë në Shqipëri në mënyrë të parregullt konsiston kryesisht në persona, të cilët mund të konsiderohen
nga vende që “prodhojnë” refugjatë dhe azilkërkues.
Një grup veçanërisht vulnerabël janë të miturit e pashoqëruar. 322 fëmijë janë ndaluar në gjysmën e parë të vitit 201816.
Ndërsa, gratë dhe fëmijët përbëjnë pakicën, por është vënë re një rritje në këtë kategori sidomos nga marsi deri në maj 2018
(Figura 3). Shumica e grave dhe fëmijëve kanë qenë shtetas sirianë që kanë kërkuar azil.

13

Programi i Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm 2017-2021.

14

Vlerësim i përbashkët për azilin dhe migracionin e përzierë, Situata në Shqipëri 2018: Vlerësim i Shpejtë Fillestar, korrik 2018.

15

Këto janë të dhënat e UNHCR-së për azilin në migracion të përzierë; janar-qershor 2018.

16

Prej të cillëve 272 fëmijë u referuan për azil.
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Figura 3
Përqindja e grave dhe fëmijëve 2018
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Ndalimet për herë të parë janë përqëndruar gjeografikisht. Nga janari deri në prill 2018, 74% e ndalimeve17 për herë të parë
(në vijim ndalime) janë raportuar në kufirin jugor, më saktësisht në pikën kufitare të Kakavijës. Përveç kësaj, 305 persona
janë kapur duke dalë nga vendi (në drejtim të Malit të Zi, në zonën e Shkodrës) në periudhën tre mujore nga marsi deri në
maj 2018.18 Kjo mund të lidhet me krijimin e një rrugë të re për kontrabandimin e qenieve njerëzore nga Greqia nëpërmjet
Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjës në Kroaci dhe në Evropën perëndimore.19 Për më tepër, ndalimet në territor janë rritur
gjatë vitit 2018. Pavarësisht skenarëve të lartpërmendur, aktorët e përfshirë në ofrimin e ndihmës, shërbimeve dhe mbrojtjes
do të duhet të rivlerësojnë nevojat, prioritetet dhe procedurat ekzistuese. Një ndryshim i tillë do të ketë pasojat e veta në
parashikimet buxhetore të strukturave shtetërore, të agjencive të OKB-së dhe të OJQ-ve të përfshira në ofrimin e asistencës.

Domosdoshmëria e strategjisë ndërsektoriale për migracionin
Maksimizimi i përfitimeve të migracionit për migrantët dhe shoqëritë, kërkon një qasje ndërsektoriale ndaj qeverisjes së
migracionit për të trajtuar sfidat që lidhen me lëvizjet e përziera (migracioni i parregullt, azilkërkuesit dhe refugjatët, të miturit
e pashoqëruar, etj.) dhe për të rritur sa më shumë që të jetë e mundur ndikimin e migracionit në zhvillimin e vendit përmes
investimeve, zhvillimit njerëzor, inovacionit, etj. Axhenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm e ka konfirmuar migracionin si
një prioritet të rëndësishëm global, i cili, nëse qeveriset siç duhet, mund të sjellë përfitime pozitive për migrantët dhe familjet
e tyre, shoqëritë pritëse dhe dërguese dhe vendet në përgjithësi.
Për më tepër, formulimi i një Marrëveshjeje Globale mbi Migracionin (GCM) në korrik 2018 ishte një tregues i qartë i qasjes
gjithëpërfshirëse dhe përpjekjeve të përbashkëta në nivel global për të qeverisur më mirë migracionin.20 Ajo që pritet nga
GCM-ja është që të sigurojë një kornizë unifikuese të parimeve të përbashkëta, të angazhimeve dhe të mirëkuptimeve midis
Shteteve Anëtare për të gjitha aspektet e migracionit ndërkombëtar, duke përfshirë dimensionet humanitare, të zhvillimit dhe
të të drejtave të njeriut dhe duke përmirësuar gjithashtu bashkëpunimin ndërkombëtar për migracionin. Shqipëria është një
nga vendet që ka vendosur Axhendën 2030 si pjesë të prioriteteve të veta kombëtare, si edhe ka mirëpritur Marrëveshjen
Globale mbi Migracionin dhe objektivat e saj. Vendimi i Qeverisë Shqiptare për të rinovuar strategjinë ndërsektoriale për
migracionin paraqet një hap të rëndësishëm në realizimin e angazhimeve ndërkombëtare të Shqipërisë në fushën e migracionit.
Për më tepër, Strategjia kontribuon në realizimin me sukses të nëntë prej Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.21

17

Shifrat e raportuara në këtë dokument për ndalimet janë ndalime për herë të parë. Kështu personat që janë ndaluar një herë në Shqipëri dhe më pas janë ndaluar në një pikë
tjetër të kalimit kufitar, numërohen vetëm një herë.

18

Matrica e IOM-it për Gjurmimin e Shpërnguljes (DTM), përmbledhje e të dhënave dhe informacionit në dispozicion, maj 2018.

19

http://bih.iom.int/pbn/bosnian-police-prevent-hundreds-migrants-entering-croatia-reuters

20

Shqipëria adoptoi Marrëveshjen Globale për Migracionin gjatë Konferencës Ndërqeveritare të mbajtur në Marakesh, Marok në datat 10 dhe 11 Dhjetor 2018.

21

Këto objektiva përfshijnë: Objektivi 1 – Kundër varfërisë, meqënëse një sërë masash do të kontribuojnë në reduktimin e varfërisë në rajonet e origjinës të migrantëve; Objektivi
3 – Shëndeti i Mirë dhe Mirëqenia, meqënëse strategjia merr në konsideratë shëndetin dhe mirëqenien e migrantëve, si një parakusht për zhvillimin social dhe ekonomik;
Objektivi 4 – Edukimi Cilësor, meqënëse strategjia inkurajon edukimin e fëmijëve të migrantëve si një masë për të nxitur integrimin e tyre socio-ekonomik dhe për të
përmirësuar mundësitë e jetesës si të rritur; Objektivi 5 – Barazia Gjinore, meqënëse strategjia e konsideron migracionin burim fuqizimi për migrantët (përfshirë këtu edhe
gratë dhe vajzat), duke trajuar po ashtu edhe çështjet e vulnerabilitetit për shkak të dhunës dhe të shfrytëzimit; Objektivi 8 – Puna e Denjë dhe Rritja Ekonomike, meqënëse
strategjia promovon punësimin e denjë dhe ambientin e sigurt për migrantët; Objektivi 9 - Industria, Novacioni dhe Infrastruktura, meqënëse strategjia promovon transferimin
e njohurive dhe të aftësive të migrantëve për të mbështetur novacionin dhe rritjen ekonomike të vendit; Objektivi 10 – Zvogëlimi i pabarazive, meqënëse objektivi kryesor
i strategjisë është të qeverisë migracionin për të siguruar një migracion të sigurt dhe të rregullt; Objektivi 16 - Paqe, Drejtësi dhe Institucione të Forta, meqënëse strategjia
promovon aksesin e migrantëve në drejtësi dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre; Objektivi 17 – Partneritete për Objektivat, meqënëse strategjia i kushton vëmendje të veçantë
mbledhjes, analizimit dhe ndarjes së të dhënave të sigurta të migracionit që ndihmojnë politikëbërësit në hartimin e politikave dhe planeve që bazohen në fakte dhe që trajtojnë
aspektetet migratore të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
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Një stimul tjetër drejt miratimit të një qasjeje të integruar për menaxhimin e migracionit është procesi i integrimit të Shqipërisë
në Bashkimin Evropian. Për të përfunduar me sukses negociatat për kapitullin 24 (Drejtësia, Liria dhe Siguria) të Acquis të BE-së,
i cili përcakton qeverisjen e migracionit si një çështje thelbësore, Shqipëria duhet të formulojë një strategji ndërsektoriale të
migracionit. Kjo kërkesë është theksuar gjithashtu në Raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2018.22
Avantazhet e zhvillimit të politikës koherente të qeverisjes së migracionit që do të udhëheqë të gjitha masat programuese në
fushën e migracionit janë pranuar tashmë nga Qeveria e Shqipërisë. Aktualisht vërehet ekzistenca e një larmie dokumentesh
strategjike, që përfshijnë disa aspekte kryesore të qeverisjes së migracionit. Që prej vitit 2004 janë miratuar disa dokumente
strategjike të politikave për migracionin, duke filluar me miratimin e Strategjisë së parë Kombëtare për Migracionin dhe Planin
e Veprimit (2005-2010), e cila u pasua nga Plani i Veprimit për Dërgesat në Para të Emigrantëve (2007-2010)23, Strategjia për
Kthimin dhe Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë (2010-2015), si edhe Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Trafikimit të
Qenieve Njerëzore dhe të Fëmijëve (2014-2017). Dokumentet më të fundit strategjikë përfshijnë Strategjinë për Punësimin
dhe Aftësitë (2014-2020), Strategjinë për Menaxhimin e Integruar të Kufirit Shtetëror (2016-2020), Strategjinë Kombëtare për
Mbrojtjen Sociale dhe Përfshirjen Sociale (2015-2020), Strategjinë për Bujqësisë dhe Zhvillimin Rural (2014-2020), Strategjinë
për Biznesin dhe Investimet (2014-2020), Strategjinë për Luftën Kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore (2014-2017) dhe
së fundmi Strategjia Kombëtare për Diasporën (2018-2024) dhe Plani i saj i Veprimit. Një hap i rëndësishëm drejt arritjes
së një politike gjithëpërfshirëse të qeverisjes së migracionit ishte miratimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
(SKZHI) 2016-2020. Në përputhje me vizionin strategjik të SKZHI-së, “për të krijuar një sistem efektiv të qeverisjes të migracionit
në Shqipëri”, Kryeministri ngriti një Grup Pune Ndërinstitucional.24 Ky grup ka draftuar Strategjinë e re për Migracionin për
Shqipërinë 2019-2022, e cila paraqitet në këtë dokument strategjik dhe planin e saj të veprimit.
Procesi i hartimit të strategjisë u mbështet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM). Strategjia dhe Plani i
Veprimit udhëhiqen nga Kuadri Ndërkombëtar për Qeverisjen e Migracionit (ndryshe i njohur si MiGoF), i cili u prezantua
dhe u mirëprit nga të gjitha Shtetet Anëtare të IOM-it, përfshirë Shqipërinë, në nëntor 2015. Ky kuadër përcakton elementet
thelbësore për të mbështetur migracionin e planifikuar dhe të mirëmenaxhuar. Si i tillë, është dokumenti i parë dhe i vetëm
ndërkombëtar i dakordësuar, i cili përshkruan se si mirëqeveriset migracioni në mënyrë koherente dhe gjithëpërfshirëse. Me
rëndësi është që MiGoF vepron si pikë referimi për qeveritë në zhvillimin dhe vlerësimin e “politikave të mirëmenaxhuara
të migracionit”, sipas treguesit 10.7.2 të Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm Global (SDG). Për të lehtësuar procesin e
formulimit të strategjisë të re për migracionin në vend, Qeveria e Shqipërisë në fillim të vitit 2018 mori pjesë në procesin e
vlerësimit të Treguesve të Qeverisjes së Migracionit (MGI), të realizuar nga IOM-i në bashkëpunim me Njësinë e Inteligjencës
Ekonomike (EIU), proces i cili ofroi njohuri për fushat e politikave ku Shqipëria mund të veprojë për të forcuar qeverisjen e
migracionit.25 Strategjia nuk mbulon në mënyrë të plotë çështjet e refugjatëve, viktimave të trafikimit, menaxhimin e integruar
të kufirit, diasporës, etj., për shkak se këto të fundit mbulohen nga dokumente të tjera politike specifike, duke shmangur në
këtë mënyrë mbivendosjet.
Draft Strategjia dhe Plani i Veprimit u ndanë dhe ishin objekt diskutimi intensiv me aktorë të ndryshëm të përfshirë në çështjet
migratore, përfshirë përfaqësuesit e shoqërisë civile, sektorit privat, të akademisë dhe partnerët ndërkombëtarë përpara
finalizimit të tyre.
Të dy dokumentat bazohen në përkufizmet ligjore të përcaktuara në legjislacionin shqiptar, si p.sh. në ligjin për të huajt, ligjin
për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi, ligjin për azilin, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, etj., dhe në dokumenta
të tjera politike.
Ky dokument organizohet në pesë kapituj. Kapitulli I prezanton konteksin dhe qëllimin e strategjisë si edhe kuadrin politik,
ligjor dhe atë administrativ së bashku me mësimet e nxjerra. Kapitulli II prezaton vizionin, synimet dhe objektivat specifike
të Strategjisë, kurse Kapitulli III paraqet produktet kryesore për secilin objektiv strategjik. Kapitulli IV ofron informacion mbi
burimet financiare të vëna në dispozicion për zbatimin e masave të planit të veprimit, si edhe burimet e tjera financiare që
kërkohen. Dokumenti mbyllet me Kapitullin V, i cili parashikon mekanizmin e koordinimit institucional dhe atë të monitorimit
për zbatimin e strategjisë dhe të planit të veprimit.

22

Seksioni “Migracioni i rregullt dhe i parregullt” f. 37.

23

Në vitin 2017, Banka e Shqipërisë dhe Ministri i Shtetit për Diasporën nënshkruan një marrëveshje mirëkuptimi për bashkëpunim dhe bashkërendim institucional në fushën e
remitancave dhe për përdorimin e tyre produktiv.

24

Urdhër 54, datë 01.03.2018.

25

Që nga prezantimi i saj, 29 shtete kanë përdorur MGI-në për të vlerësuar strukturat e tyre të qeverisjes së migracionit dhe për të informuar në lidhje me hartimin dhe
zhvillimin e politikave të tyre të migracionit. Gjithashtu, qëllimi i MGI-së është që të ndihmojë në avancimin e dialogut për qeverisjen e migracionit në nivel shtetëror, rajonal
dhe global duke nënvizuar veçoritë e “migracionit të mirëqeverisur” në kuadër të zbatimit të objektivit 10.7 të SDG. Shqipëria i është përgjigjur pozitivisht kërkesës duke u
bërë pjesë e procesit të vlerësimit MGI. Për këtë arsye, ajo ka marrë angazhimin që të realizojë objektivat në lidhje me migracionin sipas Axhendës 2030.
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Kuadri i politikave, kuadri ligjor dhe institucional, arritjet,
sfidat dhe mësimet e nxjerra
Nga institucionet e Qeverisë Shqiptare janë identifikuar katër sfera si komponentë të një politike gjithëpërfshirëse të qeverisjes
së migracionit bazuar në MiGoF:
•
•
•
•

Qeverisja strategjike e migracionit nga institucionet shqiptare;
Migracioni i sigurt dhe i rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë;
Politikat e efektshme të migracionit për motive punësimi dhe ndikimi i migracionit në zhvillimin lokal;
Integrimi i migrantëve dhe mbrojtja e të drejtave të tyre.

SFERA 1. Qeverisja strategjike e migracionit nga institucionet shqiptare
Fushat e mëposhtme janë çelësi për të siguruar qeverisjen strategjike të migracionit:
Kuadër gjithëpërfshirës
ligjor dhe institucional
për qeverisjen e
migracionit

Mbledhja dhe analiza
efektive e të dhënave
për migracionit

Partneritete të forta
për qeverisjen e
migracionit

Kuadër gjithëpërfshirës ligjor dhe institucional për qeverisjen e migracionit
Përafrimi i kuadrit ligjor kombëtar me atë të BE-së dhe standardet ndërkombëtare
Shtysa drejt përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit të politikave migratore në vend përgjatë dekadës e fundit është dhënë nga
procesi i integrimit në BE dhe miratimi paralelisht i normave ndërkombëtare në këtë fushë. Mekanizmat e përafrimit ligjor dhe
monitorimit të zbatimit të legjislacionit kanë qenë të efektshme, sepse kanë sjellë nivele më të larta të kohezionit në kuadrin
ligjor dhe institucional kombëtar në fushën e migracionit. Ndryshimet kryesore legjislative paraqesin disa nga momentet
kryesore në këtë drejtim, ku ia vlen të përmenden: miratimi i ligjit nr. 9668/2006 (i ndryshuar) për Emigrimin e Shtetasve
Shqiptarë për Motive Punësimi, si edhe dy Urdhrat e Ministrit të Punës, Mirëqenies Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Urdhri
nr. 1772/2007 për formatin, përmbajtjen dhe procedurën e marrjes së statusit të emigrantit dhe Urdhri nr.2086/2007 për
formatin dhe përmbajtjen e Regjistrit të Emigrantëve dhe procedurat e regjistrimit; Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit Sporteve
dhe Rinisë, nr. 44, datë 21.08.2013 për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave
të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 14, datë 10.05.2017; miratimi
i Ligjit nr. 108/2013 për të huajt (i ndryshuar), Ligji nr. 121/2014 për Azilin në Republikën e Shqipërisë; Udhëzimi nr. 293/2015
i Ministrit të Brendshëm për procedurat e trajtimit të të huajve me qëndrim të parregullt në Shqipëri; Urdhri nr.1146/2014
i Ministrit të Brendshëm për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhrin nr.851/2009 për miratimin e Procedurave Standarde të
Punës për Kufirin dhe Migracionin; miratimi i Ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, fusha e zbatimit të të
cilit përshin fëmijët me shtetësi shqiptare, por edhe ata pa shtetësi ose me shtetësi të huaj, të cilët ndodhen brenda territorit
të Republikës së Shqipërisë; miratimi i Ligjit nr. 14/2016 “Për identifikimin dhe regjistrimin e adresave të shtetasve shqiptarë që
jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” dhe Ligjit nr. 16/2018 “Për Diasporën”.
Legjislacioni i lartpërmendur ofron një kornizë të qëndrueshme ligjore që siguron jo vetëm mbrojtjen e shtetasve shqiptarë
jashtë vendit, por edhe mbrojtjen e imigrantëve në Shqipëri. Megjithatë, një mësim i nxjerrë në procesin e përmirësimit
të kuadrit ligjor është që rishikimi i rregullt i ndikimit të akteve kryesore ligjore në qeverisjen e migracionit është shumë i
rëndësishëm për të identifikuar nevojën për të ndërmarrë ndryshime ligjore që do të rrisnin efektivitetin e masave ligjore.
Për më tepër, duhet të ndërmerret një analizë e marrëveshjeve ndërshtetërore për t’u siguruar që në kuadër të këtyre
marrëveshjeve nuk kthehen në Shqipëri të mitur të pashoqëruar dhe viktima të mundshme të trafikimit.
Përafrimi i legjislacionit të migracionit me Acquis të BE-së dhe konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria vazhdon.
Ndërkohë që, Shqipëria ka një nivel shumë të lartë të ratifikimit të konventave ndërkombëtare26 në fushën e migracionit,
26

Kjo ishte një nga gjetjet e analizës vlerësuese bazuar mbi treguesit e qeverisjes së migracionit, të cilën Shqipëria e ndërmori në pranverën e vitit 2018. Shqipëria ka ratifikuar
Konventat e mëposhtme në fushën e migracionit: Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të të gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjes së Tyre
(ICRMW) - 2007; Konventa në lidhje me statusin e refugjatit, 1992; Konventa për të drejtat e fëmijës (CRC), 1992; Konventa e ILO-s për Migracionin për Punësim (e rishikuar),
1949 (nr.97), 2005; Konventa e ILO-s për Punëtorët Migrantë (Dispozita Plotësuese), 1975 (nr.143), 2006; Konventa për Pashtetësinë, 2003; Konventa Evropiane për Statusin
Ligjor të Punëtorëve Migrantë, 2007; Konventa Evropiane për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike në Nivel Vendor, 2005
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vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet shkallës së tyre të zbatimit dhe ndikimit që ato kanë në të drejtat e migrantëve. Për
më tepër, në disa raste vërehet mungesë koherence në terminologjinë e migracionit si në legjislacionin shqiptar, ashtu edhe në
dokumentet e politikave.

Kapacitete të forta institucionale dhe koordinim për qeverisjen e migracionit
Dokumentet strategjike për qeverisjen e migracionit të miratuara deri më tani kanë treguar rëndësinë që ka forcimi i kapaciteteve
institucionale për menaxhimin efektiv të migracionit. Disa nga arritjet më thelbësore ndër vite në këtë aspekt përfshijnë
riorganizimin institucional, reformën e plotë të policisë kufitare dhe të migracionit, si edhe krijimin e Sporteleve të Migracionit
në zyrat rajonale dhe lokale të punësimit që ofrojnë shërbime për tri kategori migrantësh (migrantët e ardhshëm, të kthyerit,
dhe imigrantët). Një sërë zhvillimesh të tjera përfshijnë përgatitjen e marrëveshjeve dhe procedurave standarde si Procedurat
për Trajtimin e Migrantëve të Parregullt (në kufi dhe në brendësi të territorit), Marrëveshjen për Funksionimin e Mekanizmit
Kombëtar të Referimit për Viktimat e Trafikimit dhe Viktimat e mundshme të trafikimit (2012), Procedurat Standarte për
Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit dhe Viktimat e mundshme të Trafikimit (2018), si edhe hartimin e një Vendimi të Këshillit të
Ministrave për rregullat dhe procedurat e kthimit dhe të riatdhesimit të fëmijës së pashoqëruar në zbatim të Ligjit nr. 18/2017
për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, i cili pritet të miratohet së shpejti.
Mësimet e nxjerra nga përpjekjet e kaluara tregojnë nevojën për forcimin e mëtejshëm të angazhimit institucional në qeverisjen
e migracionit, e cila mund të arrihet përmes të mësuarit në vazhdimësi, ndarjes së praktikave më të mira, përfshirjes aktive
në hartimin dhe zbatimin e politikave të migracionit dhe programeve zbatuese, masave programuese, përmirësimit të kuadrit
ligjor në fushën e migracionit, pjesëmarrjes të rregullt në forumet ndërkombëtare në fushën e migracionit dhe monitorimit
dhe vlerësimit të vazhdueshëm të progresit të arritur. Një faktor kyç në rritjen e pronësinë institucionale mbi qeverisjen e
migracionit është përcaktimi i qartë i roleve dhe i përgjegjësive të institucioneve për qeverisjen e migracionit në nivel qendror
po aq sa edhe në nivel vendor.
Ndër arritjet e deritanishme në këtë fushë përmenden ndarja e qartë e kompetencave mes një sërë Ministrish përgjegjëse për
menaxhimin e aspekteve të ndryshme të qeverisjes së migracionit (si Ministria e Brendshme, Ministri i Shtetit për Diasporën,
Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, si edhe institucionet e varësisë).27 Sidoqoftë, lipset të sqarohet mënyra se si do të
zbatohen politikat dhe masat për migracionin pas ndryshimeve institucionale të bëra në shtator 2017, të cilat rezultuan në
shkrirjen e disa ministrive dhe zgjerimit të portofolit për disa ministri të tjera.28 Për shembull, është e nevojshme të qartësohen
rolet, përgjegjësitë dhe pritshmëritë midis qeverisjes qendrore dhe vendore në lidhje me ndihmën për të miturit e pashoqëruar.
Për më tepër, për migracionin duhet të formalizohen detyrat e agjencive vartëse në ministri specifike (siç janë Sportelet e
Migracionit pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit), si dhe për forcimin e kapaciteteve institucionale për të kryer detyrat që
lidhen me migracionin (adresimin e lëvizjes së stafit, mungesën e fondeve, nevojën për njohuri dhe trajnimin në vendin e punës).
Një faktor tjetër kyç për rritjen e pronësisë institucionale është koordinimi ose bashkërendimi i mirë institucional në nivel
qendror dhe vendor për zbatimin e politikave të migracionit. Si pjesë e zbatimit të Strategjisë së parë për Migracionin, u
ngrit një Komitet Ndërministror për Migracionin, si një organ këshillimor i Këshillit të Ministrave, i kryesuar nga Zëvendës
Kryeministri29 megjithatë, ky Komitet u mblodh vetëm një herë. Në vitin 2007 u krijua një organ tjetër për të lehtësuar
koordinimin ndërministror, i njohur si Komiteti Teknik për Migracionin.30 Kryesuar nga ish Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta, ky Komitet ishte përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të Strategjisë Kombëtare mbi
Migracionin dhe Planin përkatës të Veprimit (2004-2008). Ai përbëhej nga përfaqësues të të gjitha Ministrive dhe institucioneve
të përfshira në zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin. Komiteti u ndihmua nga Drejtoria e Migracionit
në ish Ministrinë e Punës që veproi si sekretariat. Krijimi i këtij organi koordinues përshpejtoi zbatimin e dokumenteve të
politikave dhe raportimin. Mund të arrihet në përfundimin se mungesa e një mekanizmi koordinimi të nivelit të lartë për
27

Ministria e Brendshme përmes disa strukturave si Drejtoria e Antitrafikimit dhe Migracionit, Policia e Shtetit (Departamenti i Kufirit dhe Migracionit), Drejtoria për Azilin,
etj. është autoriteti kryesor përgjegjës për mbikëqyrjen e kontrollit kufitar, menaxhimin e imigracionit, integrimin e të huajve, si edhe për koordinimin e përpjekjeve kundër
trafikimit të qenieve njerëzore në nivel kombëtar dhe lokal dhe me të gjitha palët e interesuara. Ministri i Shtetit për Diasporën është përgjegjës për hartimin dhe monitorimin
e zbatimit të politikës për Diasporën në koordinim me ministritë e tjera të linjës; Ministria e Financave dhe e Ekonomisë është përgjegjëse për qeverisjen e migracionit
për motive punësimi në vend në bashkëpunim me ministri të tjera (si krijimin dhe zbatimin e skemave të migracionit për motive punësimi, apo negocimin dhe zbatimin e
marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe për punësim). Ajo gjithashtu monitoron funksionimin e agjencive të rekrutimit për të siguruar rekrutimin etik të punëtorëve
migrantë, mbikëqyr punën e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, si edhe të Sporteleve të Migracionit. Ministria e Shëndetit dhe e Mbrojtjes Sociale mbikëqyr punën e Shërbimit
Social Shtetëror që ofron shërbime thelbësore për kategoritë vulnerabël të popullsisë, përfshirë migrantët, si Viktimat e Trafikimit dhe të miturit e pashoqëruar. Instituti i
Statistikave është përgjegjës për mbledhjen, analizimin dhe ndarjen e të dhënave administrative, si edhe për të dhënat kërkimore për migracionin.

28

Raporti Vjetor i Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2018.

29

Urdhër i Kryeministrit nr. 115, 11 maj 2006

30

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 425, 11.07.2007
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qeverisjen e migracionit ka kufizuar aftësinë e qeverisë shqiptare për të trajtuar çështjet e lidhura me migracionin nga një qasje
gjithëpërfshirëse dhe për të dhënë orientime strategjike në të gjitha sfidat e ardhshme në lidhje me migracionin. Sidoqoftë,
në nivelet e larta vendimmarrëse të qeverisë shqiptare, sot është duke vijuar puna për krijimin e një grupi pune tematik mbi
migracionin, i cili do të koordinojë punën e të gjitha Ministrive në këtë fushë në nivelin strategjik dhe atë teknik, duke lehtësuar
kështu raportimin dhe monitorimin e progresit në përmbushje të kërkesave për anëtarësim në BE.
Gjithashtu, nevojitet një njohje më e thelluar e rolit të strukturave të pushtetit vendor për zbatimin e politikave dhe të
legjislacionit migrator, si edhe në ofrimin e shërbimeve ndaj kategorive të ndryshme të migrantëve, për të përcaktuar më
pas mekanizma më të efektshme koordinimi mes pushtetit vendor dhe atij qëndror për çështje që lidhen me menaxhimin e
migracionit.
Një tjetër parakusht themelor për zbatimin e parashikimeve të një dokumenti strategjik është sigurimi i fondeve të mjaftueshme
që përputhen me prioritetet e tij. Ky aspekt ka qenë një sfidë në lidhje me zbatimin e Planit të parë të Veprimit për Migracionin
dhe Strategjinë e Riintegrimit. Megjithatë, zbatimi i këtyre dokumenteve strategjike të politikave (si edhe të tjerave) tregoi
potencialin e madh të partneritetit me sektorin privat dhe organizatat e shoqërisë civile për të mbështetur zbatimin e
politikave, si dhe për të siguruar financim nga donatorët.

Mbledhja, analizimi dhe ndarja e efektshme e të dhënave për migracionin
Mbledhja, analizimi dhe shpërndarja e të dhënave për migracionin ka qenë në qendër të hartimit dhe monitorimit të politikave
efektive mbi migracionin. Sidoqoftë, edhe në këtë drejtim janë hasur sfida, në veçanti me cilësinë e dobët të të dhënave. Kjo ka
ardhur si pasojë e mungesës së standardizimit në mbledhjen e të dhënave administrative, si edhe nga numri i vogël i studimeve
kërkimore për migracionin, të cilat do t’ua bënin të mundur vendimmarrësve vlerësimin e ndikimit të flukseve migratore dhe
arritjen në parashikime të besueshme. Mësimet e nxjerra nga zbatimi i strategjive të mëparshme dhe aktuale të migracionit
theksojnë nevojën për përmirësimin e mbledhjes së të dhënave administrative, si edhe zgjerimin e qëllimit të mbedhjes së të
dhënave. Për më tepër, është e nevojshme ndërmarrja e hulumtimeve dhe e analizave të thella mbi ndikimin e migracionit në
veçanti në tregun e punës të Shqipërisë si edhe në rritjen apo zvogëlimin e popullsisë.
Gjenerimi, analizimi dhe ndarja e të dhënave është vështirësuar edhe për shkak të fondeve të pamjaftueshme dhe kapaciteteve
të kufizuara të institucioneve qendrore dhe vendore përgjegjëse në këtë drejtim. Këto mangësi janë trajtuar pjesërisht përmes
përmirësimit të bashkëpunimit ndërinstitucional për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave me krijimin e një Grupi Pune
Ndërinstitucional, i cili prej disa vitesh përgatit Profilin Vjetor të Migracionit për Shqipërinë, sipas parashikimeve të ligjit për
të huajt. Sidoqoftë, ka nevojë për përpjekje të vazhduara në përmirësimin e kapaciteteve të institucioneve shqiptare për
ndërmarrjen e shkëmbimit të rregullt të të dhënave me autoritetet përkatëse në vendet e destinacionit, që përfshijnë por nuk
kufizohen në institucione të tilla si Zyra e Statistikës, autoritetet e kufirit, etj.
Aktorët e shoqërisë civile dhe të botës akademike mund të kontributojnë më tej në përpjekjet për të përmirësuar mbledhjen e
të dhënave, analizën dhe ndarjen e tyre dhe kështu të ndihmojnë në përmirësimin e shërbimeve publike që u ofrohen migrantëve
duke i informuar vazhdimisht të gjithë aktorët e përfshirë për rezultatet e kërkimeve apo studimeve të kryera në fushën e
migracionit dhe për profilin e kategorive të ndryshme të migrantëve të asistuar prej tyre, në ato raste kur kjo gjë është e mundur.

Partneritete të forta për qeverisjen e migracionit
Politikat e duhura dhe të qëndrueshme për migracionin zhvillohen në partneritet me një larmi palësh të interesuara, si në nivel
kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Në nivel kombëtar, bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet institucioneve qeveritare
dhe aktorëve të shoqërisë civile ka qenë vendimtar për hartimin e politikave gjithëpërfshirëse mbi aspekte të ndryshme të
migracionit, si Strategjia Kombëtare kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Plani i Veprimit 2018-2020, përmes Koalicionit
Kombëtar të Strehëve Antitrafik, organizatë jofitimprurëse dhe Strategjia Kombëtare për Diasporën 2018-2024, si edhe plani
i veprimit përkatës. Roli i aktorëve joshtetërorë, OJQ-ve dhe sektorit privat, në zbatimin e politikave, ka qenë i kufizuar dhe
ka pasur karakter ad hoc31. Vetë migrantët janë konsultuar gjatë gjithë procesit të hartimit të Strategjisë së Migracionit të vitit
2005, Planit të Veprimit për Remitancat, Strategjisë për Diasporën, etj. Një mësim i nxjerrë nga përpjekjet e përbashkëta në
të shkuarën qëndron në faktin se është thelbësore që institucionet e qeverisë të identifikojnë mënyra për të forcuar dhe për
të formalizuar bashkëpunimin me komunitetet e migrantëve, me sektorin privat dhe shoqërinë civile gjatë hartimit dhe në
31

Për shembull, sektori privat ka vepruar si sponsor për shërbimet ndaj migrantëve, sidomos për shërbimet ndaj viktimave të trafikimit, si për shembull për ngritjen e bizneseve.
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veçanti gjatë zbatimit të politikave të migracionit për të maksimizuar ndikimin e politikave migratore tek popullsia, përfshirë
migrantët. Nga ky këndvështrim del i nevojshëm organizimi periodik i takimeve ndërmjet institucioneve qeveritare përgjegjëse
për zbatimin e politikave migratore me aktorët joqeveritarë që punojnë në fushën e migracionit, si edhe përfshirja e këtyre të
fundit në monitorimin dhe rishikimin e vazhdueshëm të politikave migratore në vend.
Në lidhje me partneritetet ndërkombëtare, Shqipëria merr pjesë aktive në disa procese konsultative rajonale dhe
ndërkombëtare të migracionit, si Procesi i Budapestit dhe Procesi i Pragës. Është gjithashtu pjesë e nismave të ndryshme
që promovojnë lëvizshmërinë për punë, menaxhimin më të efektshëm të flukseve migratore në rajon, sigurinë kufitare,
tregtinë e lirë dhe zhvillimin, si edhe sigurinë. Këtu përfshihen nisma rajonale, si Nisma Rajonale për Migracionin, Azilin dhe
Refugjatët32, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal33, Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore34, Qendra për Zbatimin e Ligjit
në Evropën Juglindore, Nisma e Bashkëpunimit të Evropës Juglindore, Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore,35
Nisma e Evropës Qendrore dhe Nisma Adriatiko-Joniane.36 Shqipëria është gjithashtu, palë në marrëveshjet e mirëkuptimit
(MM) dhe marrëveshjet për migracionin me vendet e tjera, për shembull për migracionin e paligjshëm, për luftën kundër
terrorizmit, kundër krimit të organizuar, trafikimit të paligjshëm të narkotikëve, për shkëmbimin e informacionit mbi çështjet
e migracionit dhe kontrollit, si edhe për çështjet e azilit. Përveç kësaj, Shqipëria është angazhuar në bashkëpunimin dypalësh
me vendet kryesore të destinacionit për shtetasit shqiptarë. Aktualisht, po zhvillohen negociata me Gjermaninë dhe Francën
për shkëmbimin e informacionit rreth azilit dhe migracionit. Bashkëpunimi me vende të tilla si Mbretëria e Bashkuar, Italia dhe
Greqia po vazhdon edhe në lidhje me shkëmbimin e të dhënave dhe informacionit, për procedurat e kthimit, kontrollin e
kufirit dhe ndihmën për viktimat e trafikimit. Bashkëpunimi në rritje në fushën e migracionit kërkon që të bëhet një rishikim i
plotë i marrëveshjeve dhe angazhimeve ekzistuese për të vlerësuar nivelin e tyre të zbatimit dhe për të hartuar rekomandime
të rëndësishme që mund të orientojnë zbatimin edhe në të ardhmen, po aq sa edhe proceset e ardhshme të bashkëpunimit.

SFERA 2. Migracioni i sigurt dhe i rregullt
Pesë fushat e mëposhtme janë çelësi për të siguruar migracion të sigurt dhe të rregullt:

Kontrolli
i efektshëm i lëvizjeve
të parregullta
në kufi dhe në
territor

Menaxhimi i flukseve
të përziera

Reagim efikas ndaj
migracionit të parregullt
të shtetasve shqiptar
në BE

32

Shqipëria ka mbajtur kryesinë e kësaj nisme që prej prillit 2010 deri në prill 2011.

33

Shqipëria është anëtare e bordit.

34

Shqipëria ka mbajtur kryesinë që prej qershorit 2014 deri në qershor 2015.

35

Shqipëria e ka kryesuar gjatë vitit 2012.

36

Shqipëria ka mbajtur kryesinë që prej qershorit 2013 deri në maj 2014.

Politika të efektshme të
hyrjes dhe qëndrimit

Mekanizma të efekshëm
të kthimit për
emigrantët e parregullt
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Kontrolli i efektshëm i lëvizjeve të parregullta në kufijtë e vendit dhe në territor
Arritje të mëdha kanë rezultuar në këtë fushë gjatë dekadës së fundit për shkak të përmirësimeve të vazhdueshme të
infrastrukturës kufitare, rritjes së kapaciteteve të policisë kufitare për të zbuluar, kapur dhe kontrolluar emigrantët në kufi dhe
në territor, si edhe për t’i referuar ata tek shërbimet e duhura. Sistemi i informacionit për menaxhimin e kufijve në Shqipëri, i
quajtur “Sistemi i Menaxhimit Total të Informacionit” (TIMS), si dhe Regjistri Elektronik për të Huajt, i njohur si FER37, mundëson
monitorimin e hyrjeve në Shqipëri dhe daljeve nga vendi, si edhe qëndrimet përtej afatit të vizave. Ligji për të huajt, si dhe
ligji për azilin dhe aktet e tyre nënligjore janë aktet kryesore ligjore që rregullojnë procedurën e përzgjedhjes së të huajve, e
cila synon të diferencojë midis kategorive të të huajve në lëvizje, siç janë azilkërkuesit, të miturit e pashoqëruar, viktimat ose
viktimat e mundshme të trafikimit dhe migrantët pa dokumente, në mënyrë që atyre t’u ofrohet ndihma e nevojshme. Përveç
bazës ligjore të fokusuar tek azili dhe migracioni, dy akte ligjore, përkatësisht Ligji për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës nr.
18/2017 dhe Ligji për Shërbimet Sociale nr.121 / 2016 parashikojnë masa specifike mbrojtëse për fëmijët dhe personat në
nevojë për mbrojtje apo kategoritë vulnerabël. Në mënyrë që Shqipëria të arrijë nivelet e BE-së në lidhje me kontrollin kufitar,
parandalimin dhe kontrollin e migracionit të parregullt, duke mbrojtur të drejtat e migrantëve, drejtimet e mëposhtme kanë
nevojë për përmirësime të mëtejshme:

Infrastruktura e kufirit
Shqipëria duhet të vazhdojë të modernizojë pajisjet dhe infrastrukturën për të forcuar mbikëqyrjen e kufijve, përfshirë kufijtë e
gjelbër dhe blu. Një infrastrukturë e përmirësuar dhe organizim më i mirë i shërbimit në pikat e kalimit të kufirit, si për shembull
korsi të dedikuara apo akses në informacion, do të sillte shkurtimin e kohës së pritjes dhe do të përmbushte nevojat specifike të
migrantëve me nevoja të veçanta si fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Për më tepër, përveç informacion
për të drejtat e njeriut, duhet të sigurohet e drejta për informacion mbi fazat e vetë procesit të përzgjedhjes për të huajt pa
dokumente, si dhe për kategoritë vulnerabël siç janë të miturit e pashoqëruar, viktimat e trafikimit dhe azilkërkuesit. Informacioni
mund të vihet në dispozicion përmes materialeve të printuara dhe shërbimeve të përkthimit jo vetëm në kufi, por edhe në
territorin e vendit. Këto të fundit kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme, pasi mund të pengojnë ofrimin e mbrojtjes së
nevojshme, në veçanti për të miturit, qofshin ata të pashoqëruar apo të ndarë, dhe për femrat, si e vetmja mënyrë për të kuptuar
nëse ekziston një rast viktime apo i një viktime të mundshme të trafikimit. Vënia në dispozicion e buxhetit të mjaftueshëm për
shërbimet e përkthimit së bashku me bashkëpunimin e zgjeruar me partnerët ndërkombëtarë në fushën e migracionit dhe të
azilit, si IOM-i, UNHCR-ja, etj., mund të adresojë mangësitë që ekzitojnë në ofrimin e shërbimeve të përkthimit.38

Përmirësimi i organizimit të policisë kufitare, trajnimi dhe vendosja e tyre
Forcimi i kapaciteteve kombëtare dhe vendore dhe përcaktimi i burimeve të duhura për procesin e përzgjedhjes të personave
në lëvizje janë çështje thelbësore për të siguruar trajtimin e duhur të qenieve njerëzore dhe respektimin e të drejtave të njeriut,
përfshirë parimin e “non refoulement”, si edhe identifikimin dhe referimin e rasteve vulnerabël tek shërbimet e mbrojtjes të
vëna në dispozicion në Shqipëri. Ndërkohë, që në këtë drejtim vazhdon të ketë ecuri, ende ekziston nevoja për rritjen e
burimeve njerëzore në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin (DKM) pranë Policisë së Shtetit, në përputhje me analizën e
tendencave në ndryshim për hyrjet e parregullta dhe tranzitin, si edhe për monitorimin e nevojave të mëtejshme duke u bazuar
tek analiza e riskut. Gjithashtu, është rritur nevoja për të emëruar zyrtarisht specialistë zëvendësues për përzgjedhjen, të cilët të
mund të përfshihen në ato raste kur do të ketë flukse të të huajve pa dokumente. Si rezultat, është e domosdoshme që aktet
nënligjore për përzgjedhjen të parashikojnë shprehimisht që në rastet e flukseve, punonjësit e tjerë të kufirit dhe migracionit,
të trajnuar për procesin e përzgjedhjes, të kenë mandatin e duhur për t’u përfshirë në procedurat e përzgjedhjes. Përveç kësaj,
nevojitet të vazhdohen përpjekjet për të konsideruar çështjet gjinore në policinë kufitare duke inkurajuar pjesëmarrjen e grave
në policinë kufitare dhe duke siguruar trajnime përkatëse për të gjithë personelin.
Rritja e flukseve të popullatave të përziera dhe në lëvizje, ka nxjerrë në pah nevojën jo vetëm për trajnimin e vazhdueshëm
të policisë kufitare dhe të stafit drejtues nga Departamenti i Trajnimit Policor në Policinë e Shtetit39, po edhe për t’u siguruar
37

Portali FER-TIMS përbëhet nga disa module si “E-Leje Qëndrimi”, “E-Viza”, “Të huaj të parregullt në territor”, në të cilat ruhet infomacioni mbi të huajt që trajtohen me vizë,
të huajt që trajtohen me leje qëndrimi, të huajt që evidentohen të parregullt në territorin e Shqipërisë, përfshirë të dhënat e tyre biometrike. Sistemet FER-TIMS replikojnë
ndërmjet tyre dhe shkëmbejnë të dhëna.

38

Vlerësimi i nevojave të oficerëve të linjës së parë të përfshirë në procesin e përzgjedhjes, OSBE, 2018 (i pabotuar)

39

Kjo është një strukturë administrative dhe menaxhimi, e cila u krijua për të drejtuar të gjitha aspektet e trajnimit. Ajo filloi të funksiononte në korrik 2007. Ky departament fokusohet
në trajnimin fillestar dhe në zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive të punonjësve të Policisë së Shtetit, duke u bazuar në standardet dhe në përvojën e vendeve të zhvilluara. Trajnimet
bëhen në përputhje me rolin, gradën, funksionin dhe përgjegjësitë e punonjësve të Policisë së Shtetit. Ato përfshijnë aspekte etike, njohuri të së drejtës, kërkesa gjuhësore, etj.
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që trajnimi bazohet në praktikat e mira dhe standardet evropiane, të tilla si Kurrikula e Përbashkët Bërthamë e Agjencisë
Evropiane të Kufirit dhe Rojës Bregdetare (Frontex). Trajnimi bazë duhet të përfshijë procedurat e përzgjedhjes, të drejtat dhe
garancitë procedurale të kategorive vulnerabël, si të miturit, viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit dhe azilkërkuesit
dhe të zhvillohet për të gjithë punonjësit e Kufirit dhe Migracionit që shërbejnë si zëvendësues në procesin e përzgjedhjes.

Politika të efektshme të hyrjes dhe qëndrimit
Politika e vizave luan një rol të rëndësishëm në uljen e rasteve të migracionit të parregullt drejt Shqipërisë. Tashmë Shqipëria ka
një sistem të vizave elektronike (e-viza), i cili përdoret për të regjistruar të gjithë shtetasit e huaj që aplikojnë për vizë përpara
hyrjes në Shqipëri. Sistemi është funksional brenda sistemit TIMS dhe lejon që i gjithë procesi i aplikimit të kryhet me anën e
internetit, pra on line. Raporti Vjetor i Komisionit Evropian për vitin 2018 rekomandon që Shqipëria të harmonizojë gradualisht
politikën e saj të vizave me atë të BE-së, gjë e cila kërkon përputhshmëri me listat e BE-së për vendet, shtetasit e të cilave
kërkojnë vizë apo përjashtohen nga kërkesa për vizë.40 Për këtë qëllim, Shqipëria mund të përfitojë gjithashtu nga prezantimi
i një mekanizmi të aksesit të drejtpërdrejtë tek të dhënat elektronike të aplikimit të mëparshëm për vizë dhe të historisë së
migracionit të aplikantit, e cila mund të përdoret për të shqyrtuar rastet e refuzimeve të mëparshme për vizë ose të shkeljes
së kushteve të vizës nëpërmjet përdorimit të njoftimeve automatike.
Një instrument tjetër që ndihmon në minimizimin e rasteve të qëndrimit të parregullt dhe të tranzitit është zbatimi i vazhdueshëm
i kontrolleve të synuara dhe përdorimi efektiv i masave lidhur me qëndrimin e parregullt. Shqipëria duhet të kryejë kontrolle
për migracionin në përputhje të plotë me praktikën e BE-së, nëpërmjet respektimit të kritereve dhe procedurave për zbatimin
e një sërë masash standarde në rastet e shkeljes së provuar të ligjshmërisë së qëndrimit nga shtetasit e huaj: ndërprerjen e një
vize/leje qëndrimi, kthimin vullnetar me ndalim të përkohshëm të rihyrjes, urdhër largimi dhe dëbimi. Në veçanti, ajo duhet të
standardizojë rregullat e provave, kohëzgjatjen e procedurës dhe mekanizmat për bashkëpunimin ndërinstitucional. SKZHI-ja
ka vendosur disa objektiva kyç në lidhje me parandalimin dhe reduktimin e rasteve të migracionit të parregullt dhe shtetasve të
huaj të kapur në territorin e Shqipërisë me dokumente të parregullta përmes kryerjes së analizave të sakta të riskut, vendosjes
së forcave në zonat më të prekura dhe ofrimit të pajisjeve moderne për të parandaluar migracionin e parregullt. Këto masa
synojnë të ulin nivelet e migracionit të parregullt në mënyrë të tillë që të arrihet:
•
•

Rritje në shkallën e zbulimit dhe të eliminimit të migracionit të parregullt në 87% deri në 2020 (nga 70% në 2014);
Ulje e rasteve të migracionit të parregullt dhe shtetasve të huaj të kapur në territorin e Shqipërisë me dokumente
të parregullta me 27% më shumë në vitin 2020, krahasuar me vitin 2014;
•
Monitorimi i flukseve migratore me anën e analizave mujore dhe vjetore të riskut në përputhje me standardet e
FRONTEX-it41.
Për të arritur këto objektiva, autoritetet e kufirit dhe migracionit do të duhet të kryejnë analiza periodike risku, duke marrë
parasysh ndryshimin e vendeve të përqendrimit të migrantëve të parregullt si dhe të modus operandi të lehtësuesve që
ndryshojnë gjithnjë. Këto masa janë thelbësore për planifikimin efektiv dhe monitorimin e efektivitetit të inspektimeve të
ligjshmërisë së qëndrimit. Për më tepër, është e rëndësishme që të gjithë punonjësit e policisë të kenë akses në kohë reale tek
të dhënat për statusin aktual të qëndrimit të të huajve, me qëllim zbulimin e rasteve të qëndrimit përtej afatit ose të shkeljes
së kushteve të qëndrimit.

Mekanizma të efektshme të kthimit për imigrantët e parregullt
Ripranimi është një nga mekanizmat e përdorura nga autoritetet shqiptare për kthimin në vendin e origjinës të shtetasve
shqiptarë me qëndrim të parregullt në vendet e destinacionit, po aq sa edhe imigrantët me qëndrim të parregullt në vend.
Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe ripranimi me disa vende, si edhe me Bashkimin Evropian, e cila përfshin
gjithashtu një klauzolë për shtetasit e vendeve të treta (SHVT). Marrëveshja e ripranimit me BE-në po zbatohet në mënyrë të
kënaqshme, ndërkohë që Shqipëria po shqyrton me shpejtësi kërkesat e ripranimit nga shtetet anëtare. Për sa i përket kthimit
dhe ripranimit të shtetasve të vendeve të treta, çështja kryesore është identifikimi i shpejtë dhe efektiv. Procedura përfshin
fillimisht kontrollin e të dhënave biometrike, mbledhjen e gjurmëve të gishtërinjve dhe fotografive42, pasuar nga intervista për
40

Për shembull pritet të përfundojnë përjashtimet për vizë të përkohshme, si ato që aplikohen gjatë muajve të verës drejt disa vendeve që nuk janë shtete anëtare të BE-së.

41

Frontex promovon, koordinon dhe zhvillon menaxhimin e kufirit evropian në përputhje me kartën e BE-së për të drejtat themelore, duke aplikuar konceptin e Menaxhimit
të Integruar të Kufirit.

42

Shenjat e gishtërinjve dhe fotografitë merren vetëm për migrantët mbi 18 vjeç.
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arsyet e mbërritjes në Shqipëri dhe rrethanat në të cilat ata janë larguar nga vendet e tyre. Personat më pas drejtohen në
sistemin e azilit, kthehen në vendin e tranzitit ose i referohen qendrës së mbyllur të pritjes për imigrantët e parregullt. Në të
ardhmen do të nevojitet bashkëpunimi i shpejtë dhe efikas me ambasadat dhe shërbimet e kufirit dhe migracionit në vendet
e origjinës për identifikimin e shpejtë të shtetasve të huaj dhe procedurat përkatëse të kthimit.
Një fushë shqetësuese është organizimi i kthimit të shtetasve të vendeve të treta në Greqi. Mungesa e një Protokolli për
zbatimin e Marrëveshjes së Ripranimit BE-Shqipëri me Greqinë është identifikuar si nevojë në disa vlerësime dhe raporte
institucionale.43 Negociata për marrëveshjet e ripranimit janë duke u zhvilluar tashmë me një sërë vendesh të origjinës, duke
përfshirë Rusinë, Marokun, Afganistanin, Irakun dhe Iranin. Sfidat e tjera të identifikuara nga autoritetet në lidhje me ripranimin
e shtetasve të vendeve të treta deri më tani kanë të bëjnë me kapacitetet e kufizuara të pritjes në pikat kufitare, ambientet
e kufizuara të pritjes për të miturit e pashoqëruar, trajnimet e pamjaftueshme të personelit, fondet e kufizuara për kthim në
vendin e origjinës si edhe sfidat e përkthimit.
Kthimi vullnetar është një tjetër mekanizëm për kthimin e imigrantëve me qëndrim të parregullt, i cili përdoret nga autoritetet
shqiptare, pasi siguron kthim të denjë dhe të asistuar për migrantin në vendin e origjinës. Megjithatë, numri i kthimeve vullnetare
të asistuara nga Shqipëria gjatë 5 viteve të fundit ka qenë i papërfillshëm.44 Shumica e atyre që janë kapur gjatë 5 viteve të
fundit, kanë hyrë në mënyrë të parregullt përmes Greqisë si vend tranzit. Sipas DKM-së, të huajt kanë shprehur dëshirën për
t’u kthyer vullnetarisht në Greqi, si vendi ku kanë kërkuar azil dhe jo në vendin e tyre të origjinës. Rrjedhimisht, numri i atyre
që u kanë kërkuar autoriteteve ndihmë për t’u kthyer në vendin e origjinës ka qenë i kufizuar. Kjo mund të ketë qenë edhe për
shkak të mungesës së informacionit në lidhje me skemën e kthimit vullnetar të asistuar për migrantët pa dokumente.
Shqipëria nuk ka ende procedura standarde lidhur me procesin e kthimit vullnetar të asistuar (KVA) nga Shqipëria drejt
vendeve të origjinës, sipas të cilave migrantët e parregullt dhe kategori të tjera të këshillohen për KVA-në. Këtu përfshihen
azilkërkuesit të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil dhe azilkërkuesit dhe refugjatët që dëshirojnë të kthehen në vendin e
tyre të origjinës. Në mungesë të procedurave standarde, ose të një protokolli mbi kthimet vullnetare të asistuara, procesi fillon
vetëm me një deklaratë nga individi. Përveç kësaj, në rastet kur i huaji i nënshtrohet urdhrit të largimit me forcë, ka pasur dhe
ende ka vështirësi operacionale45 për të bërë urdhrin për kthimin vullnetar të asistuar dhe për të përfshirë partnerë të tjerë,
si IOM-i46. Kthimi vullnetar i asistuar i të miturve të pashoqëruar është veçanërisht i vështirë dhe sfidë më vete. Kjo për disa
arsye, përfshirë mungesën e strehimit të duhur, përcaktimin e interesit më të mirë të fëmijës për shkak të vështirësive për
të kontaktuar autoritetet, familjet, apo kujdestarët në vendet e origjinës në rastet kur këto të fundit janë në zona lufte. Në
kohën e hartimit të këtij dokumenti, ishte ende në proces hartimi i vendimit të Këshillit të Ministrave në lidhje me kthimin dhe
riintegrimin e të miturve. Vendim, i cili do të rregullojë në detaje procedurën e trajtimit të të miturve të pashoqëruar, strehimin
e tyre dhe kthimin në vendin e origjinës, vetëm në ato raste kur kthimi është në interesin më të mirë të të miturit, dhe përmes
asistencës së autoriteteve shqiptare.
Është identifikuar gjithashtu nevoja për rritjen e burimeve njerëzore që do të duhet të merren me kthimin vullnetar. Procesi
i kthimit vullnetar të asistuar përfshin procedura operacionale dhe procedura prokurimi, të cilat për momentin i kryejnë
punonjësit që janë përgjegjës për ripranimin. Rritja e numri të KVA-ve do të kërkojë rritjen e numrit të burimeve njerëzore.
Për këtë arsye, mund të konsiderohet e domosdoshme caktimi i punonjësve të veçantë për kthimin vullnetar dhe kthimin
vullnetar të asistuar, pasi kjo do të vendoste dhe do të tregonte vëmendjen e duhur tek procesi i KVA-së.

Reagimi efikas ndaj migracionit të parregullt të shtetasve shqiptarë në BE
Qeveria shqiptare ka përmbushur standardet e regjimit pa viza, që kur filloi procesi i liberalizimit të vizave. Këto përpjekje
kanë ndihmuar në uljen e shkallës së kërkesave të pabazuara për azil të depozituara nga shtetasit shqiptarë në vendet anëtare
të BE-së dhe në vendet e zonës Shengen. Numri është ulur me 20% nga 31,737 aplikime në vitin 2016 në 25,528 aplikime
në vitin 2017. Në janar 2018, Franca regjistroi 720 kërkesa për azil dhe Gjermania 300, përkatësisht 30% dhe 52.7% më pak
krahasuar me janarin e vitit 2017. Në përputhje me angazhimet e marra me BE-në, pritet përmirësim i mëtejshëm në këtë
fushë për të trajtuar shkaqet burimore të migracionit të parregullt. Shqipëria ka intensifikuar dialogun me vendet anëtare më
43

Raporti për vlerësimin e qeverisjes së migracionit, 2016, IOM; Vlerësim i Përbashkët i Shpejtë për Migracionin dhe Azilin, UNCT, 2018; Raporti Vjetor i Komisionit Evropian
për Shqipërinë, 2018.

44

Legjislacioni shqiptar dhe praktika për kthim vullnetar të asistuar, IOM, 2018.

45

Për të ndryshuar urdhrin nevojitet prania e specialistit të përzgjedhjes, i cili mund të jetë nga drejtoritë e qarkut për kufirin dhe migracionin. Prania e tyre në kohë nuk është
gjithmonë e mundur, sepse në drejtoritë rajonale është vetëm një specialist përzgjedhjeje, që duhet të kryejë një sërë detyrash dhe nuk mund të udhëtojë tek qendra e
ndalimit, ku mbahet i huaji. Nisur nga kjo vështirësi teknike, në praktikë, autoritetet e kufirit dhe të migracionit nuk e ndryshojnë urdhrin e dëbimit dhe nuk e heqin ndalimin
e hyrjes që e shoqëron atë.

46

IOM-i nuk mund të përfshihet në kthim vullnetar të asistuar, në rast se i huaji është subjekt i një urdhri largimi.
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të prekura dhe në qershor 2017 qeveria miratoi një plan veprimi për të parandaluar keqpërdorimin e azilit në vendet e BE-së
dhe ato të zonës Shengen. Paralelisht u nënshkruan marrëveshje dypalëshe me vendet e destinacionit. Në dhjetor të vitit 2017,
Shqipëria nënshkroi një marrëveshje me Francën për forcimin e bashkëpunimit policor dhe për dërgimin në Francë të katër
policëve frëngjishtfolës shqiptarë, të cilët aktualisht po mbështesin goditjen e organizatave kriminale me origjinë shqiptare, si
edhe identifikimin e ndërmjetësve që organizojnë udhëtimin e azilkërkuesve drejt Francës.
Për të ulur rrezikun e kërkesave të pabazuara për azil, janë marrë edhe masa të tjera të përkohshme operacionale. Këto
përfshijnë kontrolle më të rrepta në pikat e kalimit kufitar, intervista më të hollësishme në dalje dhe fushata informimi për
udhëtarët. Kontrollet më të rrepta pas largimit kanë rezultuar në një rritje të refuzimit të qytetarëve në dalje nga vendi. Kështu,
në vitin 2017, 12,403 shtetasve shqiptarë iu refuzua leja për të dalë nga territori shqiptar në vendkalimet kufitare (10,796 të
rritur dhe 1,607 të mitur), ndërsa vetëm në dy muajt e parë të vitit 2018, 3,307 persona (3,061 të rritur dhe 246 të mitur)
nuk janë lejuar të largohen nga vendi.
Mësimet e nxjerra nga zbatimi i regjimit të liberalizimit të vizave diktojnë nevojën për forcimin e përpjekjeve institucionale për
të trajtuar fenomenin e kërkesave të pabazuara për azil, si edhe faktorët shtytës. Është e nevojshme të intensifikohet më tej
bashkëpunimi i ngushtë me vendet e destinacionit, duke përfshirë ofrimin e mbështetjes për ndërgjegjësim dhe mbështetjes
socio-ekonomike për migrantët e ardhshëm dhe të kthyerit, duke u bazuar në një analizë të saktë të nevojave dhe të zonave
gjeografike të prekura nga ky fenomen. Fushatat e ndërgjegjësimit duhet të kenë më shumë në fokus azilkërkuesit e mundshëm.
Sportelet e Migracionit të krijuara në të gjithë vendin vazhdojnë të ofrojnë mbështetje për ata që kthehen në Shqipëri, si
dhe për migrantët e ardhshëm, por kapacitetet e tyre për ofrimin e informacionit duhet të forcohen më tej. Përveç kësaj,
rekomandohet që bashkëpunimi mes DKM-ve dhe bashkive për ofrimin e ndihmës për të miturit e pashoqëruar të ripranuar
shqiptarë të formalizohet në veçanti në zonat kufitare. Duke pasur parasysh që mungesa e mundësive më të mira për jetën
dhe arsimin janë ndër arsyet kryesore për emigracionin e të miturve të pashoqëruar nga Shqipëria, krijimi i programeve të
veçanta për të rinjtë mund të trajtojë faktorët specifikë shtytës për emigracionin dhe të kontribuojë në zhvillimin e komunitetit
lokal në rajonet e origjinës të të miturve të pashoqëruar.

Menaxhimi i flukseve të përziera47
Analiza e tendencave të ndryshueshme të lëvizjeve të popullatës nga vendet fqinje të Shqipërisë dikton nevojën për të
forcuar kapacitetin e vendit për pritjen e një numri më të madh mbërritjesh në territorin e vendit. Në këtë kontekst, mbetet
thelbësore ndjekja nga afër jo vetëm e dinamikave të lëvizjeve migratore për motive të ndryshme, por edhe të shenjave
paralajmëruese të hershme për rritje të numrit. Azilkërkuesit që vijnë nga Greqia dhe të intervistuar në Shqipëri, si shkak për
lëvizjen e mëtejshme konfirmojnë procedurat e zgjatura të azilit në Greqi, kushtet e papërshtatshme të pritjes në brendësi
dhe në ishuj, si edhe dëshirën për t’u bashkuar me anëtarët e tyre të familjes në shtetet anëtare të BE-së. Prandaj, nëse këta
faktorë nuk përmirësohen, sidomos kushtet e pritjes dhe procedurat e azilit, refugjatët dhe migrantët gjithnjë e më shumë
do të kërkojnë alternativa. Opsionet janë ose kalimi në mënyrë të parregullt i kufijve tokësorë në ish-Republikën Jugosllave të
Maqedonisë dhe në Shqipëri, siç ka qenë rasti që nga viti 2015, ose përpjekja me rrugë alternative detare që deri më tani nuk
ka qenë opsion. Prandaj është e nevojshme të vazhdohet sigurimi i efektivitetit të kontrolleve kufitare në pikat e kalimit kufitar
të autorizuara, kontrolli përgjatë kufirit të gjelbër, si edhe të përditësohet periodikisht profili i refugjatëve dhe i imigrantëve që
vijnë në Shqipëri, veçanërisht arsyet për të cilat ata synojnë të kalojnë përmes Shqipërisë. Për më tepër, rekomandohet rritja e
alternativave për migracion të rregullt dhe rritja e bashkëpunimit dhe partneriteteve ndërkombëtare për migrim të sigurt e të
rregullt, për të adresuar kështu shkaqet e migracionit të parregullt.
Në vitin 2015, Shqipëria hartoi Planin e parë të Kontingjencës për Reagim ndaj Flukseve të Përziera Migratore, i cili ka nevojë
të zëvendësohet me një plan të ri, i cili duhet të marrë parasysh rritjen e numrit të mbërritjeve/ndalimeve të migrantëve dhe
veçanërisht numrin e kërkesave për azil në Shqipëri.48 Të gjithë aktorët e përfshirë në ofrimin e ndihmës, shërbimeve dhe
mbrojtjes do të duhet të rivlerësojnë nevojat, prioritetet dhe procedurat ekzistuese. Një ndryshim i tillë ka ndikimin e vet
edhe në parashikimet buxhetore të strukturave shtetërore, agjencive të OKB-së dhe OJQ-ve të përfshira. Sfidat dhe nevojat
e mëposhtme49 duhet të merren parasysh dhe të trajtohen në Planin e ri të Kontingjencës:

47

Ky term reflekton perspektivën e qeverisjes së migracionit që është në focus të kësaj strategjie, por duke mos nënvlerësuar faktin që azilkërkuesit dhe refugjatët janë kategori
shumë të veçanta të përsonave që përfitojnë mbrojtje specifike.

48

Përqindja e shtetasve të huaj që bënë kërkesë për azil me të mbërritur, u dyfishua nga 33% në vitin 2017 dhe vitet e mëparshme në 66% në gjysmën e parë të vitit 2018.

49

Sipas Vlerësimit të Përbashkët për azilin dhe migracionin e përzierë; Situata në Shqipëri, 2018, të kryer nga Ekipi i OKB-së në Shqipëri.
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o

E drejta për strehim të sigurt dhe të denjë

Rritja e numrit të refugjatëve dhe të imigrantëve ka nxitur nevojën për rritjen e kapacitetit të pritjes së azilkërkuesve dhe
migrantëve në Tiranë dhe në kufij. Kapaciteti i përgjithshëm pritës në vend është 400 dhe deri tani ka qenë i mjaftueshëm duke
pasur parasysh natyrën e përkohshme të lëvizjes, por do të ishte i pamjaftueshëm nëse rritet numri i personave që qëndrojnë
në vend.50 Nuk ka streha të specializuara për gratë dhe fëmijët në rrezik, ndërkohë që referimet në qendrat rezidenciale të
kujdesit të menaxhuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale kanë rezultuar të vështira për shtetasit e huaj. Në
këtë drejtim, në kufi mund të krijohet një rrjet qendrash pritëse të përkohshme apo emergjente në koordinim me bashkitë
kryesore, agjencitë e OKB-së dhe OJQ-të për të siguruar ofrimin e shërbimeve të specializuara për ata që kanë më shumë
nevojë. Përveç kësaj, rekomandohet që të rritet koordinimi ndërmjet Qendrës Kombëtare për Azikërkuesit, Qendrës së
Mbyllur Pritëse në Kareç, strehëve emergjente për të mbijetuarit e dhunës në familje, fëmijët në rrezik dhe viktimat e trafikimit.
o

Mbrojtja e fëmijëve

Të miturit e pashoqëruar dhe të ndarë zakonisht referohen dhe vendosen në Qendrën Kombëtare të Pritjes në Tiranë së
bashku me të rriturit me të cilët ata udhëtojnë. I njëjti raport e Ekipit të OKB-së vë në dukje se intervistat individuale të
fëmijëve në kufi nuk kryhen, përveç se në ato raste kur fëmijët identifikohen menjëherë si të pashoqëruar. Intervistat me të
mitur të shoqëruar raportohen të kryera në prani të familjes dhe si pjesë e të gjithë familjes ose grupit të të rriturve, edhe
atëherë kur marrëdhënia e tyre nuk është e vërtetuar, e cila në fakt e kufizon kapacitetin e intervistës përzgjedhëse për të
identifikuar si duhet të miturit e pashoqëruar që nuk e deklarojnë veten si të tillë. Mungesa e vlerësimeve gjithëpërfshirëse,
mungesa e mekanizmit të menaxhimit të rasteve dhe të referimit gjithashtu tregojnë se fëmijët nuk kanë pasur të drejtë të
merrnin shërbime për të cilat mund të kenë patur nevojë, siç është mbështetja psiko-sociale. Miratimimi i Vendimit të Këshillit
të Ministrave për rregullat dhe procedurat e kthimit dhe të riatdhesimit të Fëmijës së Pashoqëruar në zbatim të Ligjit Nr.
18/2017 për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës pritet të përcaktojë mekanizma të qarta për menaxhimin e rasteve të të
miturve të pashoqëruar, qofshin këta shqiptarë apo të huaj. Pritet që vendimi të përcaktojë detyrimin që do të ketë policia
e kufirit dhe e migracionit për ta dorëzuar të miturit e pashoqëruar tek Njësia Rajonale për Mbrojtjen e të Miturve, e cila ka
përgjegjësinë për të ofruar strehim për të miturin e pashoqëruar, për të plotësuar nevojat bazë të të miturit, si edhe për të
caktuar një psikolog dhe një kujdestar ligjor. Në përgjithësi, Plani i Kontigjencës duhet të trajtojë me kujdes aspekte të tjera të
situatës së të miturve, që nuk mund të mbuloheshin nga kjo strategji, e cila parashikon veprime të fokusuara.
o

Gratë në rrezik

Procedura për identifikimin, referimin dhe menaxhimin e rasteve të viktimave të trafikimit është e konsoliduar mjaft mirë.
Megjithatë, ajo është testuar vetëm për shtetasit e huaj një herë në dy vitet e fundit. Mes personave në lëvizje, vetëm viktimat
e trafikimit kanë të drejtën ligjore për shërbime të kujdesit rezidencial të ofruara nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes
Sociale. Nga ana tjetër, për të trajtuar siç duhet çështjen e dhunës seksuale dhe atë me bazë gjinore (DHSBGJ), në dispozicion
të (grave) imigranteve, azilkërkuesve ose refugjate duhet të vihen shërbime të dedikuara për ta. Aftësia për të identifikuar
viktimat e dhunës me bazë gjinore është identifikuar si një çështje urgjente, pasi për momentin kjo gjë nuk është e mundur,
sepse intervistat për përzgjedhje nuk japin informacion të mjaftueshëm për identifikimin e rasteve. Një sfidë tjetër është aftësia
e kufizuar teknike për të identifikuar të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore ose viktimat e trafikimit nga autoriteti që strehon
gratë dhe vajzat që kanë aplikuar për azil në kufi. Identifikimi është ndërlikuar më tej nga periudha e pamjaftueshme e qëndrimit
të grave dhe vajzave në qendër (7-10 ditë) për shkak të rrethanave të lëvizjes tranzitore.
o

Kategori të tjera vulnerabël

Gjiathashtu, Plani i Kontigjencës duhet të përpiqet të trajtojë çështjet që lidhen me mbrojtjen e personave me aftësi të
kufizuara dhe të moshuarve.
o

Shëndeti

Drejtoritë rajonale të DKM-së, shërbimet sociale dhe OJQ-të që merren me të huajt koordinojnë veprimet rast pas rasti,
por bashkëpunimi i tyre nuk është i formalizuar. Përveç kësaj, mungojnë planet e emergjencës për menaxhimin e situatës
emergjente në lidhje me refugjatët dhe emigrantët.

50

Qendra Kombëtare Pritëse e Azilkërkuesve në Tiranë mund të strehojë maksimumi 180 persona. Gjithashtu, në kufirin jugor, 75 persona gjithsej mund të akomodohen
përkohësisht në qendrën bashkiake (15 vetë) dhe në Qendrën për Regjistrim dhe Akomodim të Përkohshëm të migrantëve të parregullt që menaxhohet nga PKM (60 vetë).
Caritas Albania ka vënë në dispozicion të Ministrisë së Brendshme një ambjent që mund të mbaje deri në 120 vetë. Ky ambjent gjendet në afërsi të kufirit me Malin e Zi.
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o

Menaxhimi i të dhënave

Matrica e IOM-it për Gjurmimin e Shpërnguljes (MGJSH/DTM)51 është përdorur gjerësisht nga autoritetet shtetërore në
shumë vende, përfshirë Shqipërinë, për gjurmimin dhe monitorimin e shpërnguljes dhe lëvizshmërisë së popullsisë. Ajo është
projektuar për të kapur, përpunuar dhe për të shpërndarë rregullisht dhe sistematikisht informacionin për të kuptuar më mirë
lëvizjet dhe nevojat në zhvillim të popullatave të shpërngulura, qoftë në vend ose gjatë itinerarit të lëvizjes. Përveç përdorimit
sistematik në operacione të reagimit humanitar në shkallë të mesme dhe të gjerë, DTM-ja gjithashtu ka qenë shumë efektive
jo vetëm si mjet i gatishmërisë, por edhe për të mbështetur fazën e rikuperimit dhe tranzicionit. Përfshirja e DTM-së në
aktivitetet për forcimin e kapaciteteve, për përcaktimin e vendeve të mundshme të evakuimit dhe të shpërnguljes dhe për
përgatitjen përpara se të ndodhë një katastrofë janë vetëm disa shembuj se si mund të përdoret DTM-ja si një masë efektive e
gatishmërisë. Gjurmimi i duhur i popullatave të përziera, si migrantë, azilkërkues, refugjatë, etj., kërkon që të gjitha institucionet
përkatëse (Drejtoria për Azilin, Policia Kufitare dhe e Migracionit, Qendra Kombëtare për Azilkërkuesit dhe Qendra e Mbyllur
Pritëse në Kareç) të kenë akses në një sistem të përbashkët të menaxhimit të informacionit. Kjo aktualisht është e kufizuar,
pasi Drejtoria nuk mund të modifikojë të dhënat në Regjistrin Elektronik të të Huajve (REH). Për momentin, kjo kompetencë
i përket vetëm Policisë Kufitare dhe të Migracionit. Nga ana tjetër, punonjësit e kufirit që merren me përzgjedhjen mund të
hyjnë në sistemin REH të regjistrojnë raste të reja, por nuk mund të modifikojnë të dhënat ekzistuese, edhe nëse përputhen
shenjat e gishtërinjve të individit. Kjo çon në proceset të gjata të pastrimit të të dhënave, mospërputhje midis drejtorive të
ndryshme brenda Ministrisë së Brendshme dhe numërim të dyfishtë.

SFERA 3. Politika të efektshme të migracionit për motive punësimi dhe ndikimi i rritur pozitiv i migracionit tek zhvillimi
kombëtar/lokal
Katër elementët e mëposhtme janë çelësi për të siguruar politika të efektshme të migracionit për motive punësimi për
Shqipërinë dhe për të rritur ndikimin pozitiv të migracionit tek zhvillimi ekonomik në nivel kombëtar dhe vendor:
Kuadri i politikave të
efektshme të migracionit
për motive punësimi

Mekanizma të efektshme
për migracionin sezonal
dhe qarkullues

Politka dhe praktika
për migracionin dhe
zhvillimin

Kuadri i politikave të efektshme të migracionit për motive punësimi
Në kuadrin ekzistues politik, migracioni për motive punësimi konsiderohet pjesë e menaxhimit të burimeve për punësim.
Strategjia Kombëtare për Punësimin ka integruar migracionin në të gjitha objektivat e saj strategjike, të cilat janë të orientuara
drejt promovimit të mundësive për vende pune dhe aftësive për të gjithë, si gratë, ashtu edhe burrat shqiptarë. Strategjia si një
nga objektivat e saj strategjike ka vendosur nxitjen e mundësive të mira të punësimit dhe për të arritur këtë duhet të merren
parasysh nevojat specifike të të kthyerve dhe emigrantëve gjatë hartimit, zbatimit dhe monitorimit të politikave kombëtare të
punësimit. Tre vjet nga zbatimi i kësaj strategjie është evidentuar nevoja për kryerjen e një vlerësimi për të matur shkallën e
arritjes së këtij objektivi.
Në planifikimin, hartimin dhe monitorimin e politikave të ardhshme të punësimit është e nevojshme të analizohet ndikimi i
migracionit të shtetasve shqiptarë (përfshirë emigracionin dhe kthimin) dhe të të huajve në tregun kombëtar të punës, qofshin
këta punëtorë migrantë ose azilkërkues dhe refugjatë. Parashikimi i nevojave të ardhshme të tregut të punës është thelbësor
për të trajtuar sfidat që lidhen me rënien e shpejtë të popullsisë për shkak të shkallës së ulët të lindshmërisë, e shoqëruar kjo
edhe me flukse të qëndrueshme emigratore nga Shqipëria. Kjo analizë do të bëjë të mundur që tregu kombëtar i punës të
mos pësojë sfida të mëdha, por edhe të ruajë një sistem të mirë të sigurimeve shoqërore.
Objektiv strategjik i Qeverisë mbetet forcimi i qeverisjes së tregut të punës dhe sistemeve të kualifikimit. Vërehet se detyrat
apo përgjegjësitë e migracionit për motive punësimi ndahen mes ministrive dhe agjencive të varësisë, që janë prekur nga
riorganizimi i qeverisë në vitin 2017, si edhe nga ndryshimet brenda strukturave të brendshme të ministrive, siç janë për
51

DTM-ja përbëhet nga katër komponentë të ndryshëm:
Gjurmimi i lëvizshmërisë: gjurmon rregullisht nevojat ndër sektoriale dhe lëvizjen e popullsisë për të përcaktuar asistencën në vendndodhje të shpërnguljes ose në
vendndodhjen e origjinës ose vende të mundshme të rivendosjes për të mbështetur zgjidhje të qëndrueshme ndaj shpërnguljes;
Monitorimi i fluksit: gjurmon lëvizjen e popullatave të zhvendosura në pika kryesore tranziti kur vendet e origjinës nuk janë të aksesueshme dhe shpërngulja është graduale;
Regjistrimi: informacion për individin dhe familjen i cili përdoret nga menaxherët në terren për përzgjedhjen e përfituesit, përcaktimin e vulnerabilitetit dhe programimin;
Anketime: mbledh informacion specifik përmes kampionimit të popullsisë, në lidhje me synimin për t’u kthyer, zgjidhjet për shpërngulje, perceptimin e komunitetit dhe
informacion tjetër tematik në lidhje me shpërnguljen.
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shembull ndryshimet në strukturën e Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë. Kjo e bën të domosdoshme kryerjen e një
vlerësimi të burimeve të disponueshme njerëzore, financiare dhe të informacionit në institucionet përgjegjëse për realizimin e
detyrave të migracionit për motive punësimi të përcaktuara në legjislacionin aktual, për të identifikuar boshllëqet dhe nevojat
për investim. Për më tepër, nevojitet të përcaktohet roli dhe kapacitetet operacionale të Sporteleve të Migracionit brenda
fushëveprimit dhe përgjegjësive të Shërbimit Kombëtar të Punësimit për të përmirësuar zbatimin e politikave të migracionit.
Gjatë katër viteve të fundit, Ministria e Financave ka kryer me sukses analiza vjetore të nevojave për aftësi në tregun shqiptar
për të planifikuar shpërndarjen e arsimit dhe trajnimit profesional dhe për të përgatitur specialistë që kërkohen jo vetëm
në Shqipëri, por edhe në rang ndërkombëtar.52 Një tjetër masë kryesore e politikave ka qenë zhvillimi i kapaciteteve për
politikëbërësit që të njohin boshllëqet e aftësive dhe pabarazisë gjinore në tregun kombëtar të punës dhe që të marrin masat
përkatëse për të promovuar transferimin e aftësive nga tregjet e tjera të punës.
Për më tepër, Strategjia e Punësimit ka parashikuar hartimin dhe zbatimin e Programeve të Transferimit të Aftësive në bazë të
parashikimeve për nevojën për aftësi në sektorë të ndryshëm, dhe në bazë të marrëveshjeve të bashkëpunimit me vendet e
tjera të EJL. Raporti53 më i fundit i vlerësimit të nevojave të aftësive për Shqipërinë tregon se një e treta (39.9%) e ndërmarrjeve
deklaruan se personelit të tyre ekzistues u mungonin aftësitë përkatëse, një shifër dy herë më e lartë se ajo e raportuar në
vitin 2014. Furnizimi me ujë, kanalizimet dhe mbetjet, minierat dhe guroret janë sektorët që vuajnë më shumë nga mungesa e
aftësive mes punonjësve aktualë. Arsyeja mbizotëruese e raportuar nga bizneset që përballen me mungesën e aftësive, është
sepse tregu i punës nuk është në gjendje të ofrojë kandidatë me njohuri dhe aftësi të mjaftueshme.
Në realizimin e objektivave kombëtare nevojitet të analizohet më tej potenciali i komuniteteve të migrantëve shqiptarë jashtë
vendit, përfshirë ata me qëndrim të përhershëm në vendet e destinacionit, si edhe i shqiptarëve të kthyer me aftësi dhe
kualifikime në sektorët në nevojë. Kjo kërkon identifikimin, përmes anketimeve për aftësitë dhe kualifikimet, të disa prej
barrierave dhe mundësive për integrimin e migrantëve të mundshëm dhe të të kthyerve në tregun e punës në Shqipëri. Kjo
kërkon gjithashtu një rol më aktiv të zyrave të përfaqësive shqiptare jashtë vendit për të shpërndarë listën e profesioneve dhe
të kualifikimeve që kanë nevojë për aftësi, si edhe kushtet për të filluar punë në Shqipëri. Kushte të lehtësuara, të tilla si heqja
e taksave të përkohshme, etj., për ata anëtarë të diasporës që i kanë aftësitë e kërkuara, do t’i inkurajonin ata të fillonin punë
në Shqipëri në veçanti në kontekstin e nismave pilot në sektorët që përjetojnë largimin më të madh të profesionistëve.
Analizimi i potencialit të komuniteteve të migrantëve shqiptarë jashtë vendit trajtohet gjerësisht edhe në Strategjinë Kombëtare
për Diasporën, ku evidentohet nevoja për eksplorimin dhe shfrytëzimin e këtij potenciali, si dhe nxitja e kthimit të migrantëve të
kualifikuar. Plani i Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Migracionin, në mbështetje të parashikimeve të Strategjisë Kombëtare
për Diasporën, thekson domosdoshmërinë e ngritjes së infrastrukturës për realizimin me sukses të Regjistrit të Adresave të
shtetasve shqiptarë me qëndrim jashtë vendit, si dhe zhvillimin e një metodologjie për mbledhjen e të dhënave mbi daljet dhe
kthimin e shtetasve shqiptarë në Shqipëri, si dhe hyrjen e migrantëve, migracionin për qëllime punësimi dhe integrimin në
tregun e punës të migrantëve të kthyer.
Njësoj si në vendet e tjera, mund të eksplorohet mundësia e krijimit të një fondi bursash për studime të mëtejshme jashtë vendit
dhe pjesëmarrja në programet e shkëmbimit me kusht detyrimin e kthimit, të parashikuara edhe në Strategjinë Kombëtare për
Diasporën. Shqipëria shënon një praktikë të mirë të kthimit të shtetasve me kualifikim të lartë përmes zbatimit të “Programit
të Kthimit të Trurit”, i cili mbështeti krijimin e stimujve të nevojshëm dhe mekanizmave të politikave kombëtare për angazhimin
efektiv të Diasporës Shqiptare në zhvillimin shkencor, administrativ dhe ekonomik të vendit. Projekti synonte të kthente
“rrjedhjen e trurit” të Shqipërisë dhe mbështeti Qeverinë në përgatitjen e një kuadri politikash për të trajtuar këtë çështje.
U krijua një bazë të dhënash on line për të plotësuar kërkesën e institucioneve akademike të Shqipërisë, të administratës
publike dhe të sektorit privat me ekspertizën e ofruar nga diaspora shqiptare. Ligjet dhe rregulloret u ndryshuan në lidhje
me punësimin në Administratën Publike duke favorizuar të kthyerit si financiarisht, ashtu edhe me shpërblime për diplomat e
fituara jashtë vendit dhe në provimet e pranimit.54 Nisma të ngjashme të kthimit të përkohshëm, virtual ose të përhershëm të
shtetasve me kualifikim të lartë mund të rezultojnë pozitive në adresimin e mungesës së aftësive në administratën publike dhe
në tregun e punës në Shqipëri në përgjithësi.
Shqipëria ka një sistem kuotash55 për menaxhimin e imigracionit të punës, i cili synon të përcaktojë aktivitetet dhe profesionet
për të cilat lejohet punësimi, si dhe numri i lejeve të punës. Procesi i përcaktimit të kuotave vjetore për punësimin e imigrantëve
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Këto janë masa specifike në Planin e Veprimit për Punësimin.
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Nevoja për Aftësi në Shqipëri, 2017, Bashkëpunimi Zviceran për Zhvillim (faqe 115).
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Programi u zbatua nga Këshilli i Ministrave. Partnerët kryesorë të qeverisë ishin Kabineti i Ministrave, Departamenti i Administratës Publike i Ministrisë së Brendshme, Instituti i
Diasporës i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministria e Arsimit me financim të UNDP-së.
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Ligji nr.108/2013 “Për të huajt”, në nenin 82 parashikon që brenda afatit 1 tetor të çdo viti, vendoset një kuotë vjetorë për vitin pasardhës në lidhje me punësimin e imigrantëve
në Shqipëri.
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varet shumë nga prioritetet e politikave të migracionit dhe nga situata e ndryshueshme në tregun e punës, sidomos në lidhje
me punësimin sezonal. Ky proces ka pasur efekt të kufizuar dhe duhet të rishikohet për të reaguar më mirë ndaj nevojave të
tregut të punës, veçanërisht në ato sektorë ku ka mungesë aftësish. Për më tepër, në të ardhmen e afërt, Shqipëria, njësoj si
shumë vende fqinje të BE-së, do të duhet të marrë në konsideratë ofrimin e skemave specifike për tërheqjen e profesionistëve
të huaj dhe të punëtorëve të kualifikuar në sektorët me kërkesë të lartë, përfshirë këtu edhe kombinimin e lejes afatgjatë të
qëndrimit dhe të punësimit.
Një politikë e ardhshme e mirë për migracionin për motive punësimi do të kërkojë që nevojat e migracionit për punë të
monitorohen dhe të parashikohen rregullisht. Do të duhen vlerësime të rregullta të ndikimit aktual dhe të ardhshëm të
flukseve migratore mbi vëllimin dhe strukturën e fuqisë punëtore kombëtare, së bashku me vlerësime të ndikimit të migracionit
në tregjet kombëtare dhe rajonale të punës, në mënyrë që të përcaktohet qartë jo vetëm politika e migracionit për motive
punësimi, por edhe nevoja për fuqi të huaj punëtore. Njësoj si në vendet e BE-së, ky proces do të kërkojë kapacitete të mira
nga institucionet përkatëse të qeverisë shqiptare për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për migracionin për motive
punësimi dhe përdorimin e projeksioneve të migracionit, për të zhvilluar politika afatgjata të migracionit për motive punësimi.
Një politikë e mirë duhet të bazohet në një kuadër të mirë ligjor dhe institucional që do të mundësonte zbatimin e saj.
Sistemi aktual i menaxhimit të migracionit për motive punësimi për shtetasit shqiptarë është mbështetur kryesisht në rolin e
qeverisë në nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve dypalëshe të migracionit për motive punësimi. Progresi i deritanishëm
ka treguar kufizime të kësaj qasjeje, pasi efektiviteti i marrëveshjeve dypalëshe ka qenë i varur nga rregullat e imigracionit të
vendeve të destinacionit, Greqia dhe Italia në veçanti. Politikat e reja duhet të marrin parasysh rolin në rritje të sektorit privat,
përfshirë rekrutuesit dhe agjencitë e rekrutimit, si ofrues të drejtpërdrejtë të shërbimeve për migracionin për motive punësimi.
Strategjia Kombëtare për Punësimin ka parashikuar zhvillimin e standardeve kombëtare për rekrutimin etik dhe të drejtë në
Shqipëri, të cilat janë në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtarisht.56 Pas një vlerësimi të vitit 2017 mbi gjendjen
e rekrutimit të punëtorëve migrantë përmes agjencive të rekrutimit, Ministri i Financave dhe Ekonomisë nxori Udhëzimin
nr. 286 datë. 21.05.2018 për disa rregulla specifike për punonjësit e përkohshëm, që punësohen nga agjencitë e punësimit të
përkohshëm, i cili rregullon më tej procedurat e rekrutimit të ndjekura nga agjencitë private të rekrutimit dhe detyrimet e tyre
për të raportuar rregullisht tek autoriteti qeveritar përgjegjës për punësimin. Megjithatë, ende nuk janë zhvilluar standardet
kombëtare për rekrutimin etik të punëtorëve migrantë. Pasi të jetë bërë kjo, do të lindë nevoja për të siguruar zbatimin e
standardeve etike të rekrutimit nga operatorët privatë përmes monitorimit periodik të aktivitetit të tyre dhe të raportimit.

Mekanizma të efektshme për migracion sezonal dhe qarkullues
Shumica e migrantëve shqiptarë shkojnë drejt Greqisë dhe Italisë për punë sezonale. Marrëveshja midis Shqipërisë dhe Greqisë
mbi “Punësimin e Punëtorëve Sezonalë” e majit 1996 përfshinte të gjitha profesionet sezonale, por në realitet zbatohej vetëm
për punëtorët në bujqësi.57 Një vlerësim i zbatimit të marrëveshjes dypalëshe në vitin 201358 tregoi se migracioni qarkullues
zhvillohej kryesisht përmes rrugëve informale dhe përtej marrëveshjeve ndërshtetërore të punësimit. Pas liberalizimit të regjimit
të vizave të BE-së për shtetasit shqiptarë në dhjetor 2010, procedura e “metaklisit”, siç njihet ndryshe ftesa për migrantët
qarkullues shqiptarë në Greqi, de facto është bërë inaktive. Në realitet është shfaqur një formë e re e parregullsisë, veçanërisht
ajo e punësimit të parregullt qarkullues sezonal të atyre që hyjnë në Greqi në mënyrë të rregullt. Marrëveshja midis Shqipërisë
dhe Italisë “Për punësimin e punonjësve sezonalë” e shkurtit 1998 u rinovua në dhjetor 2008 për të përfshirë protokollin e saj
të zbatimit.59 Gjatë vitit 2013, u krijua dhe u vu në zbatim një skemë pilote nga autoritetet shtetërore përkatëse,60 megjithatë
pa shumë sukses dhe nuk u përsërit më tej. Sistemi i kuotave të Italisë ka vazhduar të lejojë kuotën preferenciale të shtetasve
shqiptarë për punësim sezonal dhe gjithashtu ka ndihmuar në rregullimin e statusit të qëndrimit për ata që janë me qëndrim
të parregullt.
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Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) mbikëqyr rolin e agjencisë së rekrutimit dhe përpiqet që të avancojë legjislacionin dhe zbatimin e tij për rekrutimin etik të
punëtorëve migrantë, qofshin ata shtetas të huaj apo shqiptarë. Në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe së fundi me Ministrinë e Diasporës, MFE ndërmerr
negocimin e marrëveshjeve të reja të migracionit për punësim, si edhe për bartjen e përfitimeve sociale.
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Migracioni sezonal në Greqi është rregulluar nga i ashtuquajtur metaklisi/ftesë për punësim sezonal që u prezantua zyrtarisht nga qeveria greke në vitin 2001 (L.2910/2001)
sipas një sistemi me kuota vjetore dhe në vitin 2005 (L.3386/05). Megjithatë në praktikë ky kanal nuk ka funksionuar sepse shumë punëdhënës grek që janë përpjekur të
zbatojnë procedurën metaklis/ftesë janë zhgënjyer shumë dhe për rrjedhojë kanë hequr dorë nga kjo procedurë. Shihni: European University Institute (projekti MEITKOS):
2011, Migracioni qarkullues mes Shqipërisë dhe Greqisë: Rast studimor - projekt raport, maj 2011.
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Migracioni i parregullt shqiptar në Greqi: Një tipologji e krizës, Eda Gemi, ELIAMEP, 2013.
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Marrëveshja u miratua me VKM nr. 866 të datës 12.08.2009 “Për miratimin e Marrëveshjes së Punës ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë”.
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Në bazë të një marrëveshjeje mirëkuptimi (MM) ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale të Republikës së Italisë dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta të Republikës së Shqipërisë të nënshkruar më 19 korrik 2011.
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Kërkesa për zgjerimin e gjeografisë së marrëveshjeve dypalëshe të mobilitetit të punës me vende të tjera si Britania e Madhe,
Franca dhe Gjermania ka qenë vazhdimisht në rritje gjatë viteve të fundit. Suksesi i ardhshëm i marrëveshjeve të reja të
migracionit sezonal apo qarkullues do të mbështetet në aftësinë institucionale për të shqyrtuar me kujdes karakteristikat dhe
përcaktuesit e migracionit për motive punësimi sezonal nga Shqipëria drejt vendeve të synuara, për të identifikuar problemet
kyçe që lidhen me lëvizjen e parregullt në këto vende destinacioni dhe për të përdorur këtë njohuri si orientuese në procesin e
negocimit për marrëveshje të reja të migracionit për motive punësimi. Është e rëndësishme gjithashtu të rishikohet fushëveprimi
dhe dispozitat e marrëveshjeve dypalëshe në fuqi që rregullojnë migracionin për motive punësimi nga Shqipëria për të verifikuar
që ato përmbajnë incentivë të mjaftueshme për lëvizjen qarkulluese.
Shërbimet para nisjes për migrantët e ardhshëm janë thelbësore për një politikë të efektshme të migracionit sezonal dhe
qarkullues. Rrjeti i Sporteleve të Migracionit (SM) i ngritur në të gjithë vendin ofron informacione dhe orientim para nisjes për
shtetasit shqiptarë që kërkojnë mundësi të rregullta punësimi jashtë vendit. Megjithatë, kapacitetet e SM-ve për përditësimin e
shpeshtë të informacionit mbi mundësitë dhe rregullat e migracionit të rregullt jashtë vendit janë të kufizuara. Duhet të rriten
gjithashtu edhe kapacitetet e tyre për adresimin e nevojës për informim dhe orientim të kategorive potencialisht vulnerabël.
Duke pasur parasysh rolin në rritje të agjencive private të rekrutimit në lehtësimin e migracionit për motive punësimi të
shtetasve shqiptarë, duhet të vendoset bashkëpunim më i fortë me ta për të identifikuar metodat e bashkëpunimit efektiv për
shpërndarjen e informacionit mbi mundësitë e migracionit sezonal të sigurt dhe të rregullt.
Është e nevojshme të vlerësohet efektshmëria e dispozitave aktuale ligjore për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve
sezonalë dhe adresimin e sfidave specifike të hasura në vendet kryesore të destinacionit. Ligji nr. 9668/2006 (i ndryshuar61) mbi
emigracionin e shtetasve shqiptarë për qëllime punësimi, i cili rregullon aspektet kyçe të emigracionit të shtetasve shqiptarë dhe
mbrojtjen e tyre jashtë vendit ka mbetur gjerësisht pa u zbatuar dhe duhet të rishikohet tërësisht siç tregohet në legjislacionin
dytësor. Janë bërë përpjekje për të përmirësuar ndjeshëm shërbimet aktuale konsullore dhe ligjore të ofruara për punëtorët
migrantë shqiptarë jashtë vendit nëpërmjet platformave on line të komunikimit dhe aplikimit on line për shërbime, si edhe për
shkurtimin e kohës së marrjes së dokumentacionit të kërkuar, por nevojitet të bëhet një anketim i migrantëve dhe drejtuesve
të komunitetit të migrantëve në vendet kryesore të destinacionit për të identifikuar nevojat shtesë me qëllim që të sigurohet
mbrojtja e tyre maksimale jashtë vendit. Si pjesë e Mekanizmave Kombëtare për Identifikimin dhe Referimin e Viktimave të
Trafikimit, autoritetet shqiptare në vend dhe jashtë përdorin modele standarde të intervistimit të viktimave të mundshme. Një
qasje e ngjashme mund të merret në konsideratë edhe për intervistimin e punëtorëve migrantë për të identifikuar rastet e
shfrytëzimit apo diskriminimit, kur këto evidentohen nga shërbimet konsullore shqiptare jashtë vendit.
Kthimi dhe riintegrimi socio-ekonomik përbëjnë një pjesë të rëndësishme të ciklit të migracionit qarkullues. Strategjia e parë e
riintegrimit nuk bëri dallim mes kthimeve vullnetare dhe të detyruara dhe u përqendrua në nevojën për të përmirësuar ofrimin
e informacionit për të kthyerit dhe referimin e tyre tek shërbimet e disponueshme publike, të tilla si Sportelet e Migracionit
dhe ato private kur ishte e mundur. SM-të mundën t’i përmbushin pjesërisht këto detyra. Sportelet kanë shërbyer si qendër
e rëndësishme për informimin dhe orientimin e të kthyerve për shërbimet publike dhe private, por kanë luajtur thjesht një
rol lehtësues për riintegrimin. Bazuar në opinionet e të kthyerve, asistenca për orientim drejt shërbimeve publike duhet të
plotësohet me mbështetje specifike për të aksesuar tregun e punës në Shqipëri, arsimin publik, trajnimin profesional, shërbimet
shëndetësore dhe strehimore, si edhe për të përfituar mbështetje për të hapur një biznes. Këto çështje sugjerojnë nevojën
për një analizë të thelluar të mekanizmit aktual të mbështetjes për riintegrim në vend. Në veçanti, nevojitet një ripërkufizim i
qëllimit të mbështetjes për riintegrim, si edhe i kritereve të përshtatshmërisë që do të përcaktonin formën dhe përmbajtjen e
programeve kombëtare qeveritare për kthimin dhe riintegrimin e migrantëve për qëllime punësimi.
Programet shtetërore gjithashtu, mund të bazohen në përvojën e ndihmës për riintegrimin e të kthyerve nga organizatat
ndërkombëtare dhe aktorët e shoqërisë civile kryesisht në formën e mbështetjes për rivendosje dhe në kuadrin e programeve
të kthimit të zbatuara nga vendet e BE-së. Për të adresuar këtë mangësi nevojitet vlerësimi i shkallës, kategorive dhe nevojave
specifike të shtetasve shqiptarë që dëshirojnë të kthehen me anë të anketimeve, konsultimeve me diasporën dhe organizimit
të aktiviteteve me punëtorët migrantë, si edhe në bazë të gjetjeve të këtij vlerësimi të përcaktohen masat dhe shtysat specifike
për riintegrim dhe fushat ku kapacitetet e SM-ve duhet të forcohen më tej. Masat specifike mund të lehtësojnë krijimin e
ndërmarrjeve të vogla nga të kthyerit (fondet e investimeve, ndihma juridike, huatë preferenciale). Praktika evropiane tregon
se në përgjithësi vendet e origjinës përpiqen të drejtojnë potencialin e të kthyerve drejt nevojave më të gjera të ekonomisë së
vendit.62 Ashtu si me përvojat me Greqinë apo vende të tjera evropiane, Shqipëria mund të inkurajojë zhvillimin e mëtejshëm
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Ndryshuar me ligjin nr. 10389 të datës 03.03.2011.
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Në Greqi qeveria mori përsipër shpërndarjen e të kthyerve në zonat më pak të zhvilluara të vendit. Koser K. (2000) vëren që në rastin e Greqisë, të kthyerve që u vendosën
në zonat rurale iu dha një shumë fikse me para. Një tjetër metodë e përdorur në Gjermani ishte përqendrimi i të kthyerve në sektorë të caktuar të ekonomisë, për shembull
stimuj për të inkurajuar vetëpunësimin në bujqësi, tregti dhe kërkim shkencor. Por, në kontekstin e Shqipërisë përpjekjet për të promovuar investimet e të kthyerve drejt
zhvillimit vendor pengohen nga mungesa e strategjive dhe planeve për zhvillimin e zonave.
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të migracionit të kthimit, duke shkuar përtej mbështetjes për riintegrim që synon vetëm nevojat themelore të të kthyerit dhe
familjarëve.
Gjithashtu, programet e riintegrimit duhet të monitorojnë edhe treguesit e pjesëmarrjes në tregun e punës dhe mirëqenies
ekonomike të të kthyerve dhe anëtarëve të familjeve të tyre për të identifikuar pengesat që hasen gjatë riintegrimit të
kategorive të atyre që janë më në nevojë, si edhe për të ndërmarrë veprimet e duhura për t’i hequr këto pengesa. Çdo
ndërhyrje në fushën e migracionit të kthimit duhet të ketë parasysh ndikimin e migracionit tek zhvillimi i komuniteteve lokale,
ku vendosen migrantët e kthyer. Shfrytëzimi i plotë i migracionit të kthimit ofron mundësi për zhvillim më të madh për
komunitetet lokale, të shoqëruara me shërbime më të mira publike dhe private, të cilat duhet të ofrojnë stimuj të mjaftueshëm
për të ndërprerë emigracionin e vazhdueshëm të të kthyerve dhe familjeve të tyre. Zhvillimi vendor gjithashtu mund të jetë
një arsye e rëndësishme për të vazhduar mbajtjen e lidhjeve me vendin e destinacionit dhe përpjekjen për të eksploruar rrugët
e mëtejshme për biznes ndërmjet dy vendeve përkatëse. Hartimi i planeve zhvillimore lokale do të jetë thelbësor për të lidhur
migracionin me zhvillimin e Shqipërisë në të ardhmen.
Heqja e pengesave ndaj njohjes së diplomave dhe të kualifikimeve po aq sa edhe aftësive të fituara jashtë vendit është një
faktor vendimtar për suksesin e kthimit dhe të riintegrimit në Shqipëri, si edhe për trajtimin e mungesës së aftësive në tregun
kombëtar të punës. Shqipëria zbaton Kornizën Evropiane të Kualifikimeve dhe konsideron aftësitë e migrantëve për motive
punësimi, kur vendos nëse do t’i pranojë ata apo jo. Ligji nr. 10247/2010 “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”, i ndryshuar,
u miratua në vitin 2010, ndërsa Lista Kombëtare e Profesioneve në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Klasifikimit të
Profesioneve (ISCO 2008) u miratua në vitin 2009 me vendim të Këshillit të Ministrave. Deri më tani janë zhvilluar 640
përshkrime profesionale me përfaqësues të biznesit dhe Agjencia Kombëtare për Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) i ka
propozuar qeverisë një listë të kualifikimeve profesionale të lidhura me nivelet e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK),
të përbëra nga 20 fusha të kualifikimeve për nivelin e dytë të KSHK-së dhe më shumë se 100 profile të lidhura me nivelet 3-5
të KSHK-së. Për shumicën e profesioneve, Shqipëria ka një sistem akreditimi për njohjen e diplomave dhe të kualifikimeve të
huaja.63 Raporti i dytë i monitorimit për zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Punësimin (2016) nënvizon përpjekjet
e vazhdueshme për rishikimin e Ligjit mbi Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK) me qëllim përmirësimin e procesit të
hartimit të kurrikulave në arsim dhe trajnim, si edhe njohjen e AFP-së në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përmirësuar
punësueshmërinë dhe lëvizshmërinë e punës për të diplomuarit e AFP-së. Migrantët që kthehen, sjellin një tërësi të çmuar
kapacitetesh, aftësish dhe kompetencash formale dhe joformale të fituara në migracion. Është e rëndësishme që të ekzistojë
një mekanizëm për të siguruar që këto të mund të zbatohen në kontekstin e Shqipërisë dhe që tregu lokal i punës të përfitojë
prej tyre.
Plani Kombëtar i Veprimit për Punësim parashikon “përzgjedhjen e organeve dhe zbatimin e procedurave për njehsimin e kualifikimeve,
vlerësimin e aftësive, certifikimin dhe njehsimin / njohjen e të nxënit të mëparshëm”. Megjithatë raporti i dytë i monitorimit për
zbatimin e këtij plani veprimi (2016)64 tregon se mekanizmat për njohjen e të nxënit të mëparshëm janë përcaktuar dhe testuar
në disa kualifikime, por baza ligjore ende nuk është plotësisht në fuqi. Ligji i ri i AFP-së mbështet zbatimin e procedurave për
njohjen e të nxënit të mëparshëm, por nuk është i plotë pa ligjin e KSHK-së dhe aktet e tij nënligjore. Njohja e të nxënit të
mëparshëm do të kontribuonte në zhvillimin e mundësive për të mësuar gjatë gjithë jetës, veçanërisht për të rriturit dhe në
përmirësimin e pjesëmarrjes së tyre. Plotësimi i kuadrit ligjor do të çelte progresin e këtij aktiviteti.
Shqipëria merr pjesë në Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (KBR/RCC) të Evropës Juglindore (EJL). KBR beson se lehtësimi
i lëvizjes së lirë të njerëzve brenda rajonit mund të orientojë disa nga flukset migratore që deri më tani janë përqendruar
jashtë rajonit, tek lëvizshmëria brenda rajonit, e cila në vetvete duhet të kontribuojë në ruajtjen e bazës së aftësive dhe fuqisë
punëtore potenciale në rajon. Si pjesë e zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit të Evropës Juglindore 2020, KBR synon të heqë
disa pengesa për lëvizshmërinë e profesionistëve, në veçanti përmes:
•
•
•

marrëveshjeve rajonale për njohje reciproke të kualifikimeve profesionale në sektorë me interes të përbashkët deri
në vitin 2020;
heqjes së pengesave ndaj lëvizshmërisë së fuqisë punëtore të kualifikuar, në veçanti me anë të zhvillimit të standardeve
dhe procedurave të përbashkëta për njohjen automatike të kualifikimeve akademike me cilësi të garantuar;
heqjes së pengesave ndaj lëvizshmërisë së studentëve, kërkuesve dhe akademikëve përmes politikave, masave dhe
instrumenteve të përbashkëta që synojnë rritjen e lëvizshmërisë akademike dhe kërkimore dhe bashkëpunimit në
rajon dhe zhvillimit të një propozimi për Skemën e Lëvizshmërisë të Kërkuesve të Rinj të Ballkanit Perëndimor për
të lehtësuar lëvizjen nga Ballkani Perëndimor dhe drejt tij deri në vitin 2020.
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Udhëzimi i Ministrit të Arsimit dhe Sporteve nr.17 datë 03.08.2016 përcakton që Shqipëria njeh diplomat që i korrespondojnë niveleve 5, 6, 7, 8 të Kornizës Shqiptare të
Kualifikimeve: Doktoraturë, Master, Bachelor dhe diplomë profesionale dy vjeçare. Shihni: Qeverisja e Migracionit në Shqipëri: Një Raport Vlerësimi, IOM, 2016 (fq. 35, 36).
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Në përputhje me këto objektiva, kuadri kombëtar për migracionin për motive punësimi duhet të përafrohet me atë të vendeve
të Ballkanit Perëndimor për të ofruar edukim dhe trajnim profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. Nga kjo politikë
përfitojnë tre kategori migrantësh, përkatësisht emigrantët potencialë, të kthyerit si edhe imigrantët.

Politika dhe praktika për migracionin dhe zhvillimin
Kjo shtyllë e qeverisjes së migracionit është e lidhur ngushtë me politikën e migracionit për motive punësimi, i cili, kur
organizohet mirë, ka potencial të lartë për të kontribuar në zhvillimin e vendit të destinacionit po aq sa edhe të vendit të
origjinës. Meqenëse Strategjia e Diasporës dhe Plani i saj i Veprimit sigurojnë mbulim të mirë të të gjitha çështjeve që lidhen
me migracionin dhe zhvillimin, masat e propozuara në këtë strategji dhe plan veprimi plotësojnë dispozitat e strategjisë së
Diasporës.
Në këtë dokument politikash janë përfshirë dy çështje kryesore në lidhje me ndikimin e migracionit tek zhvillimi: remitancat
dhe transferimi i tyre, si edhe investimet në Shqipëri nga këndvështrimi i zhvillimit të vendit.
o

Remitancat dhe transferimi i tyre65

Rëndësia ekonomike e remitancave qëndron përtej asaj se çfarë sugjerojnë statistikat zyrtare të bilancit të pagesave, si për
vendet dërguese, ashtu edhe për ato marrëse. Remitancat përfshijnë transferimin e “të ardhurave dhe pasurisë” monetare
ose në natyrë nga punëtorët në vendin e tyre të origjinës. Transfertat monetare kontribuojnë në rritjen e drejtpërdrejtë të
valutës në vendin e origjinës së migrantëve, ndërsa transfertat në natyrë kontribuojnë në rritjen e kursimeve në vendin pritës
të migrantëve. Kur remitancat dërgohen nëpërmjet kanaleve zyrtare, ato regjistrohen në llogarinë rrjedhëse të bilancit të
pagesave të vendit të banimit dhe të vendit pritës të migrantëve. Remitancat në natyrë janë mallra të dërguara për familjet
në vendin e origjinës. Megjithatë vetëm një pjesë e tyre regjistrohen si importe, ndërkohë që shumica e pagesave66 apo
donacioneve të bëra nga migrantët rrallëherë regjistrohen si remitancë.
Gjatë viteve 2008-2017, raporti i remitancave me PBB-në në Shqipëri ishte mesatarisht 9.1%. Kjo përqindje u ul pak vetëm
një herë pas krizës globale, megjithatë kjo nuk ndikoi në kontributin e rëndësishëm të këtij zëri në kuadrin makroekonomik
të vendit. Ndikimi i remitancave tek të ardhurat e familjeve në Shqipëri është i rëndësishëm. Banka Botërore ka vlerësuar se
remitancat përfaqësojnë rreth 13% të buxhetit vjetor të familjeve në Shqipëri dhe një pjesë e konsiderueshme e remitancave
është e destinuar për familjet që jetojnë në zonat rurale. Megjithatë studimet tregojnë se varësia nga dërgesat e emigrantëve
mund t’i bëjë disa familje gjithnjë e më vulnerabël. Shumë familje përpiqen të dalin nga varfëria dhe të përmirësojnë standardet
e jetesës me remitancat, por një përqindje e konsiderueshme e remitancave përdoret për konsum. Duke pasur parasysh se
herët a vonë këto flukse të parasë do të bien, për të qenë të qëndrueshme, ato duhet të kanalizohen gjithnjë e më shumë drejt
investimeve. Prandaj është thelbësore që të vazhdohet me zgjerimin dhe përmirësimin e kërkimit për mbledhjen e të dhënave
për remitancat dhe analizimin e tyre, në mënyrë që politikat e reja të orientohen tek transferimi i remitancave dhe përdorimi
i tyre produktiv, pra për investime.
Përdorimi i kanaleve formale dhe joformale për transferimin e remitancave është një faktor i rëndësishëm për përdorimin
produktiv dhe investimin e tyre, Strategjia e Diasporës dhe Plani i saj i Veprimit parashikojnë një sërë masash të rëndësishme
në këtë drejtim, të cilat plotësohen nga parashikimet e kësaj strategjie sidomos në lidhje me nevojën e ndërmarrjes së anketave
periodike për strategjitë financiare dhe modelet e përdorimit të instrumenteve financiare për të identifikuar boshllëkun në
sistemin financiar dhe mundësitë për përmirësim në lidhje me remitancat, edukimin financiar dhe nevojën për fushata
promocionale drejtuar migrantëve dhe marrësve të remitancave.
Në Shqipëri, shumica e remitancave transferohen në mënyrë joformale, pasi bankat përdoren shumë pak. Bazuar në analizën e
mënyrës së dërgimit të remitancave, vlerësohet se 39% e flukseve të remitancave kanalizohen përmes kanaleve të parregulluara,
ndërsa 57% përmes institucioneve financiare jobankare dhe vetëm 4% përmes bankave. Vërehet gjithashtu se remitancat
në Shqipëri, edhe kur kanalizohen nëpërmjet rrugëve zyrtare të dërgimit, tërhiqen me para në dorë, duke nxitur kështu
përdorimin e parave kesh në ekonominë shqiptare. Faktorët kryesorë për përdorimin e vazhdueshëm të kanaleve joformale
të transaksioneve mund të jenë kombinimi i kostove të larta të transaksionit dhe përjashtimit socio-ekonomik jo vetëm të
familjeve në zonat rurale, por edhe të familjeve pa njohuri financiare.
Duke pasur parasysh zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e familjeve, orientimi i remitancave përmes kanaleve zyrtare është
jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse krijon dhe rrit aksesin në shërbimet bankare bazë për familjet që marrin remitanca
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Analiza bazohet në një botim të Bankës së Shqipërisë, 2018 “Remitancat, mbështetje për zhvillim”.
Siç janë prim sigurimi, arsim, bileta për fluturime ndërkombëtare direkt me linjat ajrore.
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nga emigrantët. Një anketim i Bankës Botërore në vitin 2016 mbi sjelljen financiare të përfituesve të remitancave tregon se
një faktor i rëndësishëm për përfshirjen financiare të familjeve që marrin remitanca dhe kanalizimin e remitancave përmes
rrugëve të rregulluara është zhvillimi i tregut të pagesave me pakicë të një vendi sipas standardeve ndërkombëtare. Tregu
shqiptar i pagesave me pakicë përbëhet kryesisht nga bankat dhe disa institucione financiare jobankare, të cilat përqendrojnë
aktivitetin e tyre kryesisht në transfertat e parave (cash-in-cash-out). Bankat dominojnë sistemin financiar me rreth 90% të
totalit të aseteve të sistemit. Institucionet financiare jobankare ofrojnë alternativa të kufizuara në përdorimin e instrumenteve
elektronike të pagesave.67 Nga ana tjetër, prania e institucioneve të reja, si institucionet e parasë elektronike, është ende në një
nivel të kufizuar në tregun shqiptar. Instrumentet e pagesave elektronike të ofruara nga bankat mund të përdoren gjerësisht
për transfertat e dërgesave.
Kosto e ulët vlerësohet të jetë një faktor kyç për dërgimin e remitancave. Studimi i tregut të remitancave identifikon “koston”
si arsyen e tretë pse bankat nuk përdoren si kanale për dërgimin e remitancave. Dy arsyet e para pse nuk përdoren bankat
për të dërguar remitancat tek familjarët janë: perceptimi se procedurat bankare janë të komplikuara dhe mungesa e një
llogarie bankare nga individët. Kostot e dërgimit të remitancave në Shqipëri janë të larta. Më konkretisht, kostoja e dërgimit të
remitancave në Shqipëri në tremujorin e parë të vitit 2018 është 8.64% e shumës totale të dërguar, duke qenë më e lartë se
niveli global (7.13%) dhe mesatarja rajonale për Europën dhe Azinë Qendrore (7.55%).
Kostot e remitancave mund të reduktohen edhe më tej duke rritur nivelin e edukimit financiar të publikut. Projekti Greenback
është një nismë pilote e Grupit të Bankës Botërore, me mbështetjen e Bankës së Shqipërisë, i cili zbatohet në Berat. Me qëllim
edukimin financiar të emigrantëve dhe familjeve të tyre, të cilët presin remitancat, objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është
rritja e efikasitetit të tregut të remitancave përmes promovimit të ndryshimit bazuar në nevojat reale të përfituesve fundorë të
transfertave ndërkombëtare dhe nxitjes së bashkëpunimit ndërmjet emigrantëve dhe familjeve të tyre, ofruesve të shërbimeve
të remitancave dhe autoriteteve publike.
Ndaj duhet zhvilluar produkte specifike dhe novatore, që do t’i shërbejnë emigrantëve dhe familjeve të tyre për t’iu mundësuar
atyre akses në shërbimet e sistemit financiar dhe përfshirje më të madhe financiare. Banka e Shqipërisë ka evidentuar se
sistemi bankar ofron shumë pak produkte që lidhen me remitancat, kryesisht transfertat bankare dhe depozitat. Ky institucion
rekomandoi që bankat të rifokusonin vëmendjen e tyre në biznesin e remitancave, sepse: së pari, është me fitim për to për
shkak të komisioneve; së dyti, remitancat në valutë të huaj janë një burim të ardhurash për bankat për shkak të kursit të
këmbimit; së treti, bankat mund të shesin produkte të tjera që lidhen me remitancat, si emigrantëve ashtu edhe përfituesve të
remitancave, p.sh. karta debiti, karta krediti dhe kredi konsumatore.
Qasja e institucioneve financiare jobankare ndaj tregut të remitancave është e ndryshme nga ajo e bankave. Këto institucione i
kushtojnë më shumë vëmendje tregut të remitancave, pasi ato kanë produkte të përshtatura (të tilla si depozita me afat, kredi
biznesi për familjet e emigrantëve dhe kreditë hipotekare), që u shërbejnë emigrantëve dhe familjeve të tyre dhe planifikojnë
t’u shërbejnë atyre në të ardhmen me produktet që janë në përputhje me zhvillimet e reja dhe evoluimin e ciklit të zhvillimit
të remitancave. Prandaj roli i tyre duhet të rritet dhe të mbështetet më tej.
o

Promovimi i investimeve në Shqipëri

Sa u përket aktiviteteve ekonomike (zhvillimore) ndërkombëtare, përfshirja e diasporës shqiptare deri më tani ka qenë e
kufizuar, me përjashtim të mbështetjes së ofruar gjatë konfliktit në Kosovë. Një sfidë për përfshirjen e diasporës në zhvillimin
e vendit ka qenë identifikimi i duhur i grupeve të ndryshme, apo shoqatave të Diasporës për shkak të mungesës së organizimit
dhe formalizimit, mungesës ose vazhdimësisë së aktiviteteve të tyre, etj. Megjithatë, ka edhe grupe që janë të stabilizuara me
pjesëmarrje aktive, të qëndrueshme dhe me angazhim serioz nga anëtarët e tyre. Ministri i Shtetit për Diasporën po krijon në
mënyrë aktive një bazë të dhënash të të gjitha shoqatave dhe grupeve të komuniteteve shqiptare jashtë vendit edhe nëpërmjet
Agjencisë Kombëtare të Diasporës, të krijuar së fundmi, i cili do të përdoret gjerësisht për angazhimin e tyre në iniciativa të
ndryshme për zhvillimin e vendit. Përpjekjet për të ofruar mundësinë e votimit jashtë vendit përfaqësojnë një nga incentivat e
qeverisë shqiptare për nxitjen e përfshirjes së Diasporës në zhvillimin e vendit.
Angazhimi i diasporës është penguar edhe nga mungesa e informacionit të vazhdueshëm dhe të përditësuar mbi mundësitë
e investimit në Shqipëri, si dhe nga ndryshimet në kuadrin ligjor dhe rregullator për të bërë biznes ose për të investuar në
Shqipëri. Krijimi i Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka sjellë përmirësime të mëdha në marrjen e informacionit
mbi mundësitë e investimeve, megjithatë përpjekjet e qeverisë shqiptare në këtë drejtim mund të kenë një ndikim më të
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Aktualisht, në tregun shqiptar ka nëntë institucione financiare jobankare të licencuara për pagimin dhe transferimin e shërbimeve, gjashtë prej të cilëve mund të konsiderohen
të përfshirë në treg. Vlerësohet që remitancat kryesore janë kanalizuar kryesisht në dy nga këto institucione. Duhet theksuar që shërbimet që ofrohen aktualisht nga këto
institucione nuk mbështesin përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, inter alia si rezultat i kuadrit ekzistues ligjor dhe rregullator.
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madh, nëse shoqërohen me kontakte të shpeshta me rrjetet e biznesit të diasporës jashtë vendit me mbështetjen e shërbimit
diplomatik shqiptar. Këto takime duhet të shërbejnë për të përcjellë informacion mbi mundësitë e investimit, po aq sa edhe për
të vlerësuar nivelin e interesit për të investuar në Shqipëri nga grupet e Diasporës dhe për të identifikuar pengesat kryesore
ndaj investimeve. Kjo është gjithashtu një nga objektivat kryesore të Strategjisë Kombëtare për Diasporën dhe Planin e saj
të Veprimit. Në zbatim të kësaj strategjie është miratuar Ligji Nr. 16/2018 “Për Diasporën”, Ligji nr. 115/2017 “Për krijimin e
Agjencisë Kombëtare për Diasporën”, si edhe Ligji nr. 32/2018 “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”. Ky kuadër
ligjor pritet të lehtësojë së tepërmi kontaktet e shpeshta me Diasporën shqiptare dhe nxitjen e angazhimit të saj në zhvillimin
e vendit edhe përmes investimeve.
Angazhimi i diasporës gjithashtu mund të inkurajohet duke krijuar programe të dedikuara shtetërore për të tërhequr kapitalin
njerëzor dhe financiar të anëtarëve të Diasporës dhe për ta përdorur atë për ecurinë socio-ekonomike të Shqipërisë. Në këtë
drejtim, Shqipëria mund të përfitojë po ashtu edhe nga përvoja e suksesshme ndërkombëtare në angazhimin e Diasporës në
zhvillimin kombëtar dhe vendor, si Qendra e Angazhimit të Diasporës në Moldavi ose programi 3x1 në Meksikë.68 Përvoja të
tilla do të bënin të mundur që qeveria shqiptare të inkurajojë transferimin e kapitalit njerëzor dhe të përvojës profesionale
për zhvillimin akademik, social dhe ekonomik të Shqipërisë, si edhe krijimin e modeleve të suksesshme të gjetjes së fondeve
për të mbështetur punë publike, që sjell përmirësimin e infrastrukturës së komuniteteve vendore (rrugë, shkolla, shërbime
shëndetësore) dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik vendor (skemat e krijimit të punësimit, etj.).
Për më tepër, kontributi i Diasporës mund të ndihmojë në projekte me interes strategjik për qeverinë shqiptare (si p.sh. në
zbatimin e “Programit të Integruar për Zhvillimin Rural – Programi i 100 Fshatrave”69) që synojnë rritjen e investimeve në
bujqësi dhe turizëm, përmes krijimit të kushteve lehtësuese, si edhe projekte të tjera që synojnë zhvillimin e agro-turizmit,
rritjen dhe zhvillimin e agro-përpunimit, nëpërmjet futjes së linjave të përpunimit të prodhimeve bujqësore, etj. Për më
tepër Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mund të lehtësojë për të gjithë shtetasit shqiptarë (përfshirë edhe migrantët)
përthithjen e fondeve të BE-së, nëpërmjet projekteve që nxitin investimet në bujqësi, (si fondet IPARD, SARED, etj.), uljen e
TVSH-së për blerjen e makinerive bujqësore dhe inputeve, përjashtimin nga pagesa e taksës së infrastrukturës për ndërtimet e
reja për subjektet e certifikuara si “Subjekt i certifikuar agroturizmi”, uljen e TVSH-së në 6% për shërbimin e akomodimit dhe
restorantit të ofruar nga një subjekt i certifikuar si “Subjekt i certifikuar agroturizmi” dhe aplikimin e një shkalle të reduktuar
të tatimit mbi fitimin nga 15 % në 5%.
Të gjitha këto lehtësira hapin vende të reja pune, lehtësojnë investimet në bujqësi dhe blegtori, si për fermerët që ushtrojnë
aktualisht aktivitetin e tyre në bujqësi, por edhe për pjesën e emigrantëve të cilët kanë vendosur të kthehen dhe të investojnë
në këto sektor.
SFERA 4. Integrimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve
Në lidhje me këtë sferë, janë të rëndësishëm elementet e mëposhtëm:
Kuadër gjithëpërfshirës jo
diskriminues për
imigrantët

Kategoritë vulnerabël të
imigrantëve në
programimin dhe ofrimin
e asistencës

Integrimi kulturor
dhe socioekonomik i
migrantëve

Statusi ligjor i
qëndrueshëm i
migrantëve në Shqipëri

Kuadër gjithëpërfshirës dhe jodiskriminues
Në lidhje me mekanizmat mbrojtës të zbatueshëm për migrantët, Shqipëria garanton zbatimin e një sërë të drejtash
ekonomike dhe sociale të të huajve në vend. Legjislacioni shqiptar në përgjithësi është në përputhje me standardet e BEsë në lidhje me dispozitat ligjore mbi mosdiskriminimin. Barazia e të drejtave të të huajve me ato të shtetasve shqiptarë
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Moldavia ka inkurajuar transferimin e kapitalit njerëzor dhe të përvojës profesionale për zhvillimin akademik, social dhe ekonomik të vendit përmes tre nënprogrameve
që fokusohen në Kthimin e Profesionistëve të Diasporës, Projektet Inovative të Diasporës dhe Partneritetet Rajonale Tematike, si edhe Qendra Edukuese për Diasporën.
Anëtarët ose shoqatat e ndryshme të diasporës përfitojnë grante për zbatimin e komponentëve të ndryshme të programit përmes financimit nga qeveria zvicerane. Programi
3x1 për Migrantët mbështet nismat e meksikanëve që jetojnë jashtë vendit dhe u jep atyre mundësinë për të kanalizuar burimet e tyre në punë me ndikim social, që janë
direkt në përfitim të komuniteteve të tyre të origjinës në Meksikë. Projekti është zbatuar me ndihmën e klubeve ose federatave të migrantëve që jetojnë jashtë vendit, qeverisë
federale (përmes SEDESOL, Sekretariati i Zhvillimit Social),shtetit dhe qeverisjes vendore. Ai përfaqëson një skemë financimi korrespondues, që do të thotë që për çdo peso
të dërguar nga migrantët, qeveria federale, shtetërore dhe vendore shton 3 peso secila, duke u quajtur kështu programi 3x1. Tani programi është zgjeruar për të përfshirë
edhe sektorin privat (4x1). Ky fond i mbledhur përdoret për të financuar punët publike që sjellin përmirësimin e infrastrukturës së komuniteteve vendore (rrugë, shkolla,
shërbime të shëndetësisë) dhe për të promovuar zhvillimin ekonomik vendor (skema të gjenerimit të punësimit etj.).
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Më shumë informacion mbi këtë projekt mund të merret duke vizituar faqen http://www.bujqesia.gov.al/programi-i-integruar-per-zhvillimin-rural-programi-i-100-fshatrave-2/
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parashikohet në nenin 16 të Kushtetutës së Shqipërisë.70 Gjithashtu, Kushtetuta i shtrin tek joshtetasit një sërë të drejtash dhe
lirish themelore të njeriut, sidomos barazinë dhe mosdiskriminimin.71 Ligji nr. 10221/2010 “Për mbrojtjen kundër diskriminimit”
është akt ligjor kryesor i legjislacionit shqiptar kundër diskriminimit. Po ashtu, të drejtat e migrantëve garantohen shprehimisht
në disa akte ligjore72 dhe vendime të Këshillit të Ministrave, si edhe në kuadrin rregullator në zbatim të këtyre akteve ligjore.
Shqipëria ka ratifikuar gjithashtu, shumicën e instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe konventat kryesore
mbi të drejtat e migrantëve.73 Shqipëria po zbaton me sukses shumicën e konventave ndërkombëtare për punëtorët migrantë
dhe legjislacioni i brendshëm për migracionin pasqyron në përgjithësi parimet e konventave ndërkombëtare mbi të drejtat e
emigrantëve.
Konventat e ratifikuara janë të detyrueshme për Shqipërinë. Si legjislacioni kombëtar, ashtu edhe praktika e autoriteteve të
migracionit duhet të jenë në përputhje me to. Prandaj, disa fusha të veçanta kërkojnë vëmendje për të siguruar respektimin
e plotë të konventave ndërkombëtare të ratifikuara: (1) Edhe pse Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Këshillit të Evropës për
Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike në Nivel Lokal, legjislacioni i brendshëm nuk është ndryshuar që të mundësojë disa
të drejta të parashikuara nga kjo Konventë siç është e drejta për konsultime në çështjet lokale ose e drejta për të votuar në
zgjedhjet lokale74. (2) Emigrantët shqiptarë jashtë vendit nuk mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar për shkak të
mungesës së infrastrukturës për t’ua mundësuar atyre votimin nga jashtë. (3) Sipas ligjit për të huajt, ofruesit e shërbimeve
publike nuk duhet t’u ofrojnë shërbime të huajve me status të parregullt. Përjashtim bëhet vetëm për rastet e kujdesit të
urgjencës. Ligji duhet të përfshijë gjithashtu edhe shkollat si një prej ofruesve të shërbimit që përjashtohen nga detyrimi për të
identifikuar statusin ligjor të fëmijëve për të garantuar të drejtën e arsimimit për të gjithë fëmijët. Aktualisht ekziston rreziku që
fëmijët e migrantëve me status të parregullt mund të mos e ushtrojnë të drejtën e tyre për arsim për shkak të statusit ligjor.
Një objektiv i përgjithshëm aftagjatë i qeverisjes së migracionit në Shqipëri vazhdon të jetë zgjerimi i garancive ligjore të
mosdiskriminimit për të gjithë rezidentët në praktikë, pavarësisht nga statusi i tyre i qëndrimit75. Kjo në veçanti shërben për
t’u siguruar që normat e përgjithshme të legjislacionit kombëtar, të cilat sigurojnë respektimin e standardeve ndërkombëtare,
ndiqen pa asnjë diskriminim në praktikë. Në këtë kontekts, është e rëndësishme të rishikohet pozicioni aktual i punëtorëve
të huaj, sidomos atyre të punësuar në mënyrë të parregullt, në lidhje me realizimin e një sërë të drejtash dhe standardesh, të
parashikuara në Kodin e Punës.76 Kjo duhet të plotësohet më tej duke u siguruar që të gjithë punëtorët migrantë, pavarësisht
statusit të tyre ligjor, të paguhen plotësisht për punën e kryer.
o

Zbatimi i rregullimeve për mosdiskriminimin

Është shumë vështirë të përcaktohet se deri në çfarë mase zbatohen rregulloret e mosdiskriminimit në Shqipëri. Kjo situatë
pasqyron disa çështje ndërsektorialë, të cilat duhet të adresohen në mënyrë që të rritet kapaciteti i përgjithshëm i vendit për
zbatim.
Së pari, nevojiten burime të përshtatshme njerëzore për të siguruar zbatimin e legjislacionit vendas dhe konventave
ndërkombëtare. Kështu, rekomandohen trajnime të vazhdueshme të të gjithë nëpunësve në fushën e migracionit, sidomos
atyre të policisë dhe punonjësve të kufirit, gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve si edhe punonjësve në nivel vendor, të cilët kanë
të bëjnë me punëtorët migrantë. Këto duhet të ndihmojnë për të rritur njohuritë e tyre për procedurat e duhura që duhet
të zbatohen për të zbuluar dhe ndjekur penalisht shkeljet ligjore nga të huajt ose në lidhje me të huajt në Shqipëri. Gjyqtarët
dhe prokurorët nuk kanë njohuri të mjaftueshme mbi të drejtat e migrantëve në situata të parregullta, të parashikuara nga
Konventat e ratifikuara nga Shqipëria.
Së dyti, siç rekomandohet nga Komiteti për Punëtorët Migrantë, nevojiten edhe fushata informuese për migrantët, me qëllim
që të mundësohet aksesi në informacion për të drejtat e tyre dhe parimin e mosdiskriminimit të sanksionuar nga Kushtetuta
70

“Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e
Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara”.
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Këto përfshijnë lirinë e shprehjes, lirinë e informimit, lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë, ndalimin e torturës, ndëshkimit ose trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues, ndalimin e
punës së detyruar.
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Kodi i Punës, Ligji “për emigracionin e shtetasve shqiptarë për qëllime punësimi” (nr.9668 i datës 18.12.2005), Ligji “Për të drejtën private ndërkombëtare” (nr. 10428 i datës
2.6.2011), Ligji “për të huajt” (nr.108/2013 i ndryshuar); Ligji “për azilin në Republikën e Shqipërisë” (nr. 121/2014 Ligji për Shërbimin e Huaj” (ligj nr.23/2015).
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Konventa e ILO-s për Migracionin për Punësim (C97), Konventa e ILO-s për Punëtorët Migrantë (C143), Konventa për Statusin e Refugjatëve dhe Protokolli i saj (1961),
Konventa në lidhje me statusin e personave pa shtetësi (1954), Konventa për Reduktimin e Pashtetësisë (1961), Konventa e Vjenës për Çështjet Konsullore, Konventa për
të drejtat e fëmijës, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat e Migrantëve dhe Anëtarëve të Familjeve të Tyre, si edhe dy Konventa të Këshillit të Evropës për të drejtat e
migrantëve, përkatësisht Konventa për Statusin e Punëtorëve Migrantë dhe Konventa për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike në Nivel Lokal.
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Edhe pse Shqipëria ka shprehur rezerva ndaj të drejtës së votës për shtetasit e huaj siç parashikohet në Konventën për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike në Nivel
Lokal, i është rekomanduar që të njohë këtë të drejtë për të huajt.
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Neni 4 i Ligjit nr. 10221/2010.
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Këto përfshijnë për shembull, të drejtën për të pasur një kontratë të shkruar në një gjuhë që e kuptojnë të dyja palët, që përcakton kushtet e pagës së drejtë dhe në kohë
dhe përfitimeve si edhe respektimin e standardeve të sigurisë dhe të tjera në vendin e punës.
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Shqiptare dhe Konventat e ratifikuara. Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e tyre duhet të sjellë një gatishmëri më të madhe
për të raportuar rastet e shkeljeve.
Së fundi, nevojiten mekanizma më të efektshme për monitorimin e respektimit të parimit të mosdiskriminimit në lidhje me të
drejtat e migrantëve. Informacioni i siguruar nga burimet zyrtare mbi zbatimin dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve
migrantë dhe grave migrante në Shqipëri mbetet i kufizuar dhe i parregullt. Gjatë viteve të fundit, Reporteri Special për
Migrantët theksoi nevojën për informacionin e duhur për të kërkuar azil, kujdes më të mirë për fëmijët migrantë dhe ndihmë
më të mirë me përkthimin për migrantët e parregullt që hyjnë në Shqipëri. Në këtë kontekst, kompetencat dhe kapacitetet
e disa institucioneve duhet të forcohen më tej. Avokati i Popullit në Shqipëri ka monitoruar dhe ka raportuar vazhdimisht
mbi situatën e të drejtave të migrantëve dhe azilkërkuesve, përfshirë edhe kushtet e pritjes së imigrantëve të parregullt dhe
azilkërkuesve. Ky rol duhet të vazhdohet. Për më tepër rekomandohet monitorimi dhe raportimi i procesit të zbatimit të
të drejtave të punëtorëve migrantë në Shqipëri përmes krijimit të një mekanizmi specifik, i cili do t’u përgjigjej kërkesave të
ICRMW-së, si edhe ngarkimi i një institucioni të veçantë me monitorimin e të drejtave të migrantëve.

Identifikimi i migrantëve si kategori vulnerabël
Disa kategori të migrantëve, si shtetasit shqiptarë të kthyer apo edhe shtetasit e huaj me qëndrim në Shqipëri, njihen në
politikat, kuadrin ligjor dhe programet shqiptare si të tillë dhe që u përkasin kategorive vulnerabël. Në veçanti, ligji për të
huajt përfshin referenca për “Personat vulnerabël” të cilët janë të mitur të huaj, të mitur të pashoqëruar, persona me aftësi të
kufizuar, të huajt e moshuar, gratë shtatzëna, prindërit e vetëm me fëmijë të mitur dhe persona të cilët kanë përjetuar torturë,
përdhunim ose forma të tjera të dhunës psikologjike, fizike dhe seksuale. Ligji nr. 121/2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Social
në Shqipëri” përfshin të huajt me qëndrim të ligjshëm në Shqipëri si një nga kategoritë që kanë të drejtë të përfitojnë nga
këto shërbime. Ligji u drejtohet kategorive që kanë të drejtë për ndihmë shtetërore dhe ndër të tjera, viktimave të trafikimit,
fëmijëve, etj. Ligji përfshin edhe fëmijët që kanë nevojë për mbrojtje të veçantë, të cilët janë fëmijë të braktisur ose subjekt i
shfrytëzimit, dhunës, diskriminimit, etj. Në këtë kategori përfshihen edhe të miturit dhe të huajt e pashoqëruar.
Megjithatë, akte të ndryshme ligjore përmbajnë mospërputhje me përkufizimet e grupeve vulnerabël. Kjo vlen veçanërisht
për grupin e të miturve të pashoqëruar, ku preken të drejtat dhe privilegjet në përputhje me Konventën për të Drejtat e
Fëmijës. Për shembull, Ligji për shërbimet e kujdesit social nuk përfshin azilkërkuesin ose migrantët e parregullt si përfitues
të shërbimeve sociale, gjë që ndikon në ofrimin e strehimit për të miturit e pashoqëruar që kalojnë kufirin në mënyrë të
parregullt. Por sipas Ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, specifikat e rasteve të fëmijëve të pashoqëruar
në lëvizje që mund të hyjnë në Shqipëri sipas nenit 3/6 të këtij ligji, i përkasin kategorisë së fëmijëve në nevojë për mbrojtje.
Ligji për të huajt parashikon se të miturit e pashoqëruar vulnerabël duhet të strehohen në qendra të hapura, gjë kjo që kërkon
krijimin një qendre për të miturit e huaj të pashoqëruar, në mënyrë që ata të mos vendosen në qendrën e mbyllur. Për më
tepër, nevojiten mekanizma të dedikuara për ofrimin e kujdesit social dhe mbështetjes për fëmijët e migrantëve pa dokumente
të kthyer nga vendet e destinacionit, familjet e të cilëve nuk janë identifikuar ende, ose këta fëmijë janë konsideruar të braktisur
nga prindërit e tyre.
Vulnerabilitetet mund të dalin në pah edhe gjatë procesit të ndalimit të migrantëve të parregullt. Edhe pse termi “person
vulnerabël” nuk përfshihet në Kodin e Procedurës Penale, ligji përfshin një të drejtë të posaçme për të huajt e ndaluar ose të
arrestuar, përkatësisht e drejta për t’u informuar për të drejtën për të kontaktuar zyrën konsullore. Sidoqoftë, rekomandohet
që migrantët e parregullt të ndaluar të konsiderohen si kategori vulnerabël në lidhje me ndihmën juridike në tërësi dhe
prandaj atyre duhet t’u sigurohet ndihmë juridike falas gjatë kohës që janë të ndaluar. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është
ndërgjegjësimi i të ndaluarve për të drejtat e tyre përmes ofrimit të materialeve informuese që tregojnë procedurat e duhura
për ankimim dhe mundësinë e ofrimit të ndihmës juridike. Për të siguruar trajtimin e duhur dhe respektimin e të drejtave
të njeriut, kapacitetet kombëtare dhe lokale duhet të forcohen përmes alokimit të burimeve të duhura për procesimin e
efektshëm të migrantëve dhe azilkërkuesve, në mënyrë që të garantohet non refoulement dhe identifikimi i shpejtë dhe efektiv
i rasteve vulnerabël.77
Nevojat specifike të grave duhet të merren parasysh në hartimin e përgjithshëm dhe dhënien e ndihmës. Kjo kërkon së pari
identifikimin e pengesave për punësimin e grave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre nëpërmjet konsultimeve me migrantët. Së
dyti, nevojitet rishikim jo vetëm i akteve ligjore, por edhe i procedurave administrative dhe skemave të asistencës për të zbuluar
pengesat ndaj përdorimit efektiv të mekanizmave të ndihmës nga gratë.
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Udhëzimi nr. 293/2015 “Për procedurat e trajtimit të të huajve me status të parregullt në Shqipëri” parashikon masa specifike për mekanizmat e përzgjedhjes dhe transferimit
të viktimave të trafikimit dhe të miturve të pashoqëruar.
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Integrimi socio-ekonomik i migrantëve
Legjislacioni shqiptar i migracionit u jep rezidentëve të huaj afatgjatë të drejta ekonomike, shëndetësore dhe sociale me të njëjtat
kushte si shtetasit shqiptarë. Gjithashtu, aksesi është shtrirë tek rezidentët me leje për arsye të bashkimit familjar, pasi sipas nenit 84
të Ligjit për të huajt, anëtarët e familjes së rezidentëve afatgjatë që janë të gatshëm të punojnë, trajtohen njësoj si shtetasit shqiptarë.
Sipas legjislacionit shqiptar, shtetasit e huaj që punojnë në Shqipëri për punëdhënësit shqiptarë dhe punëdhënësit joshqiptarë kanë
të drejtën e sigurimit shoqëror, me kusht që të mos gëzojnë mbrojtje tjetër më të favorshme të sigurimeve shoqërore.78
Shqipëria ka lidhur disa marrëveshje me vendet e tjera për mbrojtjen sociale, të cilat garantojnë transferimin e pensioneve të
pleqërisë së bashku me përfitimet e tjera të sigurimeve shoqërore.79 Ndërkohë, që numri i marrëveshjeve të lidhura kohët e fundit
është rritur ndjeshëm, nevoja për të negociuar nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe për mbrojtjen sociale të migrantëve me
vendet kryesore pritëse është parashikuar shprehimisht në Planin e Veprimit të Diasporës, ku ato janë konsideruar vendimtare
për transferimin efektiv të përfitimeve të sigurimeve shoqërore për shqiptarët e kthyer. Për këtë çështje, me Urdhër Nr. 43,
datë 12.02.2019 të Kryeministrit, “Për caktimin e koordinatorit shtetëror për marrëveshje shtetërore në fushën e sigurimeve
për shtetasit shqiptarë jashtë vendit”, është përcaktuar një Koordinator Shtetëror në nivelin e zëvendësministrit për Evropën
dhe Punët e Jashtme, i cili funksionon në kuadër të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës si dhe raporton
në mbledhjen e Komitetit Shtetëror për Diasporën (aktualisht në datën 3 maj 2019 e ne vijim).
Në këtë kontekst, vlen të merret parasysh përfundimi i marrëveshjeve me vende të caktuara prioritare, si Italia dhe Greqia, që
presin një numër të konsiderueshëm të migrantëve shqiptarë, shumë prej të cilëve kanë filluar të kthehen në atdhe.
Kuadri ligjor kombëtar është gjithëpërfshirës, por
 ka disa mangësi në sigurimin e kushteve të integrimit socio-ekonomik për
të gjithë rezidentët. Për të realizuar garancitë kushtetuese për të drejta të barabarta për mbrojtje sociale (sigurime shoqërore,
kujdes shëndetësor dhe të drejta të tjera sociale dhe ekonomike) për të gjithë shtetasit shqiptarë dhe imigrantët, duhet
të identifikohen kategoritë e personave që nuk janë të mbuluar mjaftueshëm dhe të bëhen ndryshimet e nevojshme në
legjislacionin kombëtar dhe në marrëveshjet ndërkombëtare. Këto pengesa janë të lidhura me kuadrin ligjor dhe administrativ
(kushtet për marrjen e lejeve të qëndrimit nga anëtarët e familjes dhe mbajtjen e statusit të tyre të qëndrimit në rastet e
vdekjes së punëtorit migrant, ose divorcit prej këtij të fundit), katalogun e të drejtave (e drejta e migrantëve të parregullt për
t’u anëtarësuar në sindikata, fushëveprimi i mbrojtjes i vlefshëm për migrantët e parregullt dhe anëtarët e tyre të familjes,
refugjatët dhe azilkërkuesit) dhe përshtatshmërinë për mbrojtje sociale (akses në programe dhe shërbime integrimi). Shumë
nga këto çështje mund të trajtohen përmes një kombinimi të ofrimit më të mirë të informacionit, procedurave të lehtësuara
dhe forcimit institucional të ofrimit të shërbimeve për migrantët.
Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet atyre fushave ku janë identifikuar çështje specifike në mbrojtjen e të drejtave të disa
migrantëve, veçanërisht atyre me status të parregullt. Këto janë, në veçanti, e drejta për të marrë kujdes shëndetësor dhe arsim.
E drejta për kujdes shëndetësor. Imigrantët, në varësi të statusit të tyre ligjor, gëzojnë të njëjtin status si shtetasit shqiptarë
për akses në shërbimet shëndetësore të financuara nga qeveria. Të gjithë personat80 ekonomikisht aktivë që janë me qëndrim
të përhershëm në Shqipëri përdorin shërbime shëndetësore në bazë të kontributeve të tyre të detyrueshme në fondin e
sigurimeve shëndetësore të shtetit.81 Ligji për të huajt garanton kujdesin shëndetësor për të huajt e strehuar në mjedise të
mbyllura të pritjes.82 Një garanci tjetër po në këtë ligj është e drejta e ofrimit të kujdesit mjekësor për të gjitha kategorive
të imigrantëve pavarësisht statusit të tyre ligjor kur gjenden në një situatë urgjente mjekësore dhe në rastet kur mungesa e
kujdesit mjekësor mund të kërcënojë jetën e tyre.83
Megjithatë, në një raport vlerësimi të kryer në vitin 2016 janë vërejtur disa vështirësi të të drejtës për kujdesin mjekësor për
të huajt. Kështu, janë evidentuar mangësi në aftësinë e stafit mjekësor për të ofruar shërbime shëndetësore për të huajt në
Shqipëri, duke treguar nevojën për trajnim që do t’i ndihmonte ata të kuptonin më mirë rreziqet përkatëse të shëndetit dhe
përcaktuesit social të shëndetit, si edhe ndikimin që ka kultura e gjithë secilit tek shëndeti dhe sëmundjet.
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Neni 7 i ligjit nr. 7703 datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
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Këto marrëveshje përfshijnë: Marrëveshjen për Mbrojtjen Sociale me Belgjikën që hyri në fuqi më 1 janar 2016, marrëveshjen për mbrojtjen sociale nënshkruar me Republikën
Federale të Gjermanisë më 23 shtator 2015, një marrëveshje për mbrojtjen sociale nënshkruar me Republikën e Rumanisë në vitin 2015 që u ratifikua më 14 prill 2016, një
marrëveshje e nënshkruar me Republikën e Maqedonisë më 17 mars 2015 ratifikuar me ligjin 123/2015, 12 nëntor 2015 dhe që ka hyrë në fuqi më 1 qershor 2016; një
marrëveshje dypalëshe për transferimin e sigurimeve shoqërore nënshkruar ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës/UNSCR 1244/1999 më 5 shkurt 2015; një marrëveshje për
mbrojtjen sociale me Republikën Çeke e nënshkruar më 13 tetor 2015 dhe e ratifikuar më 24 mars 2016, një marrëveshje për mbrojtjen sociale me Republikën e Hungarisë
e ratifikuar me ligjin nr. 151/2015 më 21 dhjetor 2015, që hyri në fuqi më 1 korrik 2016. Gjithashtu një marrëveshje me Turqinë ka hyrë në fuqi që nga 15 prilli 2005 dhe një
marrëveshje me Kanadanë sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 336, të datës 22 prill 2015.

80

Kjo përfshin punëmarrësit, të vetëpunësuarit, familjarët e papaguar dhe persona të tjerë ekonomikisht aktivë.
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Neni 5, Ligji nr. 10383 datë 24 shkurt 2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”.
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Neni 127, pika 2 e Ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar.

83

Neni 136, pika 2 e ligji të sipërcituar.
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E drejta për arsimim. Pavarësisht statusit ligjor, të gjithë imigrantët gëzojnë të drejtën për arsimin fillor dhe të mesëm në
Shqipëri.84 Legjislacioni shqiptar garanton të drejtën e arsimit në Republikën e Shqipërisë për shtetasit e huaj dhe personat
pa shtetësi, pa diskriminim në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, përkatësisë etnike, gjuhës, orientimit seksual, bindjeve politike ose
fetare, statusit ekonomik apo shoqëror, moshës, vendbanimit, aftësisë së kufizuar ose shkaqeve të tjera të përmendura në
legjislacionin shqiptar. Megjithatë, disa kategori migrantësh hasin vështirësi për ta gëzuar të drejtën për të marrë arsim. Në
përgjithësi imigrantët dhe fëmijët e tyre duhet t’u ofrohet ndihmë për të tejkaluar pengesën gjuhësore, sepse pa të nuk mund
të përdoren në mënyrë efektive shërbimet arsimore. Pengesat e tjera janë të karakterit administrativ. Mbajtësit e statusit të
mbrojtjes nuk kanë regjistruar fëmijët e tyre në shkolla publike

për shkak të mungesës së përkohshme të kartave të identitetit.
Nga ana tjetër, megjithëse në parim e kanë të drejtën e arsimit për fëmijët e tyre, migrantët e parregullt nuk janë në gjendje të
hyjnë në sistemin arsimor për shkak të mospasjes së qëndrimit të tyre të rregullt.
Programet e dedikuara të integrimit. Në strukturën aktuale institucionale, ka disa organe shtetërore që kanë përgjegjësi për
integrimin social të të huajve. Sipas nenit 4, të Ligjit nr. 108/2013, “ministria përgjegjëse për punën dhe çështjet sociale, ministria
përgjegjëse për arsimin dhe shkencën dhe ministria përgjegjëse për turizmin, kulturën, të rinjtë dhe sportet hartojnë dhe zbatojnë një
program kombëtar të integrimit social të të huajve”. Koordinimi më i madh i aktiviteteve të tyre mund të ndihmojë në adresimin më
të plotë të sfidave dhe pengesave ndaj të drejtave sociale dhe kulturore të punëtorëve migrantë dhe grave migrante në Shqipëri.
Krijimi i programeve të dedikuara të integrimit, duke marrë parasysh përvojat e ndryshme socio-kulturore të të huajve, mund
të ndihmojë në bashkimin e burimeve dhe shkëmbimin e informacionit në mënyrë më të efektshme midis institucioneve të
përfshira. Programet gjithashtu mund të konsiderojnë në mënyrë më të plotë nevojat e kategorive vulnerabël të të huajve
(në veçanti, gratë dhe fëmijët). Hartimi i programeve të tilla duhet të marrë parasysh rezultatet e rishikimit të funksioneve të
Sporteleve të Migracionit dhe institucioneve të tjera të përfshira në mekanizmin e referimit për riintegrimin që janë krijuar në
kontekstin e Strategjisë së Riintegrimit. Kjo mund të ndihmojë në vlerësimin e nismave të ndryshme të riintegrimit sektorial
dhe në identifikimin e pasurive dhe kompetencave të institucioneve përkatëse.

Statusi ligjor i qëndrueshëm i imigrantëve në Shqipëri
Në fund të fundit, çelësi për integrimin afatgjatë është perspektiva e qartë dhe transparente për status ligjor, në vijim të të cilit
migrantëve u garantohet trajtim i njëjtë me atë që u ofrohet shtetasve të vendit të destinacionit. Shqipëria njeh rëndësinë e
një politike migracioni të bazuar në të drejta që krijon mundësi ligjore për zgjidhjen afatgjatë dhe integrimin e plotë të atyre
që kualifikohen.
o

Qëndrimi afatgjatë

Një hap i rëndësishëm drejt bërjes së qëndrueshme të statusit të migrantëve është mundësia për të marrë qëndrim afatgjatë
pas përmbushjes së kritereve transparente. Të gjithë të huajt që mbajnë leje qëndrimi të përkohshëm në Shqipëri kanë të
drejtë të aplikojnë për një leje qëndrimi pa afat me të njëjtat kushte.85 Aplikimi duhet të dorëzohet 60 ditë përpara mbarimit të
afatit të lejes ekzistuese të qëndrimit tek autoriteti rajonal i kufirit dhe migracionit.86 Aplikimi për leje qëndrimi afatgjatë mund
të refuzohet vetëm për të huajt që vërtetohet se janë akuzuar ose dënuar për krime të kryera në Shqipëri dhe kur ekziston
rreziku i kërcënimit të sigurisë kombëtare dhe rendit publik. Në rastet e refuzimit në përputhje me Kodin e Procedurës
Administrative, duhet të jepet shpjegimi i arsyeve për refuzim dhe mundësia e ankimimit të vendimit në gjykatë. Statusi i
qëndrimit afatgjatë është i përhershëm dhe leja rinovohet automatikisht pas shatë vjetësh. Ajo mund të revokohet vetëm
nëse dokumenti është marrë nëpërmjet informacionit të rremë, mbajtësi është subjekt i largimit, përbën kërcënim për sigurinë
publike ose ka jetuar jashtë vendit për më shumë se 12 muaj rresht.
Kushtet e marrjes dhe ndërprerjes së qëndrimit afatgjatë përgjithësisht janë në përputhje me praktikat ndërkombëtare, por
aplikantët duhet të ndërgjegjësohen për kuptimin e saktë të kushteve dhe specifikave të kërkesave formale. Me përjashtim të
rasteve të kërcënimit të vërtetë ndaj rendit publik dhe sigurisë kombëtare, aplikantëve duhet t’u jepet informacion i plotë për
arsyet e refuzimit të kërkesës dhe informacion i mjaftueshëm se si të plotësohet kërkesa për riaplikim. Në rast të përfundimit
të statusit për arsye që nuk lidhen me sigurinë (p.sh. për shkak të mungesës tepër të gjatë në territor), duhet të jepen mundësi
për riaplikim pasi të eliminohen arsyet për refuzim. Në raste të tilla, rekomandohet të konsiderohen lidhjet me Shqipërinë
(statusi familjar dhe kohëzgjatja e qëndrimit) si rrethana lehtësuese në vendimet për largimin nga territori.
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Neni 5 i Ligjit nr. 69/2012 për “Arsimin para universitar në Republikën e Shqipërisë”.
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Përjashtimet përfshijnë të huajt që studiojnë në Shqipëri, punëtorët sezonalë, aplikantët ose përfituesit e mbrojtjes së përkohshme ose që janë azilkërkues përpara se të merret
vendimi për kërkesën e tyre.
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Neni 61 i Ligjit nr. 108//2013 për të huajt.
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o

Shtetësia

Sipas nenit 6 të Ligjit nr. 8442, datë 21.1.1999, “Për Shtetësinë Shqiptare”, natyralizimi, pas lindjes dhe adoptimit87 është
një formë e fitimit të shtetësisë shqiptare, e cila është e hapur për të gjithë aplikantët e rritur, të huaj. Kërkesat kryesore
janë periudha e qëndrimit të ligjshëm prej pesë vjetësh dhe zotërimi i nivelit bazë të gjuhës shqipe.88 Legjislacioni lehtëson
natyralizimin e bashkëshortëve të shtetasve shqiptarë dhe të fëmijës kur një prej prindërve të tij është shqiptar. Për më tepër,
kushtet lehtësohen për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare.89 Kërkesa depozitohet në Ministrinë e Brendshme, e cila është
e detyruar të vendosë nëse do t’ia përcjellë kërkesën Presidentit të Republikës brenda 6 muajve, pas së cilës Presidenti nxjerr
një dekret me të cilin jepet shtetësia. Në rast se Ministria e Brendshme vendos të mos e përcjellë kërkesën tek Presidenti, ajo
duhet të informojë aplikantët të cilët kanë të drejtë të ankohen në gjykatë.
Megjithëse vendimi përfundimtar është diskrecionar, është e rëndësishme që procedura e shqyrtimit të jetë transparente, duke
ofruar mundësi të vërteta për ankimim të efektshëm. Në veçanti, aplikanti duhet të njoftohet për çdo vonesë në shqyrtim dhe,
nëse është e nevojshme, duhet t’i jepet mundësia për të ofruar prova të nevojshme në mbështetje të kërkesës. Standardet
e shqyrtimit nga Ministria e Brendshme duhet të zvogëlojnë rastet e interpretimit arbitrar të shkaqeve formale për pranimin
e kërkesës. Është sidomos e nevojshme që aplikantët të informohen sipas rastit për interpretimin e kriterit të qëndrimit të
pandërprerë në vend. Rezultati negativ i shqyrtimit nga Ministria duhet të rezultojë në lëshimin e një njoftimi me shkrim, i cili,
me përjashtim të shkaqeve të sigurisë publike dhe mbrojtjes kombëtare, duhet të përfshijë një shpjegim të detajuar të arsyeve
për refuzim me referenca ligjore dhe faktike.
Ashtu si në procedura të tjera, marrja e shtetësisë duhet të marrë parasysh mirëqenien e fëmijëve si një grup veçanërisht
vulnerabël. Shqipëria ka ratifikuar Konventën për Punëtorët Migrantë dhe Anëtarët e Familjes së tyre, e cila parashikon që çdo
fëmijë i punëtorëve migrantë ka të drejtën e shtetësisë pavarësisht statusit të migracionit. Ndërsa, siç u përmend më lart, çdo
fëmijë i lindur në vend, madje edhe nga prindër të huaj me qëndrim të ligjshëm ose nga prindër të panjohur, mund të fitojë
shtetësinë shqiptare. Ligji për shtetësinë nuk mbulon fëmijët e migrantëve të parregullt, të cilët përndryshe do të mbeteshin
pa shtetësi. Prandaj është e domosdoshme që, duke trajtuar këtë çështje, autoritetet shqiptare të përafrojnë legjislacionin
kombëtar me konventat ndërkombëtare të ratifikuara në lidhje me shtetësinë dhe eliminimin e pashtetësisë, me qëllim që të
garantohet që asnjë fëmijë të mos privohet nga mundësia për të fituar një shtetësi, duke shmangur kështu mospasjen e asnjë
shtetësie.
o

Bashkimi familjar

Shqipëria lejon bashkimin familjar të të gjithë migrantëve në kategoritë e vizave ose të qëndrimit, gjë kjo që është në përputhje me
Direktivën e BE-së për bashkimin familjar. Ligji nr.108 / 2013 “Për të huajt”, u jep të drejtën e bashkimit familjar bashkëshortëve
të shtetasve shqiptarë, si edhe fëmijëve nën kujdesin e tyre (neni 55), anëtarëve të familjes së imigrantëve të ligjshëm (neni 56)
ose refugjatëve (neni 58).90 Lejet e qëndrimit lëshohen nga autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin. Ligji parashikon
mundësinë e lejes së qëndrimit të pavarur, por vetëm pas 5 vjetësh të qëndrimit në vend sipas rregullave të bashkimit familjar.
Në të njëjtën kohë, Komiteti Ndërkombëtar i Migrantëve ka vënë në dukje se ligji nuk parashikon rinovimin e lejes së qëndrimit
për anëtarët e familjes së një punëtori migrant në rast divorci ose në rast vdekjeje të punëtorit migrant.91 Për të përafruar
legjislacionin e brendshëm me nenin 50 të Konventës për të Drejtat e Migrantëve dhe Anëtarëve të Familjes,92 është e
nevojshme që ligji për të huajt të garantojë të drejtat e familjeve të punëtorëve të vdekur ose të punëtorëve migrantë të
divorcuar. Në veçanti, autoritetet duhet të marrin parasysh interesin më të lartë të fëmijëve kur vendosin për anulimin e lejes
së qëndrimit të të huajit kur familja shpërbëhet. Nëse nuk jepet një autorizim i tillë, anëtarëve të familjes duhet t’u jepet kohë
e arsyeshme para nisjes, që të rregullojnë punët e tyre në shtetin e punësimit.
Ndonëse ligji për të huajt nuk i referohet shprehimisht të drejtës të anëtarëve të familjes për punësim, ata gëzojnë të drejta
të barabarta në tregun e punës si shtetasit, si mbajtës të lejeve përkatëse të qëndrimit. Po sipas nenit 70 të ligjit të sipërcituar
87

Një fëmijë bëhet automatikisht shqiptar, nëse një nga prindërit është shqiptar. Nëse prindërit nuk janë shtetas shqiptarë, por janë me qëndrim të ligjshëm në Shqipëri, fëmija
i lindur në Shqipëri mund të bëhet shtetas shqiptar nëse këtë gjë e kërkojnë të dy prindërit.

88

Gjithashtu aplikantët nuk mund të jenë dënuar për një vepër penale që sanksionohet me deri në tre vjet burg ose pranimi i tyre në Shqipëri mund të përbëjë kërcënim për
sigurinë publike dhe mbrojtjen kombëtare.

89

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 554/2013 “Për kriteret dhe procedurat e fitimit të shtetësisë shqiptare nga personat me origjinë shqiptare me përjashtime të shtetasve të
Kosovës”.

90

Gjithashtu, të gjitha dispozitat përkatëse në lidhje me aplikimin për bashkim familjar, procedurën e bashkimit si edhe të drejtat e anëtarëve të familjes së refugjatëve janë
përcaktuar në nenin 63, 64, 65, 67 të Ligjit për azilin.

91

Neni 34 i Ligjit për të huajt parashikon që “leja e qëndrimit nuk rinovohet nëse arsyet për të cilat është dhënë nuk ekzistojnë më, për shembull, martesa është zgjidhur”.
Anëtari i familjes gëzon të drejtën për leje qëndrimi të pavarur vetëm pas 5 vitesh qëndrimi në Shqipëri. Në rastin e vdekjes së sponsorit, anëtarët e familjes mund të kenë
një rezidencë të pavarur pas 3 vitesh qëndrimi në Shqipëri.

92

Sipas Konventës, Shteti i punësimit konsideron që t’u japë anëtarëve të familjes së atij punëtori migrant që qëndron në atë shtet një autorizim qëndrimi në bazë të bashkimit
familjar. Shteti i punësimit merr parasysh kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre në atë shtet.
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rezidentët afatgjatë gëzojnë të drejta ekonomike, shëndetësore dhe sociale të njëjta me shtetasit shqiptarë, në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Sipas nenit 84 për nevojat e tregut të punës për të punësuarit, anëtarët e huaj të familjes të shtetasve
shqiptarë që janë të gatshëm të punojnë, trajtohen njësoj si shtetasit shqiptarë. Anëtarëve të huaj të familjes të shtetasve
shqiptarë u jepet përparësi ndaj imigrantëve të tjerë për plotësimin e vendeve të lira të punës. Në këtë drejtim, neni 84
parashikon gjithashtu që vendet e lira të punës së pari plotësohen nga personat që kanë aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara
dhe janë të gatshëm të punojnë në vendin e lirë të punës, duke përfshirë anëtarët e huaj të familjes të shtetasve shqiptarë.
Neni 85 parashikon që lejet e punës për anëtarët e familjes të shtetasve shqiptarë duhet të lëshohen me prioritet dhe pa
referencë në tregun e punës.
Është e këshillueshme që në legjislacionin për të huajt të specifikohen të drejtat e anëtarëve të familjes së të huajve në Shqipëri,
sidomos e drejta për arsim, trajnim profesional, punësimin dhe ndihmë sociale. Për më tepër, në përputhje me rekomandimet
e Komitetit për Punëtorët Migrantë, të nxjerra në vitin 2010, është thelbësore që të monitorohet zbatimi i të drejtës së
anëtarëve të familjes për të mbajtur lejen e qëndrimit. Megjithatë, siç u përmend më lart, statusi i qëndrimit të anëtarëve
të familjes varet nga lidhja me mbajtësin kryesor të lejes, duke e bërë pozitën e anëtarëve të familjes të pambrojtur në rast
vdekjeje ose divorci.
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PJESA II
VIZIONI, OBJEKTIVAT E POLITIKAVE DHE
OBJEKTIVAT SPECIFIKE TË STRATEGJISË
Vizioni dhe objektivi i politikave të strategjisë
Vizioni i Strategjisë Kombëtare për Migracionin, i frymëzuar nga proceset e migracionit global po aq sa edhe procesi i integrimit
të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është që deri në vitin 2022 të ofrohet përgjigje gjithëpërfshirëse dhe e plotë ndaj sfidave
dhe mundësive të migracionit në kontekstin e Shqipërisë. Në përputhje me këtë vizion, qeveria shqiptare ka përcaktuar si
qëllimin e kësaj politike:
‘Qeverisjen e efektshme të migracionit në Shqipëri për të trajtuar sfidat që rezultojnë nga lëvizjet
migratore dhe për të rritur ndikimin e migracionit tek zhvillimi në të mirë të migrantëve dhe shoqërisë’
Ky objektiv do të arrihet përmes politikave koherente dhe të bashkërenduara të cilat i përgjigjen: nevojës për ndërtimin e
një kuadri të qëndrueshëm ligjor dhe institucional për qeverisjen e migracionit, nevojës për të vazhduar forcimin e reagimit
ndaj migracionit të parregullt nga, në dhe përmes Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, sfidave që lindin nga flukset e përziera
të popullatave dhe nevojës për të siguruar mbrojtjen e duhur, nevojës për përmirësimin e qeverisjes së migracionit për
motive punësimi; nevojës për promovimin e mëtejshëm të lidhjeve ndërmjet emigracionit të shtetasve shqiptarë me zhvillimin
kombëtar dhe vendor të vendit, sfidat dhe mundësitë për ndërtimin e një kuadri të qëndrueshëm për integrimin e punëtorëve
migrantë të huaj dhe anëtarëve të familjeve të tyre në Shqipëri.
Strategjia Kombëtare për Migracionin përqendrohet në katër prioritete strategjike, si më poshtë:

A. Garantimi i qeverisjes strategjike të
migracionit në Shqipëri

B. Garantimi i migracionit të sigurt dhe të
rregullt nga, përmes, dhe drejt Shqipërisë

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM
Qeverisja e efektshme e migracionit në
Shqipëri për të trajtuar sfidat që rezultojnë
nga lëvizje migratore dhe për të rritur
ndikimin e migracionit tek zhvillimi në të
mirë të migrantëve dhe shoqërisë shqiptare.

C. Zhvillimi i politikave të efektshme për
migracionin për motive punësimi duke rritur
ndikimin pozitiv të migracionit tek zhvillimi
socio-ekonomik kombëtar/lokal

D. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të
migrantëve dhe integrimit të tyre
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PJESA III
OBJEKTIVAT SPECIFIKE TË STRATEGJISË
DHE PRODUKTET KRYESORE
Kushti themelor për qeverisjen e efektshme të migracionit në Shqipëri është të sigurohet një kuadër i qëndrueshëm politik,
ligjor dhe institucional për qeverisjen e migracionit. Ky do të jetë gjithashtu edhe objektivi kryesor i strategjisë. Një kuadër i
qëndrueshëm politikash do të bëjë që politikat e migracionit të integrohen mirë në politikat sektoriale dhe ndërsektoriale, për
aq sa ato janë në përputhje me dokumentet strategjike gjithëpërfshirëse, si Strategjia Kombëtare për Migracionin, SKZHI-ja
dhe procesi i anëtarësimit në BE. Përmirësimi i mbledhjes dhe analizimit të të dhënave për migracionin do të jetë një objektiv
kryesor për të siguruar që kuadri i politikave të bazohet në fakte. Përveç kësaj, Shqipëria do të mbetet një partner aktiv në
proceset rajonale, si edhe në proceset globale për migracionin dhe për të siguruar përkthimin e angazhimeve ndërkombëtare
në fushën e migracionit në veprime konkrete. Objektivat specifike dhe produktet e tyre kryesore janë si më poshtë:

A. Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri
Përafrimi ligjor me standardet e BE-së dhe ato ndërkombëtare dhe përmirësimi i kapaciteteve institucionale (si individualisht,
ashtu edhe nëpërmjet koordinimit të shtuar) përbëjnë një prioritet strategjik për qeverinë shqiptare. Realizimi i tij është
thelbësor për arritjen e progresit thelbësor në të gjitha shtyllat e politikës së qeverisjes së migracionit. Pritet që, si rezultat,
kuadri ligjor dhe institucional të jetë në përputhje me praktikat më të mira evropiane, duke rritur aftësinë e organeve shtetërore
shqiptare për të formuar partneritete efektive në qeverisjen e migracionit. Progresi në këtë fushë është gjithashtu me rëndësi
thelbësore për ta bërë qeverisjen e migracionit më transparentë dhe të aftë për t’iu përgjigjur emergjencave në mënyrë
fleksibël. Ky objektiv strategjik do të realizohet nëpërmjet objektivave specifike të mëposhtme që do të prodhojnë rezultatet
në vijim:
A. Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri
A1. Përafrimi i kuadrit ligjor kombëtar
me kuadrin ligjor të BE-së dhe
ndërkombëtar për qeverisjen e
migracionit

A1.1 Miratimi dhe zbatimi sistematik i termave, normave dhe standardeve
ndërkombëtare në fushën e migracionit

A2. Rritja e kapaciteteve institucionale
për qeverisjen e migracionit

A2.1 Qartësimi i kompetencave të institucioneve & agjencive kryesore
shqiptare dhe identifikimi i kapaciteteve të tyre për qeverisjen e
migracionit
A2.2 Përmirësimi i mbledhjes, analizimit dhe ndarjes së të dhënave për
migracionin

A3. Përmirësimi i mekanizmave të
koordinimit për qeverisjen e
migracionit

A3.1 Përmirësimi i koherencës horizontale dhe vertikale përmes koordinimit
të përmirësuar operacional dhe strategjik

A4. Forcimi i partneriteteve për
qeverisjen e migracionit

A4.1 Rishikimi i partneriteteve ekzistuese institucionale për migracionin dhe
formulimi i partneriteteve të reja
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B. Garantimi i migracionit të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë
Menaxhimi i integruar i kufirit dhe i migracionit ka marrë një pozicion qendror në përpjekjet e Shqipërisë për të reduktuar
lëvizjen e parregullt në të gjithë kufijtë e saj dhe brenda territorit. Ky objektiv bazohet në angazhimet ekzistuese, me qëllim
rritjen e efektivitetit të mekanizmave të kontrollit për pranimin, qëndrimin dhe lëvizjen tranzit të sigurt dhe të rregullt të të
huajve dhe kthimin dhe riintegrimin e shtetasve shqiptarë. Ajo njeh rëndësinë e shpërndarjes së përshtatshme të burimeve
për të përballuar sfidat e rrjedhave të migracionit në zhvillim dhe për të zhvilluar dhe forcuar mekanizmat e bashkëpunimit me
autoritetet e vendeve të origjinës dhe destinacionit të emigrantëve.
Ky objektiv strategjik do të realizohet nëpërmjet objektivave specifike të mëposhtme:
B. Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë
B1. Trajtimi në mënyrë të efektshme i
B1.1 Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës në kufijtë e shtetit dhe
lëvizjeve të parregullta në kufijtë e
brenda territorit për të forcuar kontrollin e migracionit duke ruajtur të
shtetit dhe në brendësi të territorit të
drejtat e migrantëve.
Shqipërisë
B1.2 Sigurimi i efiçencës së punonjësve të kufirit
B1.3 Përdorimi i procedurave të hyrjes dhe qëndrimit si instrumente të
efektshme për parandalimin dhe reduktimin e migracionit të parregullt
B1.4 Minimizimi i rasteve të qëndrimit të parregullt dhe tranzitimit me anë të
kontrollit të ligjshmërisë së qëndrimit, masave për shkeljen e provuar të
ligjshmërisë të qëndrimit dhe ofrimit të informacionit
B2. Përmirësimi i efektshmërisë së
mekanizmave të kthimit në vendin e
origjinës për shtetasit e huaj

B2.1 Kthimi i suksesshëm i shtetasve të huaj në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit dhe kthimit vullnetar

B3. Reagimi me efikasitet ndaj migracionit B3.1 Sigurimi i zbatimit të masave të duhura për parandalimin e migracionit të
të parregullt të shtetasve shqiptarë në
parregullt të shtetasve shqiptarë
vendet anëtare të BE-së
B3.2 Mbështetja për kthimin dhe riintegrimin e shtetasve shqiptarë të
ripranuar
B4. Menaxhimi i flukseve të përziera

B4.1 Zhvillimi i kuadrit strategjik dhe operacional për të përballuar sfidat e
flukseve të përziera drejt Shqipërisë

C. Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur
ndikimin pozitiv të migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar dhe vendor
Migracioni i punës i shtetasve shqiptarë do të mbetet një faktor kryesor i zhvillimit të vendit. Aplikimi i një kombinimi masash
është i nevojshëm për të reduktuar migracionin e parregullt, për të mbrojtur të drejtat e migrantëve dhe për të maksimizuar
kontributin e përgjithshëm pozitiv të migrimit ekonomik në mirëqenien vendore dhe kombëtare. Ky objektiv synon të integrojë
më mirë politikën e migracionit në menaxhimin e tregut kombëtar të punës duke ofruar stimuj për kthimin e punëtorëve në
sektorët në nevojë, duke shfrytëzuar më mirë aftësitë e të kthyerve dhe duke promovuar përdorimin produktiv të remitancave
dhe kontributet e tjera të emigrantëve. Furnizimi i emigrantëve të ardhshëm me informacion të plotë mbi të drejtat dhe
mundësitë e tyre është veçanërisht e rëndësishme për lehtësimin e formave të rregullta të migracionit për motive punësimi
(qarkullues dhe sezonale) dhe për inkurajimin e kthimit në tregun shqiptar të punës.
Ky objektiv strategjik do të realizohet nëpërmjet objektivave specifike të mëposhtme që do të sjellin këto rezultatet:
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C. Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të migracionit
tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar dhe vendor
C1. Sigurimi i kuadrit të efektshëm të
politikave të migracionit për motive
punësimi

C1.1 K
 onsiderimi i dinamikave të migracionit të shtetasve shqiptarë në
zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave kombëtare të punësimit
C1.2 P
 ërpilimi dhe zbatimi i politikave dhe skemave proaktive që synojnë
të tërheqin shtetas shqiptarë, anëtarë të diasporës shqiptare, dhe të
huaj me aftësi dhe kualifikime, për të cilat oferta është e ulët në tregun
shqiptar të punës
C1.3 M
 onitorimi i rregullt dhe parashikimi i nevojave për migracionin për
motive punësimi
C1.4 K
 rijimi dhe zbatimi i kuadrit rregullator dhe institucional për migracionin
për motive punësimi

C2. Lehtësimi i migracionit sezonal dhe
qarkullues për shtetasit shqiptarë

C2.1 T
 ë njihen në vazhdimësi dinamikat e migracionit qarkullues dhe sezonal
dhe të krijohet kuadri rregullator
C2.2 Nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar për migracionin e punës
C2.3 S igurimi i ofrimit të shërbimeve përpara nisjes për punëtorët migrantë
shqiptarë të mundshëm
C2.4 F orcimi i kapaciteteve institucionale për mbrojtjen e të drejtave të
punëtorëve migrantë
C2.5 Lehtësimi i kthimit dhe riintegrimit socio-ekonomik të shtetasve shqiptarë

C3. Maksimizimi i ndikimit të migracionit
tek zhvillimi kombëtar dhe vendor

C3.1 Promovimi i kanalizimit formal dhe përdorimit produktiv të remitancave
C3.2 Promovimi i investimit në Shqipëri

D. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimit të tyre
Shtylla e fundit e qeverisjes së migracionit përqendrohet në sigurimin e kushteve të favorshme për integrimin afatgjatë të
migrantëve në Shqipëri. Kjo do të realizohet përmes identifikimit të sfidave aktuale me të cilat përballen shtetasit e huaj në
ushtrimin e të drejtave të tyre të garantuara nga legjislacioni shqiptar dhe përmes propozimit të masave specifike për mbrojtjen
e këtyre të drejtave. Në veçanti, në këtë shtyllë njihet nevoja e rritjes së ndërgjegjësimit të migrantëve për të drejtat e tyre dhe
lehtësimin e aksesit të tyre në forma të ndryshme të mbështetjes apo të shërbimeve. Vëmendje e veçantë i kushtohet reduktimit
të pengesave për gëzimin efektiv të të drejtave nga kategoritë më vulnerabël, si emigrantët femra, fëmijët dhe të rinjtë.
Ky objektiv strategjik do të realizohet nëpërmjet objektivave specifike të mëposhtme që do të sjellin këto rezultatet:
D. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre në vend
D1. Garantimi i një kuadri gjithëpërfshirës D1.1 Shtrirja e garancive ligjore të mosdiskriminimit tek të gjithë personat që
jodiskriminues që mbron në mënyrë
qëndrojnë në territor
të efektshme të drejtat e migrantëve
D1.2 Ndërgjegjësimi i imigrantëve për të drejtat e tyre dhe procedurat për
zbatimin e tyre
D1.3 Përmirësimi i efektivitetit dhe monitorimit të mekanizmave të mbrojtjes
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D2. Identifikimi i migrantëve si kategori
vulnerabël për programimin dhe
ofrimin e asistencës

D2.1 Dhënia e asistencës së përshtatur për të përmbushur nevojat specifike të
fëmijëve dhe të të rinjve

D3. Përmirësimi i kushteve të integrimit
kulturor dhe socio-ekonomik të
migrantëve (për shtetasit shqiptarë
dhe të huaj)

D3.1 Garantimi i të drejtës të barabartë për sigurime shoqërore

D4. Ofrimi i zgjidhjeve të qëndrueshme
për imigrantët

D4.1 Lehtësimi i fitimit të qëndrimit afatgjatë dhe bërja e statusit të qëndrueshëm

D2.2 Trajtimi i nevojave specifike të migrantëve

D3.2 Dhënia e të drejtës për strehim, kujdes shëndetësor dhe edukim
D3.3 Hartimi dhe zbatimi i programeve të dedikuara të integrimit

D4.2 Ofrimi i një rruge të qartë drejt shtetësisë
D4.3 Garantimi i statusit ligjor të familjarëve
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PJESA IV
BURIMET FINANCIARE
Ky kapitull trajton në mënyrë të përmbledhur burimet financiare, që janë të nevojshme për zbatimin e planit të veprimit për
“Strategjinë Kombëtare për Migracionin”. Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e masave nga të gjitha burimet
e financimit, është rreth 341.25 milionë lekë ose afërsisht 2.7 milionë euro93. Burimet nga buxheti i shtetit janë të alokuara në
programet buxhetore të Ministrive të linjës dhe të institucioneve që janë përgjegjëse për zbatimin e planit të veprimit.
Alokimi i fondeve për periudhën 2019-2021 është programuar duke mbajtur në konsideratë tavanet përfundimtare të
projektbuxhetit afatmesëm (PBA 2019-2021). Burimet financiare nga buxheti i shtetit mbulojnë rreth 73.7% të kostos së
strategjisë, përkatësisht rreth 251.3 milionë lekë. Ndërsa burimet e financimit të angazhuara nga donatorët mbulojnë 0.8% të
kostos së strategjisë ose 2.76 milionë lekë.
Hendeku financiar i pambuluar nga buxheti është 25.53%. Ai është pjesë e kërkesave buxhetore shtesë dhe e bisedimeve
me donatorë të ndryshëm. Kostot kryesore janë për aktivitete plotësuese, si vlerësime dhe studime të pavarura, fushata
informimi, projekte për rritjen e kapaciteteve pritëse për migrantët dhe programe pilote për integrimin e kategorive vulnerabël
të migrantëve.
Shpenzimet e nevojshme për zbatimin e PKV-së janë nxjerrë duke kostuar më vete secilën nga nënmasat e planit të veprimit.
Në llogaritjen e shpenzimeve totale është marrë në konsideratë kohështrirja e masës, numri i përfituesve për aktivitete të
caktuara, etj. Kostimi i Planit të Veprimit është realizuar bazuar në praktikën e planifikimit buxhetor.
Tabela 1 paraqet buxhetin në vite sipas objektivave strategjike. 59.6% e shpenzimeve që nevojiten për objektivin strategjik B.
Tabela 1 Buxheti sipas objektivave strategjik për periudhën 2019-2022
Përshkrimi
OBJEKTIVAT, AKTIVITETET

Buxheti 2019-2022
Viti 2019

Viti 2020

Viti 2021

Viti 2022

TOTALI

Objektivi strategjik A: Garantimi i
qeverisjes strategjike të migracionit
në Shqipëri

3,872,000.00

7,489,000.00

4,446,000.00

Objektivi strategjik B: Garantimi i
migracionit të sigurt dhe të rregullt
nga, përmes, dhe drejt Shqipërisë

61,698,000.00

45,764,000.00

46,445,000.00

49,520,520.00 203,427,520.00

936,000.00

33,007,000.00

20,098,000.00

20,623,000.00

74,664,000.00

6,935,400.00

11,267,200.00

12,109,480.00

12,589,480.00

42,901,560.00

73,441,400.00

97,527,200.00

83,098,480.00

87,179,000.00 341,246,080.00

Objektivi strategjik C: Zhvillimi
i politikave të efektshme për
migracionin për motive punësimi
duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socioekonomik kombëtar/lokal
Objektivi strategjik D: Promovimi
dhe mbrojtja e të drejtave të
migrantëve dhe integrimit të tyre
TOTAL (1+2+3+4+5)
93

Kursi i këmbimit: 1 Euro = 125 lekë
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4,446,000.00

20,253,000.00
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3,400,000
67,846,000

B.2 Përmirësimi i efektshmërisë së mekanizmave të kthimit për
shtetasit e huaj

B.3 Reagimi me efikasitet ndaj migracionit të parregullt të shtetasve
shqiptarë në vendet anëtare të BE-së
21,877,520

110,304,000

B.1 Trajtimi në mënyrë të efektshme i lëvizjeve të parregullta në
kufijtë e shtetit dhe në brendësi të territorit të Shqipërisë

B.4 Menaxhimi i flukseve të përziera

203,427,520

3,033,000

A.4 Forcimi i partneriteteve për qeverisjen e migracionit

Objektivi strategjik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të
rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

2,010,000

A.3 Përmirësimi i mekanizmave të koordinimit për qeverisjen e
migracionit

14,110,000

1,100,100

A.1 Përafrimi i kuadrit ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së
dhe ndërkombëtar për qeverisjen e migracionit

A.2 Rritja e kapaciteteve institucionale për qeverisjen e migracionit

20,253,000

341, 246,080

Kosto Totale
(në Lek)

Objektivi strategjik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të
migracionit në Shqipëri

TOTALI

Objektivat strategjike dhe nënobjektivat të mbuluara nga
dokumenti strategjik

Tabela 2 Kostimi i zbatimit të planit të veprimit sipas objektivave 2019-2021

8,377,520

39,046,000

3,400,000

110,304,000

161,127,520

3,033,000

1,710,000

4,840,000

800,000

10,383,000

251,329,520

Buxhet

0

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

2,760,000

Donatorët

Financimi

Tabela 2 paraqet buxhetin sipas burimeve të financimit dhe hendekun financiar për secilin nga objektivat specifikë.

Planifikohet një vlerësim i pavarur për zbatimin e
konventave; mund të financohet nga donatorët

Komente për objektivat me hendek financiar

13,500,000

28,800,000

0

0

42,300,000

0

0

Projekt për rritjen e kapaciteteve pritëse të
emigrantëve (2020)

Projekt i ri për menaxhimin e të dhënave për
migrantët; Kërkohet më shumë personel për
9,270,000
sektorin e monitorimit të strategjisë; konsulenca
për seminare dhe hartim modulesh trajnimi

300,000

9,570,0000

87,156,560

Hendeku
Financiar
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41,358,000
21,561,000
11,745,000

C.1 Krijimi dhe zbatimi i kuadrit rregullator dhe institucional për
migracionin për motive punësimi

C.2 Lehtësimi i migracionit sezonal dhe qarkullues për shtetasit
shqiptarë

C.3 Maksimizimi i ndikimit të migracionit tek zhvillimi kombëtar
dhe lokal

14,479,600

D.3 Përmirësimi i kushteve të integrimit kulturor dhe socioekonomik të migrantëve (shtetas shqiptarë dhe të huaj)
8,314,000

6,772,000

D.2 dentifikimi i migrantëve si kategori vulnerabël për programimin
dhe ofrimin e asistencës

D.4 Ofrimi i zgjidhjeve të qëndrueshme për imigrantët

13,335,960

D.1 
Garantimi i një kuadri gjithëpërfshirës jodiskriminues që
mbron në mënyrë të efektshme të drejtat e migrantëve

42,901,560

74,664,000

Objektivi strategjik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për
migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar dhe vendor

Objektivi strategjik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të
migrantëve dhe integrimit të tyre

Kosto Totale
(në Lek)

Objektivat strategjike dhe nënobjektivat të mbuluara nga
dokumenti strategjik

8,014,000

6,179,600

6,772,000

5,549,400

26,515,000

7,385,000

6,961,000

38,958,000

53,304,000

Buxhet

300,000

0

0

0

300,000

2,160,000

0

0

2,160,00

Donatorët

Financimi

0

8,300,000

0

7,786,5000

16,086,560

2,200,000

14,600,000

2,400,000

19,200,000

Hendeku
Financiar

Program pilot për integrimin e kategorive
vulnerabël të shtetaseve të huaj

Hendeku kryesisht për fushata informimi; krijimin
i një njësie në Inspektoratin e Punës (2021-2022)

Anketa, konsultime

Vlerësim; skemë për mbështetjen e bizneseve,
projekt i ri në 2020

Vlerësim nevojash

Komente për objektivat me hendek financiar

PJESA V
LLOGARIDHËNIA DHE MONITORIMI
Do të krijohet një sistem i dyfishtë monitorimi, i cili do të mbulojë realizimin e objektivave specifike në të gjitha shtyllat e
propozuara të strategjisë, si edhe përmirësimin e koordinimit të përgjithshëm të aktiviteteve. Ky kapitull përshkruan kornizën
institucionale dhe operacionale të nevojshme për monitorimin efektiv të zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit.
Progresi në arritjen e objektivave të Strategjisë do të matet përmes një sërë treguesish, të lidhur me objektiva dhe masa
specifike, siç përcaktohet në Planin e Veprimit. Përgjegjësia për monitorimin e përfundimit në kohë të secilës masë dhe sipas
parashikimit, do të qëndrojë me një institucion qeveritar udhëheqës, i caktuar për çdo masë, përjashtuar rastet, kur kjo
është e parashikuar ndryshe94. Institucioni udhëheqës do të përcaktojë nëntreguesit e detajuar, do të përcaktojë formatin
dhe procedurat për raportimin dhe mbajtjen e komunikimit të rregullt me të gjitha agjencitë përgjegjëse për atë masë. Një
person kontakti në institucionin udhëheqës do të jetë përgjegjës për hartimin e raporteve të rregullta në bazë të të dhënave
standarde, të mbledhura nga agjencitë çdo tremujor.
Në Sektorin e Migracionit në Ministrinë e Brendshme do të krijohet një strukturë horizontale, që do të quhet Sekretariati
Teknik. Kjo strukturë do të ndjekë monitorimin e progresit duke u siguruar që ai të jetë gjithëpërfshirës, që të mbulojë të
gjitha shtyllat e Strategjisë dhe Planit të Veprimit, që është i përditësuar dhe që mbështetet në informacion aktual dhe standard.
Sekretariati do të bashkërendojë aktivitetet monitoruese të të gjitha agjencive udhëheqëse, duke mbledhur raporte tremujore
me qëllim harmonizimin, identifikimin e mangësive të të dhënave dhe analizën e tendencave. Sekretariati do të prezantojë një
plan për dorëzimin e raporteve, si edhe do të sigurojë asistencë teknike për pikat e kontaktit, duke sqaruar metodologjinë.
Gjithashtu, do të integrojë kontributet e ndryshme që do të sjellin agjencitë udhëheqëse në një raport progresi gjashtëmujor
mbi zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit, i cili do t’i dorëzohet një Komiteti Teknik të Migracionit të udhëhequr nga
Zëvendësministri i Brendshëm dhe i përbërë nga Drejtorët e Departamenteve në secilën ministri apo institucion të caktuar
me përgjegjësinë e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Migracionin. Raporti do të përfshijë rekomandime të
hollësishme, duke trajtuar çështjet e reja në zbatimin e masave të veçanta.
Komiteti Teknik do të caktojë Sekretariatin Teknik për të bashkërenduar aktivitetet me qëllim përgatitjen e draftit të raportit
njëvjeçar që do të mbulojë të gjitha masat e përcaktuara në Strategjinë dhe Planin e Veprimit, duke ofruar diagnozën e
çështjeve dhe rekomandime për masa korrigjuese. Raporti më pas do t’i dorëzohet një Grupi Drejtues për Migracionin.
Grupi Drejtues për Migracionin do të jetë organ konsultativ me funksion mbikëqyrjen e progresit të përgjithshëm në
arritjen e objektivave të politikave strategjike të migrimit dhe përmirësimin e mekanizmave të bashkërendimit. Grupi Drejtues
do të përfshijë zëvendësministra, duke përfaqësuar institucionet e përfshira në zbatimin e Strategjisë dhe do të mblidhet të
paktën një herë në vit për të miratuar drejtimet e përgjithshme të aktiviteteve në përmbushjen e Strategjisë, do të propozojë
modifikime të planit të aktiviteteve dhe të hartojë propozime specifike për rishikimin e fushëveprimit të masave ekzistuese, si
edhe miratimin e masave shtesë. Grupi Drejtues do të marrë parasysh tendencat ndryshuese të migracionit, situatën e buxhetit
dhe ndikimin e strategjive të tjera qeveritare. Grupi Drejtues mund t’i paraqesë Këshillit të Ministrave rekomandime specifike
nga mbledhjet e tij. Të paktën dy herë në vit do të organizohen takime periodike me aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile
dhe aktorë të tjerë të përfshirë në çështjet migratore për të rishikuar progresin e arritur dhe për të forcuar bashkëpunimin
mes institucioneve qeveritare dhe atyre joqeveritare për zbatimin e strategjisë.

94

Në disa raste, institucionet joqeveritare, si Avokati i Popullit, do të drejtojnë zbatimin e disa masave specifike.
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Rishikimi afatmesëm i Planit të Veprimit
Periudha e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit do të jetë 2019-2022. Në përfundim të dy viteve të para të zbatimit,
mund të parashikohet një rishikim afatmesëm i Planit të Veprimit për të marrë në konsideratë tendencat e migracionit dhe për
të përshtatur planifikimin buxhetor me planifikimin afatmesëm të qeverisë. Puna për rishikimin afatmesëm do të udhëhiqet
nga Komiteti Teknik për Migracionin. Procedura e miratimit për Planin e rishikuar të Veprimit do të bëhet siç parashikohet me
ligj dhe siç zbatohet në fillimin e kësaj Strategjie dhe Plani Veprimi. Rishikimi afatmesëm do të parashikojë të paktën një raund
konsultimesh me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë në fushën e migracionit.
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PLAN VEPRIMI PËR STRATEGJINË
KOMBËTARE PËR MIGRACIONIN
2019 – 2022

Lista e shkurtimeve
ADISA		

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

AIDA		

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

AKD 		

Agjencia Kombëtare e Diasporës

ASPA		

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

BSH		

Banka e Shqipërisë

DAP		

Departamenti i Administratës Publike

DBE		

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

DKM		

Departamenti i Kufirit dhe i Migracionit

GNP 		

Grupi ndërinstitucional i Punës

KVA		

Kthim Vullnetar i Asistuar

IKSSH		

Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore

INSTAT		

Instituti i Statistikave

IOM		

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

KBR 		

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal

MASR		

Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë

MB		

Ministria e Brendshme

MBZHR		

Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural

MD		

Ministria e Drejtësisë

MEPJ		

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

MFE		

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MSHD 		

Ministri i Shtetit për Diasporën

MSHMS		

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

MTM		

Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit

OBSH		

Organizata Botërore e Shëndetësisë

PSHSH		

Policia e Shtetit Shqiptar

SM		

Sportel Migracioni

SHKP		

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

46
Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit 2019 – 2022

47

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit 2019 – 2022

A1

Nr.

Masat që duhet të merren

rishikimi i 1rë 0.00
deri në fund
të 2020
Çdo tre vjet

c. të kryhet rishikim i rregullt i ndikimit
të akteve ligjore në mirëqeverisjen e
migracionit (si ligji për të huajt, ligji për
emigracionin për qëllime punësimi, ligji

MB

300,000 MB

MFE
MEPJ
MSHMS
MSHD

MFE
MSHMS
Avokati i Popullit
IOM

MEPJ
MFE
MSHMS
MASR
MSHD
MD
IOM
DBE

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

800,000 MB

Burimet
financiare
në Lek

2020

2019

Afati kohor

b. të vlerësohet niveli i zbatimit të
konventave të ratifikuara dhe ndikimit
që ato kanë në garantimin e të
drejtave të migrantëve, me qëllim
identifikimin e mekanizmave që do të
nxisnin zbatimin e tyre të efektshëm

Përafrimi i kuadrit ligjor A1.1 Miratimi dhe zbatimi sistematik
i normave, standardeve
kombëtar me atë të
ndërkombëtare në fushën
BE-së dhe me kuadrin
e migracionit, përfshirë dhe
ndërkombëtar për
terminologjinë
qeverisjen e migracionit
a. të kryhet rishikimi i legjislacionit
shqiptar për migracionin për të
identifikuar mangësitë në raport
me legjislacionin e BE-së dhe atë
ndërkombëtar, lidhur me qëllimin,
garancitë procedurale dhe garantimin
e të drejtave të migrantëve, si
dhe përdorimin e terminologjisë
kryesore ndërkombëtare në fushën e
migracionit

Nënobjektiv

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

Të jetë kryer çdo tre
vjet rishikimi i ndikimit të
akteve kryesore ligjore për
qeverisjen e migracionit

Të jetë kryer vlerësimi i
detajuar i nivelit të zbatimit
të konventave të ratifikuara
dhe i ndikimit që ato
kanë në garantimin e të
drejtave të migrantëve, si
edhe të jenë identifikuar
mekanizmat për të nxitur
zbatimin e tyre

Të ketë përfunduar rishikimi
i plotë ligjor i legjislacionit
shqiptar për migracionin,
i cili do të theksojë
boshllëqet në përafrimin
me Acquis-në e BE-së dhe
legjislacionin ndërkombëtar,
si edhe rekomandimet për
ndryshime ligjore

Rezultatet

Numri i ndryshimeve ligjore
specifike të ndërmarra
gjatë zbatimit të këtij Plani
Veprimi që sigurojnë

Numri i rekomandimeve/
mekanizmave të
identifikuara për nxitjen e
zbatimit të konventave të
ratifikuara dhe zbatimi i tyre
efektiv

Numri i ndryshimeve
ligjore të propozuara dhe
miratuara çdo vit për
të siguruar reflektimin e
plotë të angazhimeve të
Shqipërisë me konventat
ndërkombëtare të
nënshkruara dhe të
ratifikuara dhe përafrimin
me acquis të BE-së

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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A2

Nr.
më pas e në
vazhdimësi

për diasporën, ligji për azilin, etj.) për
të identifikuar nevojën për ndryshime
ligjore me synim rritjen e efektivitetit
të masave ligjore

b. të hartohet një program
gjithëpërfshirës trajnimi mbi
qeverisjen e migracionit për
institucionet qeveritare; modulet
ekzistuese të trajnimit në fushën
e migracionit të përafrohen me
këtë program; Shkolla Shqiptare e
Administratës Publike të realizojë
dhe trajnim trajnerësh “TOT” për
programin e qeverisjes se migracionit.
2020 -2022

2020

Afati kohor

Masat që duhet të merren

A2.1 Qartësimi i kompetencave të
Rritja e kapaciteteve
institucioneve & agjencive kryesore
institucionale për
të QSH-së, si edhe identifikimi i
qeverisjen e migracionit
kapaciteteve të tyre për qeverisjen
e migracionit
a. të kryhet një vlerësim i thellë i
kapaciteteve institucionale për
qeverisjen e efektshme të migracionit
(në nivele të ndryshme të menaxhimit
në të gjitha institucionet përkatëse

Nënobjektiv

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

1,500,000 MB

Shkolla Shqiptare
e Administratës
Publike
Shkolla e
Magjistraturës
IOM
DBE

DAP

MASR
MD
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

450,000 MB

Burimet
financiare
në Lek

Të jetë hartuar dhe
miratuar një program
trajnimi gjithëpërfshirës
mbi qeverisjen e migracionit
për institucionet qeveritare

Të jetë përfunduar vlerësimi
i detajuar i kapaciteteve
institucionale për qeverisjen
e efektshme të migracionit
dhe të jenë formuluar
rekomandimet përkatëse
për forcimin e kapaciteteve

Rezultatet

Ekzistenca e programit të
trajnimit;
Numri i moduleve të
trajnimit të hartuara si
dhe të përafruara me
këtë program kombëtar
trajnimesh; Numri i
nëpunësve të institucioneve
qeveritare të trajnuar çdo
vit mbi bazën e programit
të ri të trajnimit për
qeverisjen e migracionit;

Nevojat specifike për
forcimin e kapaciteteve
institucionale që janë
identifikuar dhe ndryshimet
organizative që janë
ndërmarrë

një efektivitet më të
lartë të kuadrit ligjor për
migracionin në vend

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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Nr.

Nënobjektiv

2019

d. të forcohen kapacitetet e Sektorit të
Migracionit të Ministrisë së Brendshme
për të kryer funksionet që lidhen me
monitorimin e zbatimit të Strategjisë
Kombëtare për Migracionin

A2.2 Përmirësimi i mbledhjes, analizimit
dhe ndarjes së të dhënave për
migracionin

2020

Afati kohor

c. të rishikohet dhe të institucionalizohet
funksioni i Sporteleve të Migracionit
(përfshirë dhe riintegrimin) nën
Shërbimin Kombëtar të Punësimit

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

6,720,000 MB

IOM
Shkolla Shqiptare
e Administratës
Publike

SHKP/MFE
ADISA

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

190,000 MFE

Burimet
financiare
në Lek

Të jenë rekrutuar staf
shtesë në Sektorin e
Migracionit të MB-së si
edhe të jetë trajnuar stafi
lidhur me monitorimin e
Strategjisë për Migracionin

Të jetë formalizuar
funksioni i Sporteleve
të Migracionit dhe të
jetë përfshirë në kuadrin
operacional të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit;
Funksioni i Sporteleve
të Migracionit të jetë
përafruar me atë të
shërbimeve të tjera publike

Rezultatet

Numri i stafit të rekrutuar
në Sektorin e Migracionit
pranë MB-së; numri i stafit
të trajnuar për monitorimin
e Strategjisë për Migracionin
Numri i raporteve të
monitorimit të prodhuara
nga Sektori në lidhje me
zbatimin e Strategjisë për
Migracionin

Numri i punonjësve të
caktuar nga SHKP për çdo
Sportel Migracioni që ka
terma të qarta pune; Numri
i migrantëve të referuar nga
Sportelet e Migracionit tek
shërbime të tjera publike
në dispozicion në nivel
kombëtar dhe lokal

numri i trajnerve që do të
japin trajnim për modulet e
hartuara.

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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Nr.

Nënobjektiv
2020

2019

2020-2022

b. identifikimi i mangësive/vështirësive në
mbledhjen e të dhënave administrative
për migracionin dhe hartimi i një
modeli të ri standard për mbledhjen
e tyre

c. të rriten kapacitetet institucionale për
mbledhjen e të dhënave administrative
për migracionin si edhe për kryerjen
e studimeve mbi migracionin përmes
trajnimeve (përfshirë trajnimin në
vendin e punës), vizitave studimore,
etj.

Afati kohor

a. të përmirësohet menaxhimi i të
dhënave për migrantët përmes aksesit
në një sistem të përbashkët për
menaxhimin e informacionit

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

Agjencia
kryesuese

600,000 ASPA

300,000 INSTAT

INSTAT
MB
IOM
DBE

IOM
DBE

INSTAT
DBE

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

1,000,000 DKM/ MB

Burimet
financiare
në Lek

Nëpunësit e institucioneve
të ndryshme të QSH -së të
jenë trajnuar dhe aftësuar
për mbledhjen, analizimin
dhe ndarjen e të dhënave

Të ketë përfunduar raporti
i vlerësimit të boshllëqeve
për mbledhjen e të
dhënave administrative
në fushën e migracionit
dhe gjetjet të jenë ndarë
me të gjitha ministritë
e linjës përgjegjëse për
menaxhimin e migracionit
në vend

Të jenë hartuar e
nënshkruar marrëveshjet
zyrtare ndërmjet
agjencive të ndryshme,
duke përcaktuar kushtet
për akses në sistemin e
përbashkët të menaxhimit
të informacionit

Rezultatet

Numri i nëpunësve
qeveritarë të trajnuar për
mbledhjen, analizimin dhe
ndarjen e të dhënave për
migracionin; përqindja e
nëpunësve meshkuj/femra
të trajnuar çdo vit; numri
i botimeve zyrtare për
migracionin të përfunduara
çdo vit

Modeli i ri standard për
mbledhjen e të dhënave
administrative për
migracionin, i cili është
hartuar dhe përdorur nga
çdo institucion kombëtar

Numri i marrëveshjeve
ndërinstitucionale lidhur
me aksesin në sistemin e
përbashkët të menaxhimit
të informacionit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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2,100,000 INSTAT

500,000 MB

Ministri i Shtetit për Diasporën dhe IOM-i aktualisht po përgatitin një profil socio-ekonomik të migracionit të komunitetit shqiptar në Itali.

2020 -2022

f. të zhvillohet një metodologji për
mbledhjen e të dhënave mbi daljet e
shtetasve shqiptarë dhe kthimeve në
Shqipëri si edhe hyrjeve të migrantëve,
por edhe për praninë e migrantëve në
çdo sektor dhe rajon për të prodhuar

Agjencia
kryesuese

MB
IOM

INSTAT
MB
AKD/MSHD

INSTAT

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

750,000 Të gjitha
ministritë e
linjës

Burimet
financiare
në Lek

Realizimi i kësaj mase ka si kërkesë paraprake realizimin me sukses të Regjistrit të Adresave të shtetasve shqiptarë me qëndrim jashtë vendit.

Analiza e
parë në
vitin 2020
dhe më pas
përditësimi
vjetor i saj

2020-2022

d. të forcohen kapacitetet institucionale
për shkëmbimin e rregullt të të
dhënave për migracionin me
autoritetet e duhura në vendet
e destinacionit që përfshijnë por
nuk limitohen në Zyrat Statistikore,
Autoritetet e Kufirit, etj

e. të kryhet një analizë e thellë e
Regjistrit të shtetasve shqiptarë jashtë
vendit për të ndërtuar profilin bazë
(si edhe vendndodhjen gjeografike,
moshën, gjininë) që do të mbështesë
procesin e hartimit të politikave
të ardhshme për qeverisjen e
migracionit1 (votimin jashtë vendit,
etj.)2

Afati kohor

Masat që duhet të merren

2

Nënobjektiv

1

Nr.

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

INSTAT ka hartuar
metodologjinë për
mbledhjen e të dhënave
dhe e zbaton atë.

Të ketë përfunduar analiza
e detajuar e Regjistrit të
shtetasve shqiptarë dhe
të jetë përpiluar profili
socio-ekonomik i shtetasve
shqiptar në çdo vend

Në bashkëpunim me
partnerët ndërkombëtarë,
institucionet shqiptare të
kenë hartuar procedurat
standarde për shkëmbimin
e të dhënave

Rezultatet

Numri i botimeve periodike
të fokusuara në shkallën,
përbërjen dhe pozicionin
socio-ekonomik të
migrantëve nga dhe për në
Shqipëri;

Masa në të cilën profili
socio-ekonomik i
komuniteteve shqiptare
jashtë vendit përdoret
për të avancuar politikat
kombëtare në fushën e
migracionit

Numri i shkëmbimeve të të
dhënave të migracionit të
kryera çdo vit; Volumi i të
dhënave të shkëmbyera

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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A3

Nr.

statistika të përditësuara rregullisht
që mbulojnë një larmi çështjesh si
punësimi, shëndetësia, arsimi, krimi,
etj.)

Masat që duhet të merren

b. të kryhet një analizë për të
identifikuar mangësitë e mundshme
në koordinimin institucional në
nivel horizontal dhe vertikal, si edhe
mangësitë në ofrimin e informacionit
dhe shërbimeve për kategori të

A3.1 Përmirësimi i koherencës
Përmirësimi i
horizontale dhe vertikale përmes
mekanizmave të
koordinimit të përmirësuar
koordinimit për
operacional dhe strategjik
qeverisjen e migracionit
a. Të kryhet një rishikim i aktiviteteve
të strukturave të pushtetit vendor
në zbatimin e politikave dhe të
legjislacionit për migracionin dhe në
ofrimin e shërbimeve ndaj migrantëve;
propozimi i mekanizmave të duhura
të bashkërendimit mes qeverisjes
qëndrore dhe asaj vendore

Nënobjektiv

2019

2019

Afati kohor

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

300,000 MB

Kryeministri
IOM

Të gjitha Ministritë
e linjës
Bashkitë
Komunat
Aktorët e
shoqërisë civile

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

342,000 MB

Burimet
financiare
në Lek

Të ketë përfunduar analiza
e mangësive që ekzistojnë
në koordinimin institucional
(që thekson mangësitë në
ofrimin e informacionit dhe
shërbimeve për kategori të

Të jetë kryer rishikimi i
aktiviteteve të strukturave
të pushtetit vendor në
zbatimin e politikave
dhe të legjislacionit për
migracionin dhe në
ofrimin e shërbimeve
ndaj migrantëve; të jenë
formuluar rekomandime
konkrete për të nxitur
bashkërendimin mes
qeverisjes qëndrore dhe
asaj vendore

Rezultatet

Masa në të cilën
rekomandimet e analizës së
mangësive reflektohen në
punën dhe koordinimin mes
institucioneve të ndryshme

Masa në të cilën
rekomandimet e nxjerra
nga rishikimi janë përkthyer
në veprime konkrete
për përmirësimin e
bashkërendimit mes
qeverisjes qëndrore dhe
asaj vendore; ndarje e
qartë e roleve të të gjitha
institucioneve

Shpeshtia e përditësimeve të
të dhënave për migracionin
të mbledhura rregullisht
në faqen e internetit të
INSTAT-it, MB-së

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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Nr.

Nënobjektiv

Mes 2020

2020 -2022

d. të krijohet një mekanizëm i
përhershëm koordinimi në nivele
të larta të qeverisë për të lehtësuar
zbatimin dhe vlerësimin e kësaj
strategjie për migracionin si edhe
zhvillimin e politikave të ardhshme
dhe përgjigjeve programatike për
qeverisjen e migracionit, për të cilën
të gjithë aktorët do të raportojnë
rregullisht;
Në kalendarin vjetor të Komitetit
Drejtues për Punët e Brendshme të
jetë përfshirë raportimi për zbatimin e
Strategjisë për Migracionin

Afati kohor

c. të hartohet një udhërrëfyes
për forcimin e koordinimit
ndërinstitucional dhe koherencës për
qeverisjen e migracionit

ndryshme migrantësh, për shkak të
koordinimit të pamjaftueshëm mes
aktorëve, si edhe të rekomandohen
ndryshime në organizimin e shërbimeve

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

1,026,000

Kryeministri
Ministria e
Brendshme

Grupi për
Menaxhimin
e Integruar të
Politikave

Kryeministri
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

228,000 MB

Burimet
financiare
në Lek

Të jetë krijuar mekanizmi
i përhershëm koordinues
për qeverisjen e migracionit
në nivele të larta të
qeverisë
Raportimi për zbatimin e
Strategjisë për Migracionin
të jetë përfshirë në
kalendarin vjetor të
Komitetit Drejtues për
Punët e Brendshme

Të jetë hartuar
një udhërrëfyes
për koordinimin
ndërinstitucional dhe
koherencën për qeverisjen
e migracionit dhe zbatimi
i tij të jetë monitoruar në
vazhdimësi

ndryshme të migrantëve)
dhe të jetë përpiluar një
listë aktivitetesh për të
trajtuar këto mangësitë

Rezultatet

Numri i takimeve të
mekanizmit të përhershëm
për qeverisjen e migracionit
dhe të Komitetit Drejtues
për Punët e Brendshme të
mbajtura çdo vit;
Numri i ndryshimeve të
politikave, ndryshimeve
ligjore dhe programeve të
hartuara për mirëqeverisjen
e migracionit në vend.

Shpeshtia e takimeve
ndërinstitucionale për
monitorimin e zbatimit
të udhërrëfyesit ose
për trajtimin e çështjeve
specifike të koordinimit në
fushën e migracionit;
ndryshimet e realizuara në
organizimin e shërbimeve
për migrantët të kryera
çdo vit

qeveritare siç raportohen
edhe në Grupin Drejtues të
Migracionit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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Nënobjektiv

Forcimi i partneriteteve
për qeverisjen e
migracionit

Nr.

A4

b. Bazuar në gjetjet e analizës së
mësipërme (pika a), të lidhen
marrëveshje partneriteti me aktorë
joqeveritarë në fushën e migracionit
për të përmirësuar zbatimin e
politikave të migracionit

2020 -2022

2019

2020 -2022

e. të kryhet përafrimi i strategjive
të ardhshme sektoriale dhe
ndërsektoriale dhe planeve të tyre të
veprimit me strategjinë dhe planin e
veprimit për migracionin, duke pasur
parasysh qëllimin, periudhën kohore
dhe qasjen e tyre të përgjithshme ndaj
qeverisjes së migracionit

A4.1 Rishikimi i partneriteteve ekzistuese
institucionale për migracionin dhe
formulimi i partneriteteve të reja
a. Të analizohet deri në çfarë mase janë
të përfshirë në hartimin dhe zbatimin
e politikave dhe programeve për
migracionin aktorët joqeveritarë në
fushën e migracionit (shoqëria civile,
sektori privat, migrantët dhe partnerët
ndërkombëtare); të identifikohen
fushat e qeverisjes së migracionit ku
këto partneritete janë thelbësore

Afati kohor

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

Agjencia
kryesuese

Të gjitha ministritë
e linjës përgjegjëse
për aspekte të
menaxhimit të
migracionit
aktorë të shoqërisë
civile dhe partnerë
ndërkombëtarë
IOM
228,000 Të gjitha
MB
ministritë
e linjës
përgjegjëse
për aspekte të
menaxhimit të
migracionit

1,000,000 MB

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

114,000 Çdo ministri
përgjegjëse
për zbatimin
e aspekteve
specifike të
menaxhimit të
migracionit

Burimet
financiare
në Lek

Të jenë lidhur marrëveshje
partneriteti nga
institucionet qeveritare
me aktorë joqeveritarë në
fushën e migracionit

Të jetë analizuar statusi i
partneriteteve QSH me
aktorët joshtetërorë në
fushën e migracionit dhe
të jenë identifikuar fushat e
mundësive për partneritete
të reja

Të jetë bërë përafrimi
i plotë i strategjive/
planeve të veprimit të
ardhshme sektoriale
dhe ndërsektoriale me
Strategjinë & Planin e
Veprimit për Migracionin

Rezultatet

Numri i marrëveshjeve të
partneritetit të lidhura çdo
vit nga subjektet shtetërore
me aktorët joshtetërore në
fushën e migracionit

Numri i takimeve
konsultative të kryera
me aktorë joshtetërorë;
fushat e identifikuara të
bashkëpunimit

Raporte të rregullta që
i paraqiten mekanizmit
të përhershëm të
koordinimit në nivele
të larta të QSH-së për
migracionin nga Ministritë
për hartimin dhe zbatimin
e strategjive sektoriale dhe
ndërsektoriale që mbulojnë
çështje të migracionit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor
2019-2022

2020 -2022

Masat që duhet të merren

c. Organizimi i të paktën dy takimeve në
vit me aktorët e shoqërisë civile dhe
aktorë të tjerë në fushën e migracionit
për të rishikuar progresin e arritur
në zbatimin e Strategjisë dhe Planit
të Veprimit dhe për diskutuar format
e duhura të përfshirjes së këtyre
aktorëve në zbatim.

d. Të kryhet një vlerësim i angazhimeve
ekzistuese të Shqipërisë në kontekstin
e proceseve konsultative rajonale
dhe ndërkombëtare për migracionin
dhe të bashkëpunimit dypalësh, për
të vlerësuar nivelin e tyre të zbatimit
dhe për të hartuar rekomandime
të rëndësishme që mund të
orientojnë zbatimin e tyre po aq
sa edhe proceset e ardhshme të
bashkëpunimit

Objektivi Specifik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri

1,125,000 MB

Të gjitha ministritë
përgjegjëse
për proceset
konsultative
rajonale dhe
ndërkombëtare
në fushën e
migracionit

Të gjitha ministritë
dhe institucionet
përgjegjëse për
zbatimin e Planit
të Veprimit
Akorët e
shoqërisë civile
Aktorë të tjerë
në fushën e
migracionit

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

680,000 MB

Burimet
financiare
në Lek

Të ketë përfunduar
vlerësimi i nivelit
të përmbushjes së
angazhimeve të Shqipërisë
në kontekstin e proceseve
konsultative rajonale
dhe ndërkombëtare
dhe bashkëpunimit
dypalësh për migracionin
dhe të jenë formuluar
rekomandime për forcimin
e bashkëpunimit

Të jenë organizuar dy
takime në vit me aktorët
e shoqërisë civile dhe
aktorë të tjerë në fushën e
migracionit për të rishikuar
progresin e arritur në
zbatimin e Strategjisë dhe
Planit të Veprimit dhe të
jenë hartuar rekomandime
konkrete për përfshirjen
e aktorëve joqeveritarë
në zbatimin e këtyre
dokumentave politike

Rezultatet

Masa në të cilën
rekomandimet e vlerësimit
të kryer përkthehen në
veprime nga institucione
shtetërore përgjegjëse
për përmbushjen e
angazhimeve të Shqipërisë
në kontekstin e proceseve
konsultative rajonale
dhe ndërkombëtare
për migracionin dhe
bashkëpunimit dypalësh për
migracionin

Masa në të cilën
institucionet qeveritare
përfshijnë aktorët
joqeveritarë në dokumentat
politikë për qeverisjen e
migracionit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e Rezultateve: përafrimi 100% i kuadrit
ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe atë
ndërkombëtar për migracionin; niveli i duhur i stafit për
të siguruar zbatimin e suksesshëm dhe koordiniminin
e qeverisjes së migracionit; numri i partneriteteve
të reja me aktorët joqeveritarë për mirëqeverisjen e
migracionit
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Nënobjektiv

Trajtimi në mënyrë të
efektshme i lëvizjeve të
parregullta në kufijtë
dhe në brendësi të
territorit të Shqipërisë

Nr.

B1

Afati kohor

b. të përmirësohet infrastruktura
në pikat e kalimit kufitar për të
përmbushur siç duhet nevojat
specifike të migrantëve (fëmijë,
të moshuar, persona me aftësi të
kufizuar, etj.)
2020

30,000,000

B1.1 Përmirësimi i vazhdueshëm i
infrastrukturës në kufij dhe brenda
territorit për të forcuar kontrollin e
migracionit duke ruajtur të drejtat e
migrantëve.
a. të vazhdojë puna për modernizimin
2020 -2022 21,000,000
e pajisjeve për menaxhimin e kufirit
dhe të infrastrukturës për të forcuar
mbikëqyrjen e kufirit, sidomos kufirin
e gjelbërt dhe blu. Në veçanti, të rritet
densiteti i kullave të mbikëqyrjes

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek
Agjencia
kryesuese

DKM/MB

MB
MSHMS
IOM
UNHCR
OSBE
Etj.…

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

DKM/MB

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Masa e investimit (buxheti)
për infrastrukturën e kufirit
(zona ku kryhet procesi
i përzgjedhjes, zonat e
përkohshme pritëse,
kompjuterët, printerët)
Të jetë rritur buxheti i
DKM-së për shërbime që
ofrohen në kufi

Të jenë blerë pajisje
moderne për menaxhimin
e kufirit çdo vit;
Të jenë ndërtuar kulla
mbikëqyrjeje;

Rezultatet

Numri i migrantëve që kanë
akses tek shërbimet bazë
në kufi çdo vit; përqindja e
migrantëve meshkuj/femra
që kanë marrë shërbime;
përqindja e kategorive
vulnerabël që kanë marrë
shërbime;
30% rritje çdo vit e buxhetit
të DKM alokuar për
shërbimet që ofrohen në
kufi (ujë, ushqim, shërbime
sanitare, etj.)

Vlera e pajisjeve të blera
për menaxhimin e kufirit
çdo vit; Numri i migrantëve
të ndaluar në kufi dhe në
territor (krahasuar edhe
me volumin total të lëvizjes
ndërkufitare); përqindja e
migrantëve meshkuj/femra

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

b. të sigurohet planifikimi i duhur i
burimeve njerëzore në DKM në
përputhje me analizën e tendencave
të ndryshueshme në lidhje me hyrjen
e parregullt dhe tranzitin, si edhe të

B1.2 Sigurimi i efiçencës së punonjësve
të kufirit
a. të rritet numri i oficerëve të
përzgjedhjes në kufi dhe në territor
49,920,000

2019 -2022 304,000

2019

c. të garantohet e drejta për informim
2019 -2022 800,000
mbi fazat e procesit të përzgjedhjes
dhe të drejtat e migrantëve, me anë të
materialeve të printuara, aplikacioneve
në internet dhe shërbimeve të
përkthimit, sipas nevojës, në kufi dhe
në territor

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek
Agjencia
kryesuese

DKM/MB

DKM/MB

IOM
OSBE
UNHCR

Avokati i Popullit
IOM
UNHCR
etj...

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

DKM/MB

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Çdo muaj të jetë kryer
analiza e tendencave
të ndryshueshme të
migracionit të parregullt
dhe risqeve dhe të jenë

Në pikat kufitare dhe në
territore me hyrjet/daljet
më të mëdha të migrantëve
të jenë caktuar oficerë
të rinj për përzgjedhjen;
sipas nevojës të jetë ofruar
përkthim për të huajt

Në pikat kufitare të jenë
prodhuar dhe shpërndarë
fletëpalosje/broshura për
procesin e përzgjedhjes dhe
për të drejtat e migrantëve

Rezultatet

Shkurtimi i kohës së
identifikimit dhe referimit
tek shërbimet e mbrojtjes
së imigrantëve (në total për
çdo kategori të imigrantëve
të referuar).

Numri i oficerëve të rinj
të përzgjedhjes në pikat
e kalimit të kufirit; 60%
shkurtim i kohës së pritjes
në kufi; reduktimi me të
paktën 50% i rasteve të
kalimit të parregullt të kufirit
në seksione të përzgjedhura
të kufirit, të identifikuara më
parë si me risk të lartë

Numri i migrantëve që
çdo vit marrin informacion
për fazat e procesit të
përzgjedhjes dhe për të
drejtat e tyre në një gjuhë
që e kuptojnë
Numri i përkthyesve të
kontaktuar nga DKM çdo
vit.

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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3

Nënobjektiv
Rezultatet

d. të rritet mbulimi i nevojave të
personave veçanërisht vulnerabël3
në kurrikulat e trajnimit dhe në
asistencën profesionale (coaching) në
vendin e punës për oficerët e kufirit,
(përfshirë edhe procedurat e

152,000 DKM/MB

2019 -2022

Akademia e
Policisë

Oficerët e kufirit të jenë
trajnuar për identifikimin
dhe referimin në shërbimet
e mbrojtjes të personave
vulnerabël, gjatë procedurës
së përzgjedhjes

Punonjësit e menaxhimit
të kufirit të jenë trajnuar
sipas standardeve evropiane
sidomos në lidhje me
zbulimin e dokumenteve të
falsifikuara

1,800,000 DKM/MB

2020

IOM
DBE

Së bashku me

c. të forcohen kapacitetet dhe
performanca profesionale e
punonjësve të menaxhimit të kufirit
duke përmirësuar trajnimin e tyre
dhe duke u siguruar që do të ndiqen
praktikat e mira dhe standardet
evropiane të menaxhimit të kufirit
dhe migracionit dhe të mbrojtjes së të
drejtave të migrantëve.

Agjencia
kryesuese

siguruar/alokuar burime
të policisë kufitare dhe
migracionit sipas nevojave;

Afati kohor

Numri i stafit të DKM-së të
trajnuar çdo vit;
% në buxhetin vjetor të
DKM-së e përcaktuar
për trajnimin e stafit për
procedurat e përzgjedhjes

80% e stafit të DKM-së
të trajnuar që marrin më
shumë se 85% të pikëve në
vlerësimin pas trajnimit;
Rezultatet e vlerësimeve
pasuese të efektshmërisë
së trajnimeve dhe
përdorimit të teknikave
për intervistimin standard
dhe për procedurat
operacionale të referimit

Ulja e rasteve të përdorimit
të dokumenteve të
falsifikuara për kalimin e
kufirit në 1001 raste për
100.000 individë

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

monitorohen nevojat e mëtejshme
për rialokimin e burimeve njerëzore,
bazuar në një analizë risku.

Masat që duhet të merren

Njësia përgjegjëse

Në përputhje me Procedurat Standarde të Punës për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave miratuar më 29 gusht 2018. Qëllimi i përgjithshëm i këtyre procedurave është që të
mbrojë viktimat dhe viktimat e mundshme, si edhe të miturit, shqiptarë, të huaj ose pa shtetësi, nga të gjitha format e shfrytëzimit të brendshëm ose ndërkombëtar dhe të parashikojë ndërhyrje të specializuara sektoriale dhe ndërdisiplinore për të siguruar
riintegrimin e tyre.

Nr.

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

B1.3 Përdorimi i procedurave të hyrjes
dhe qëndrimit si instrumente
të efektshme për parandalimin
dhe reduktimin e migracionit të
parregullt
a. të monitorohet rregullisht efektiviteti i
procedurave standarde për verifikimin
e qëllimit të hyrjes dhe qëndrimit të të
huajve në të gjitha fazat (aplikimi për
vizë, intervistimi konsullor, marrja në
pyetje nga policia e kufirit)

e. të identifikohen praktikat e punës
për bashkëpunim të suksesshëm
për kontrollin kufitar (kontrolle të
përbashkëta, oficerë të ndërlidhjes,
shkëmbim i informacionit) në
seksionet e përzgjedhura të kufirit
shtetëror; ato të përshtaten dhe të
transferohen në të gjithë perimetrin

përzgjedhjes, teknikat e intervistimit,
identifikimi dhe referimi i çështjeve
vulnerabël për shërbimet e mbrojtjes,
aspekte ndërkulturore të komunikimit
me persona me nevoja të veçanta)

Masat që duhet të merren

2020

2020 -2022

Afati kohor
Agjencia
kryesuese

114,000 MEPJ

DKM/MB

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

228,000 DKM/MB

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë përgatitur raportet
e monitorimit për shkallën
e mospërputhjes ndërmjet
qëllimit të deklaruar dhe atij
aktual të udhëtimit në bazë
të të dhënave të mbledhura
nga pikat e kalimit të kufirit

Të jetë kryer analiza e
rregullt e operacioneve të
suksesshme të kontrollit
kufitar në nivele të larta të
menaxhimit të DKM-së;
ajo t’i jetë përcjellë të gjithë
stafit të DKM-së

Rezultatet

Përqindja e refuzimeve të
kërkesave për vizë dhe të
hyrjeve (sipas shkaqeve)
çdo vit

Numri i stafit të DKMsë të përfshirë çdo vit
në bashkëpunim për
kontrollin kufitar dhe
numri i operacioneve të
përbashkëta në vit.

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

Nuk ka kosto DKM/MB

2019-2022

d. Të sigurohet përputhshmëria e plotë
me listën e BE-së të kërkesave për
vizë

MEPJ

228,000 MEPJ

Agjencia
kryesuese

342,000

2020

Afati kohor

DKM/MB

DKM/MB

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

c. të krijohen baza të dhënash për
2020
aplikantët për vizë me risk të lartë dhe
të besueshëm dhe të diferencohen
procedurat e verifikimit për aplikantët
sipas aplikimit dhe historikut të tyre të
migracionit. Të zhvillohen standarde
për pyetje shtesë të detajuara që do
të bëhen në intervistat personale
dhe listat e dokumenteve shtesë që
kërkohen nga aplikantët me risk të
lartë

b. të përmirësohet shfrytëzimi i bazës së
të dhënave referuar moduleve E-viza,
E-Leje Qëndrimi në FER dhe sistemin
TIMS nëpërmjet trajnimeve të stafit
konsullor dhe atij të kufirit, për
verifikimin e ligjshmërisë së qëndrimit,
motivit të hyrjes dhe qëndrimit të
shtetasve të huaj në territorin e
Shqipërisë.

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Shkurtimi i kohës së
shqyrtimit dhe procedurës
së verifikimit për aplikantët
për vizë në përgjithësi dhe
për kategorinë e aplikantëve
të besueshëm

Numri i stafit konsullor dhe
rojeve të kufirit të trajnuar
mbi metodat e verifikimit
gjatë intervistave personale;
përqindja e pjesëmarrësve
meshkuj/femra

Numri i raporteve të
monitorimit të cilat tregojnë
qartë mospërputhjen
ndërmjet qëllimit të
deklaruar dhe atij aktual të
udhëtimit, të mbledhur nga
pikat e kalimit kufitar çdo vit

Treguesit

Të jetë siguruar
Identifikimi i mangësive në
përputhshmëria e plotë me listën e kërkesave për vizë
listën e BE-së të kërkesave përmes rishikimit të rregullt
për vizë

Të jenë krijuar dhe të jenë
në përdorim dy baza të
dhënash për aplikantët
për vizë me risk të lartë
dhe të besueshëm për të
diferencuar procedurat e
verifikimit për aplikantët
për vizë
Të jetë përgatitur dhe
të jetë në përdorim
një protokoll specifik
intervistimi për aplikantët
me risk të lartë

Stafi konsullor dhe oficerët
e kufirit të jenë trajnuar për
metodat e verifikimit gjatë
intervistimit të personave

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

3,040,000

1,824,000

b. të forcohen kontrollet e përbashkëta 2019-2022
ndërmjet DKM-së me policinë
vendore për të zbuluar rastet e
qëndrimit përtej afatit ose shkeljeve të
afateve të qëndrimit të të huajve

Afati kohor

2019-2022

B1.4 Minimizimi i rasteve të qëndrimit
të parregullt dhe tranzitimit,
përmes kontrollit të ligjshmërisë
së qëndrimit, marrjes së masave
në rastet e provuara të shkeljes
së ligjshmërisë së qëndrimit, dhe
përmes ofrimit të informacionit
a. të intensifikohen kontrollet për
ligjshmërinë e qëndrimit në brendësi
të vendit, duke u fokusuar në vende
me përqendrim të migrantëve të
identifikuara përmes vlerësimeve të
riskut të përditësuara rregullisht.

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek
Agjencia
kryesuese

DKM/MB

PSHSH

PSHSH

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

DKM/MB

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë miratuar
procedura standarde për
bashkëpunimin DKMpolici; stafi operacional të
trajnohet për përdorimin
e tyre

Të jenë kryer kontrolle të
përbashkëta periodike nga
DKM-ja dhe policia vendore
për të zbuluar raste të
qëndrimit përtej afatit
ose shkeljes së afateve të
qëndrimit të të huajve

Rezultatet

Ulja e rasteve të migracionit
të parregullt dhe shtetasve
të huaj të ndaluar në
territorin e Shqipërisë me
dokumente të parregullta
me 27% më shumë në
2020 krahasuar me vitin
2014.
Numri i kontrolleve të
përbashkëta të DKM-së dhe
policisë vendore të

Numri i rasteve që janë
zbuluar dhe ndjekur
penalisht për qëndrimin
e parregullt . Një rritje në
shkallën e zbulimit për të
eliminuar migracionin e
parregullt deri në 87% në
vitin 2020 (nga 70% në vitin
2014)

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

c. N
 ë pikat e kalimit kufitar të vihet në
deri në fund 552,000
dispozicion informacion për shkaqet
të 2020
e përfundimit të statusit ligjor, masat
kundër qëndrimit të paautorizuar dhe
të drejtat procedurale të subjekteve
të hetimit, kjo në gjuhët e grupeve
kryesore të imigrantëve.

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek
Agjencia
kryesuese

IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

DKM/MB

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë prodhuar dhe
shpërndarë në pikat e
kalimit kufitar fletëpalosje/
broshura për shkaqet e
përfundimit të statusit ligjor,
masat kundër qëndrimit të
paautorizuar dhe të drejtat
procedurale të subjekteve
të hetimit, të drejtat e
migrantëve

Rezultatet

Numri i fletëpalosjeve të
shpërndara çdo vit; ulja e
rasteve të migracionit të
parregullt dhe shtetasve të
huaj të kapur në territorin e
Shqipërisë me dokumente
të parregullta me 27% më
shumë në 2020 krahasuar
me vitin 2014

Numri i punonjësve të
DKM-së që marrin pjesë
në bashkëpunimin lokal me
oficerët e policisë vendore

kryera për të zbuluar raste
qëndrimi përtej afatit ose të
shkelje të afatit të qëndrimit
të të huajve; numri i
migrantëve të parregullt të
zbuluar çdo vit; përqindja e
migrantëve meshkuj/femra

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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B2

Nr.

Masat që duhet të merren

Afati kohor

2019-2022

2019-2022

b. të vijohen përpjekjet për të lidhur
marrëveshje ripranimi dhe protokolle
zbatimi, që përcaktojnë mekanizmat
funksionalë për kthimin e efektshëm

c. të sigurohet bashkëpunimi i shpejtë
dhe i efektshëm me ambasadat dhe
shërbimet e kufirit dhe migracionit
në vendet e origjinës për identifikimin
e shpejtë të shtetasve të huaj dhe
procedurat e kthimit

Përmirësimi i
B2.1 Kthimi i suksesshëm i shtetasve të
efektshmërisë së
huaj në vendet e tyre të origjinës
mekanizmave të kthimit
përmes ripranimit dhe kthimit
në vendin e origjinës
vullnetar
për shtetasit e huaj
a. të identifikohen rregullisht pengesat
deri në fund
për kthim të shpejtë dhe të efektshëm të 2020
të shtetasve të huaj përmes ripranimit
me qëllim që të identifikohen nevojat
për ndihmë në marrëveshjet e
ripranimit

Nënobjektiv
Agjencia
kryesuese

912,000 DKM/MB

608,000 DKM/MB

MEPJ

MEPJ

IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

190,000 DKM/MB

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë nënshkruar
marrëveshje bashkëpunimi
me institucione të
ndryshme partnere në
vendet e origjinës së
migrantëve të parregullt ose
tranzit për të përcaktuar
identitetin e tyre dhe për të
lehtësuar kthimin

Të jenë negociuar dhe
nënshkruar marrëveshje/
protokolle të reja kthimi/
ripranimi

Të ketë përfunduar
raporti i monitorimit për
zbatimin e marrëveshjeve
të ripranimit në fuqi, dhe të
jenë identifikuar pengesat
ndaj kthimit të shpejtë dhe
të efektshëm të shtetasve
të huaj

Rezultatet

Shkurtimi i kohës mesatare
të identifikimit ose ulja e
rasteve ku identifikimi ka
qenë i pamundur;

Numri i migrantëve të
parregullt të pranuar çdo
vit sipas marrëveshjeve dhe
protokolleve të ripranimit

Numri i protokolleve të
zbatimit për marrëveshjet
e ripranimit të nënshkruara
ose të ndryshuara: % rritje
në numrin e të huajve të
kthyer në vendet e origjinës
në kuadër të marrëveshjeve/
protokolleve të ripranimit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv
2019

2019

2020- 2022

e. të caktohen specialistë të dedikuar për
kthimin vullnetar të asistuar në DKMsë për të lehtësuar procesin e KVA-së

f. në pikat e kalimit të kufirit të vihet në
dispozicion informacion për avantazhet
dhe modalitetet e kthimit vullnetar
në gjuhët e grupeve kryesore të
migrantëve; të informohen migrantët e
parregullt për të drejtën për të kërkuar
asistencë për kthim vullnetar gjatë të
gjitha fazave të qëndrimit të tyre në
Shqipëri (edhe në qendrën pritëse të
mbyllur)

Afati kohor

d. të zhvillohen procedura standarde të
qarta për kthimin vullnetar të asistuar
(KVA), përfshirë për kategoritë
vulnerabël si të miturit e pashoqëruar,
VT-të dhe azilkërkuesit) dhe rolin e
çdo partneri të përfshirë;

Masat që duhet të merren
Agjencia
kryesuese

1,500,000 DKM/MB

0.0 DKM/MB

IOM

IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

190,000 DKM/MB

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë prodhuar
fletëpalosje/broshura për
avantazhet dhe modalitetet
e kthimit vullnetar dhe ato
të shpërndahen çdo vit në
pikat e kalimit të kufirit

Të jetë caktuar stafi i
DKM-së (në nivel qendror
dhe vendor) për të kryer
procedurat e KVA-së

Të jenë miratuar procedura
standarde KVA-je që
specifikojnë procedura të
qarta për mbështetjen e
kategorive vulnerabël si
edhe rolet dhe përgjegjësitë
e çdo pale të përfshirë

Rezultatet

40% rritje e kthimit
vullnetar në vendet e
origjinës nga migrantët e
parregullt si pasojë e një
vendimi të informuar

Numri i specialistëve DKMsë të caktuar për të kryer
procedurat e KVA-së

% rritje e numrit të
migrantëve të parregullt
të kthyer dhe kategorive
vulnerabël në vendin e
tyre të origjinës me anë
të procedurave të kthimit
vullnetar

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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4

B3

Masat që duhet të merren

Afati kohor

24,000,000

2019 -2022 32,400,000
b. të jepen stimuj për arsimimin,
trajnimin dhe punësimin e të rinjve
dhe të miturve të pashoqëruar
në rajonet e origjinës/banimit në
bashkëpunim me autoritetet vendore4

B3.1 Zbatimi i masave të duhura për
Reagimi me efikasitet
parandalimin e migracionit të
ndaj migracionit të
parregullt të shtetasve shqiptarë
parregullt të shtetasve
2019-2022
shqiptarë drejt vendeve a. të kryhen vazhdimisht fushata
ndërgjegjësimi për të informuar
anëtare të BE-së
shtetasit shqiptarë për rregullat dhe
kushtet e udhëtimit pa vizë në BE,
mundësitë e migracionit të rregullt
dhe pasojat e migracionit të parregullt
(si edhe aplikime azili të pabazuara);

Nënobjektiv

SHKP/MFE

MB

Agjencia
kryesuese

MASR
MSHMS
IOM

DKM
SM/SHKP
MEPJ
MFE
MSHD
IOM
DBE

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Të jenë hartuar dhe të zbatohen programe specifike në kuptimin e nxitjes së arsimit dhe trajnimit, në funksion të parandalimit të migracionit të parregullt.

Nr.

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë hartuar dhe të
zbatohen programe
specifike për të rinjtë dhe
familjet e tyre në rajone
të origjinës/banimit të të
miturve të pashoqëruar

Të jenë zhvilluar vazhdimisht
fushata ndërgjegjësimi
për kushtet e udhëtimit pa
vizë në BE, mundësitë për
migracion të rregullt dhe
pasojat e migracionit të
parregullt

Rezultatet

Numri i të rinjve/familjeve
që kanë përfituar nga
programe lokale fuqizimi
për parandalimin e
migracionit të parregullt

Numri i shtetasve të
përfshirë në fushatat
e ndërgjegjësimit për
kushtet e udhëtimit pa
vizë në BE, mundësitë për
migracion të rregullt dhe
pasojat e migracionit të
parregullt/përqindja e të
rinjve kundrejt të rriturve/
meshkuj/femra;
Numri i familjeve të
përfshira në fushata në
rajonet e origjinës të të
miturve të pashoqëruar

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

2020-2022

c. të forcohen shërbimet e konsullatave
shqiptare për informim të shtetasve
shqiptarë mbi qëndrimin e rregullt
në vendet e destinacionit përmes
sporteleve dhe faqes zyrtare të
internetit

B3.2 Mbështetja për kthimin dhe
riintegrimin e shtetasve shqiptarë të
ripranuar
a. të kryhen informime të detyrueshme
2019 -2022
të shtetasve shqiptarë të ripranuar,
për t’i ndërgjegjësuar për pasojat
e migrimit të parregullt dhe për t’u
dhënë informacion mbi shërbimet
publike dhe jopublike që lehtësojnë
riintegrimin e tyre

Afati kohor

Masat që duhet të merren

570,000 DKM/MB

SM/SHKP

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

10,800,000 MEPJ

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Çdo shtetas i ripranuar të
jetë informuar për pasojat
e migracionit të parregullt
dhe të jetë referuar tek
shërbimet mbështetëse për
riintegrim.

Të jenë fuqizuar shërbimet
e konsullatave shqiptare
për informim të shtetasve
shqiptarë mbi qëndrimin
e rregullt në vendet e
destinacionit me anën
e informimit përmes
sporteleve dhe faqes
zyrtare të internetit

për t’i fuqizuar dhe për
të reduktuar rastet e
migracionit të parregullt tek
të rinjve

Rezultatet

Numri i shtetasve të ripranuar
të informuar për pasojat
e migrimit të parregullt;
përqindja e meshkujve/
femrave të shtetasve të
informuar çdo vit.
Numri i shtetasve të
ripranuar të referuar tek
shërbimet publike/jo publike
sipas nevojave; përqindja e
meshkujve/femrave

Numri i shtetasve shqiptarë
që marrin informacion çdo
vit pranë sporteleve dhe
nga faqja zyrtare e internetit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nënobjektiv

Menaxhimi i efektshëm
i flukseve të përziera

Nr.

B4

2019

Afati kohor

b. të kryhen rishikime të rregullta
të burimeve në dispozicion
(infrastrukturë, staf, pajisje dhe
financa) për zbatimin e Planit të
Emergjencës dhe të identifikohen
boshllëqet për përballimin e sfidave
të reja

2019-2022

B4.1 Zhvillimi i kuadrit strategjik dhe
operacional për të përballuar
sfidat e flukseve të përziera drejt
Shqipërisë
a. të hartohet një plan i ri emergjence
2020
(kontigjence) që Shqipëria të
menaxhojë flukset e përziera, duke
marrë parasysh vulnerabilitetet e
popullatave në lëvizje (si të mitur të
pashoqëruar, viktima trafikimi, azil
kërkues, individë me aftësi të kufizuara,
etj), dhe përditësimi i këtij plani në
mënyrë të rregullt në dritën e sfidave
të reja

b. të krijohet një mekanizëm i dedikuar
për bashkëpunim ndërmjet DKM/
MB dhe bashkive për ofrimin e
asistencës për të miturit shqiptarë të
pashoqëruar, të ripranuar

Masat që duhet të merren

229,520

152,000

76,000

Burimet
financiare
/000 Lek

MB

MB

Të gjitha
ministritë e
kabinetit shqiptar
IOM

Të gjitha
ministritë e
kabinetit shqiptar
IOM

Bashkitë

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese
DKM

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të ketë përfunduar
rishikimi vjetor dhe
analiza e boshllëqeve me
rekomandime për Këshillin
e Ministrave për rishikimin
e shpenzimeve në lidhje
me zërat sipas Planit të
Emergjencës

QSH të ketë hartuar dhe
miratuar Planin e ri të
Emergjencës (Kontigjencës);
Të jetë përcaktuar buxheti
i kërkuar për zbatimin e
Planit të Kontigjencës/ose
për veprime përgatitore

Të përcaktohen modalitetet
specifike të bashkëpunimit
ndërmjet DKM/MB dhe
bashkive për ofrimin e
asistencës për të miturit e
pashoqëruar

Rezultatet

Vlera totale e investimit
në burimet e kërkuara dhe
pjesa e shpenzimeve të
planifikuara të realizuara
çdo vit

Individët që hyjnë në
Shqipëri përmes flukseve
të përziera të asistuar në
mënyrë gjithëpërfshirëse
dhe të drejtat e tyre të
mbrojtura; përqindja
e meshkujve/femrave
të identifikuar/a dhe
të asistuar/a çdo vit;
kategorizimi sipas statusit

Numri i të miturve të
pashoqëruar të ripranuar
që marrin asistencë në nivel
lokal çdo vit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nr.

Nënobjektiv

13,500,000

2019-2022

2020

d. të sigurohet e drejta për strehim të
sigurt dhe të denjë për popullatat
në lëvizje në konteksin e flukseve të
përziera në kufi dhe brenda territorit
sidomos për kategoritë vulnerabël siç
janë të miturit e pashoqëruar

e. të formalizohet koordinimi ndërmjet
PKM-së rajonale, shërbimeve sociale
dhe OJQ-ve në lidhje me shërbimet
shëndetësore ofruar kategorive të
ndryshme të popullatave në lëvizje
në kontekst të flukseve të përziera;
në planin e ri të emergjencës të
përfshihen parashikime specifike për
menaxhimin e situatës emergjente

760,000

7,236,000

Afati kohor

c. të trajnohen punonjësit e kufirit për
2019-2022
identifikimin e kategorive vulnerabël
në rastet e flukseve të përziera masive

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek
Agjencia
kryesuese

MB

DKM/MB

PKM Rajonale
OJQ vendore

IOM
UNHCR
OSBE

MB
UNHCR
Bashkitë në zonat
kufitare
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

DKM/MB

Objektivi Specifik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë

Të jenë nënshkruar
marrëveshje bashkëpunimi
ndërmjet PKM-së vendore,
shërbimeve sociale dhe
OJQ-ve për shërbimet
shëndetësore

Të jenë identifikuar
ambiente të reja strehimi
dhe t’u jenë vënë në
dispozicion kategorive të
popullatave në lëvizje (VT,
të mitur të pashoqëruar,
azilkërkues) që hyjnë në
Shqipëri

Të jenë hartuar dhe
përditësuar rregullisht
kurrikulat e trajnimit
për t’iu përgjigjur
vulnerabiliteteve të
ndryshueshme që hasen
nga popullatat në lëvizje
në kontekst të flukseve të
përziera masive

Rezultatet

Numri i popullatave në
lëvizje që përfitojnë nga
shërbimet shëndetësore të
ofruara çdo vit.

Rritja e kapaciteteve pritëse
për të reja për kategori të
ndryshme të popullatave në
lëvizje

Punonjësit e kufirit janë të
aftësuar për të identifikuar
kategoritë vulnerabël
brenda flukseve të përziera
masive dhe për t’i referuar
ato tek shërbimet e duhura

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % e rritjes së migrantëve
të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; % e
kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuar me
anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuar tek
shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize;
numri i shtetasve shqiptarë të ripranuar që janë referuar
tek shërbimet e riintegrimit; numri i shtetasve të
vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës
përmes ripranimit ose kthimit vullnetar
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Nënobjektiv

Sigurimi i kuadrit të
efektshëm të politikave
të migracionit për
motive punësimi

Nr.

C1

Afati kohor

450,000

deri në fund 114,000
të 2020

c. të kryhen vlerësime të rregullta të
2020-2022
ndikimit të migracionit në burimet
e punësimit në dispozicion dhe të
përdoren rezultatet për planifikimin,
hartimin, zbatimin dhe monitorimin e
politikave të punësimit

b. të përfshihen gjetjet dhe
rekomandimet kryesore të vlerësimit
në procesin e rishikimit të politikave
kombëtare të punësimit

të migracionit të shtetasve
shqiptarë në zhvillimin, zbatimin
dhe monitorimin e politikave
kombëtare të punësimit
a. të kryhet (kontraktohet) një vlerësim deri në fund 450,000
të 2020
i detajuar i sfidave dhe nevojave
specifike të migrantëve të kthyer për
integrimin e tyre më të efektshëm në
tregun e brendshëm të punës

C1.1 Konsiderimi i dinamikave

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

INSTAT

MFE

SHKP/MFE

Agjencia
kryesuese

SHKP/MFE
IOM

SHKP/MFE

INSTAT

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Vlerësimi që do të kryhet
çdo 2 vjet të rendisë
sektorët dhe profesionet
që kërkojnë fuqi punëtore
shtesë dhe të identifikojë
mundësitë për të punësuar
të kthyerit ose imigrantët

Të jenë përfshirë në Planin
Kombëtar të Veprimit për
Punësimin masa specifike
për integrimin efektiv të të
kthyerve në tregun shqiptar
të punës.

Të jetë kryer me sukses
një vlerësim për sfidat
dhe nevojat specifike të
migrantëve të kthyer për
integrimin e tyre në tregun
e brendshëm të punës në
Shqipëri.

Rezultatet

Masa në të cilën politikat
e punësimit reflektojnë
dinamikat migratore të
shtetasve shqiptarë dhe
ndikimin e tyre në tregun e
punës

Rritja e numrit të të
kthyerve të cilët përfshihen
në tregun e punës shqiptar
në kuadër të masave të reja
politike

Numri i shtetasve të kthyer
që përfitojnë çdo vit nga
ndryshimet në politikat
kombëtare për punësimin

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat

70

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit 2019 – 2022

Nr.

Nënobjektiv

2021-2022

e. të rriten kapacitetet e institucioneve
përkatëse të QSH për mbledhjen
dhe analizimin e të dhënave të plota
dhe konsistente për migracionin për
motive punësimi; parashikimet për
migracionin të përdoren me qëllim
zhvillimin e politikave afatgjata për
migracionin për motive punësimi

2020

2021 -2022

d. të kryhen vlerësime të rregullta mbi
ndikimin e tanishëm dhe të ardhshëm
të flukseve migratore në volumin dhe
strukturën e fuqisë punëtore vendase

C1.2 Zhvillimi dhe zbatimi i politikave
dhe skemave proaktive që synojnë
të tërheqin shtetas shqiptarë,
anëtarë të Diasporës shqiptare,
dhe të huaj me aftësi dhe
kualifikime për të cilat oferta është
e ulët në tregun shqiptar të punës
a. të kryhen konsultime me shoqata të
punëdhënësve për të

Afati kohor

Masat që duhet të merren

76,000 MFE

456,000 INSTAT

MFE
SHKP/MFE
IOM

MFE
SHKP/MFE
INSTAT
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

228,000 INSTAT

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Të ketë konsultime me
shoqata të punëdhënësve
për të vlerësuar

Të jenë trajnuar me sukses
nëpunësit e institucioneve
përkatëse të QSH-së për
mbledhjen dhe analizimin
e të dhënave të plota dhe
konsistente për migracionin
për motive punësimi
dhe parashikimet për
migracionin të përdoren
me qëllim zhvillimin e
politikave afatgjata për
migracionin për motive
punësimi

Të kryhen çdo 5 vjet
vlerësimet mbi ndikimin e
tanishëm dhe të ardhshëm
të flukseve migratore

Rezultatet

Numri i shoqatave të
punëdhënësve pjesëmarrës
në konsultime për kërkesën

Skenarë të përgatitura
migracioni afatshkurtër dhe
afatgjatë (periudha 1-2 vjet
dhe 5 vjet)

Numri i nëpunësve të QSHsë të trajnuar për mbledhjen
dhe analizimin e të dhënave
të plota dhe konsistente
për migracionin për motive
punësimi

Numri i rekomandimeve të
vlerësimeve të miratuara
nga institucionet relevante
dhe të reflektuara në punën
e tyre

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

2019-2022

2020

2020

c. të kryhet një vlerësim i nevojave
të tregut të punës për sektorët që
përjetojnë largimin më të madh të
profesionistëve dhe të prezantohen
projekte pilote për kthimin e
përkohshëm të profesionistëve pranë
institucioneve publike, por edhe
pranë sektorit privat

d. të vlerësohen rezultatet e nismave
dhe me anë të konsultimeve
ndërinstitucionale të përcaktohet një
mekanizëm i përhershëm që pengon
“rrjedhjen e trurit” të shtetasve
shqiptarë

Afati kohor

b. të shpërndahet në konsullatat
shqiptare dhe zyrat e përfaqësimit
lista e profesioneve dhe kualifikimeve
të kërkuara në tregun shqiptar të
punës si dhe kushtet për punësim në
Shqipëri

vlerësuar kërkesën për punësim të
profesionistëve dhe punëtorëve të
kualifikuar në sektorë të veçantë

Masat që duhet të merren

SHKP/MFE
IOM

152,000 MASR në
MSHD
konsultim me MFE
ministri të tjera IOM
të linjës

1,500,000 MFE

MFE/SHKP

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

171,000 MEPJ

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Treguesit

Të jenë kryer konsultime
ndërinstitucionale për të
përcaktuar një mekanizëm
të përhershëm për
parandalimin e “rrjedhjes
së trurit” dhe “humbjes së
trurit”.

Të jenë prezantuar
nisma pilote për
kthimin e përkohshëm
të profesionistëve në
pozicione të ndryshme si
në institucionet publike,
ashtu edhe në sektorin
privat në Shqipëri

Konsullatave dhe
përfaqësive shqiptare jashtë
vendit t’u jetë shpërndarë
një listë me profesionet dhe
kualifikimet e kërkuara në
tregun shqiptar të punës si
dhe kushtet për punësim
në Shqipëri

Numri i konsultimeve të
mbajtura dhe propozimeve
konkrete për një mekanizëm
të përhershëm për
parandalimin e “rrjedhjes
së trurit” dhe “humbjes së
trurit”

Numri i profesionistëve që
kthehen çdo vit në sektorin
publike dhe në atë privat;

Numri i anëtarëve të
diasporës si dhe shtetas të
huaj që shprehin interesin
e tyre për punësim
në Shqipëri me anë të
ambasadave/konsullatave
shqiptare jashtë vendit;
përqindja e meshkujve/
femrave

kërkesën për punësim
për punëtorë të kualifikuar;
të profesionistëve dhe
konkluzionet e dala nga
punëtorëve të kualifikuar në konsultimet
sektorë të veçantë

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

b. të sigurohet respektimi i standardeve
etike të rekrutimit nga operatorë
privatë me anë të monitorimit
periodik të veprimtarisë së tyre
2019

rregullator dhe institucional për
migracionin e punës
a. të hartohen udhëzime për rekrutimin 2019
etik për agjencitë private të punësimit
mbi bazën e legjislacionit në fuqi
(përfshirë këtu edhe përgatitjen e
formateve të raportimit që do të
përdoren rregullisht nga agjencitë e
rekrutimit); publikimi i udhëzimit në
faqen e MFE, SHKP, Inspektoratit të
Punës, QKB si dhe disponimi pranë
zyrave të punësimit;
Të hartohet një listë me emrat e
agjencive private të punësimit të
licencuara; kjo listë të publikohet pranë
zyrave të punësimit dhe inspektoratit
shtetëror të punës për të siguruar
monitorimin dhe mirëfunksionimin e
tyre.

C.1.3 Krijimi dhe zbatimi i kuadrit

Masat që duhet të merren

57,000

114,000

Burimet
financiare
/000 Lek

MFE

MFE

Agjencia
kryesuese

SHKP/MFE

të gjitha
ministritë e linjës

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Të rishikohen rregullisht
standardet etike të
rekrutimit nga operatorë
privatë

MFE të ketë hartuar një
paketë me udhëzime
për rekrutimin etik të
punëtorëve migrantë dhe
ajo t’u jetë shpërndarë
agjencive private të
rekrutimit si edhe të
jetë publikuar online nga
institucionet përkatëse
qeveritare;
Të jenë hartuar dhe
publikuar lista me emrat
e agjencive private të
punësimit të licencuara

Rezultatet

Numri i raporteve për
praktikat e rekrutimit të
përgatitura dhe të

Numri i migrantëve të
rekrutuar çdo vit me anë
të praktikave etike të
rekrutimit;

Numri i udhëzimeve
për rekrutimin etik të
punëtorëve emigrantë të
hartuar dhe publikuar;
numri i materialeve
informuese të shpërndara

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

380,000

76,000

450,000

d. bazuar në rezultatet e rishikimit,
2020
të propozohen ndryshime në
organizimin institucional për
të përmirësuar shkëmbimin e
informacionit, koordinimin e masave
dhe gjetjen e zgjidhjeve ligjore dhe të
politikave

e. të ofrohet trajnimi i nevojshëm për
2020 -2022
stafin e SM-ve pranë zyrave vendore
dhe rajonale të Shërbimit Kombëtar
të Punësimit duke bërë të mundur
zbatimin me efektivitet të politikave të
migracionit

Afati kohor

c. të bëhet një rishikim i organizimit
2020
institucional për migracionin për
motive punësimi për të zbuluar
problemet që lindin nga kompetencat
aktuale duke u përqendruar në
veçanti tek dublikimit, mungesa e
eficencës ose tek çështje të tjera të
patrajtuara

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

MFE

MFE

MFE

Agjencia
kryesuese

SHKP/MFE

SHKP/MFE
MSHD
MB
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Masa në të cilën
rekomandimet e propozuara
zbatohen nga institucione të
ndryshme

Të dhëna mbi ndryshimet e
propozuara në organizimin
institucional për migracionin
për motive punësimi

dorëzuara nga agjencitë
private të punësimit duke
përdorur formatin standard
të raportimit; numri i
identifikuar dhe të raportuar
rasteve në risk shfrytëzimi të

Treguesit

Të jenë realizuar trajnime
Numri i nëpunësve të
për të gjithë stafin e SM-ve trajnuar të SM-ve për
çështje migratore dhe % e
atyre që marrin më shumë
se 85% në vlerësimin pas
trajnimit

Të jetë hartuar një listë me
ndryshimet në organizimin
institucional me synim
përmirësimin e shkëmbimit
të informacionit dhe
koordinimin e veprimeve

Të ketë përfunduar rishikimi
diagnostikues i rregullimeve
institucionale, me
rekomandime specifike për
rialokimin e kompetencave
për migracionin për motive
punësimi

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat

74

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit 2019 – 2022

Nënobjektiv

Lehtësimi i migracionit
sezonal dhe qarkullues
për shtetasit shqiptarë

Nr.

C2

2020- 2022

g. të bëhen konsultime me institucionet
partnere (ministritë e punës,
shërbimet e punësimit etj.) të
vendeve kryesore të destinacionit të
migrantëve shqiptarë për metodat
e bashkëpunimit të efektshëm për
shpërndarjen e informacionit mbi
mundësitë për migracionin e sigurt
dhe të rregullt dhe përfitimet që
rrjedhin nga statusi i rregullt

e migracionit qarkullues dhe
sezonal dhe efektiviteti i kuadrit
rregullator
a. të kryhet (të kontraktohet) një studim 2020
për karakteristikat dhe përcaktuesit
e migracionit për punësim sezonal/
qarkullues të shtetasve shqiptarë, si
edhe për të identifikuar problemet

C2.1 Të njihen në vazhdimësi dinamikat

2020

Afati kohor

f. të kryhen konsultime me agjencitë
e rekrutimit për metodat e
bashkëpunimit të efektshëm për
shpërndarjen e informacionit mbi
mundësitë për migracion të sigurt
dhe të rregullt dhe për përfitimet që
rrjedhin nga statusi i rregullt

Masat që duhet të merren

1,400,000

1,140,000

152,000

Burimet
financiare
/000 Lek

MFE

MFE

MFE

Agjencia
kryesuese

INSTAT
MB
IOM

MEPJ
IOM

IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Të ketë përfunduar raporti
për karakteristikat dhe
përcaktuesit e migracionit
për punësim sezonal për të
identifikuar problemet

Të jenë kryer konsultime
me institucionet partnere
të vendeve kryesore të
destinacionit

Të jenë kryer rregullisht
konsultime me agjencitë
e rekrutimit për metodat
e bashkëpunimit
të efektshëm’ për
shpërndarjen e
informacionit mbi
mundësitë për migracion të
sigurt dhe të rregullt

Rezultatet

Masa në të cilën miratohen
si rekomandimet e raportit,
ashtu edhe veprimet e
ndërmarra për të lehtësuar
migracionin sezonal të
shtetasve shqiptarë

Problemet e identifikuara
gjatë konsultimeve
ndërkombëtare përdoren
për të nxjerrë rekomandime
specifike për metodat
e përmirësuara të
shpërndarjes.

Problemet e identifikuara
gjatë konsultimeve përdoren
për të nxjerrë rekomandime
specifike për mënyrat
efektive të shpërndarjes së
informacionit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat

75

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit 2019 – 2022

Nr.

Nënobjektiv

ndërkombëtar për migracionin e
punës
a. të rishikohet qëllimi dhe dispozitat e
marrëveshjeve dypalëshe në fuqi që
rregullojnë migracionin për motive

2020

2020

c. të rishikohet efektiviteti i dispozitave
aktuale ligjore për mbrojtjen e të
drejtave të punëtorëve migrantë
shqiptarë dhe për trajtimin e sfidave
specifike të hasura në vendet
kryesore të destinacionit

C2.2 Nxitja e bashkëpunimit

2020-2022

Afati kohor

b. të mundësohet konsultimi
institucional dhe ai publik mbi gjetjet
dhe rekomandimet e studimit,
dhe të reflektohen ato në të gjitha
politikat ekzistuese apo legjislacionin
që rregullon migracionin sezonal/
qarkullues për motive punësimi

kryesore që lidhen me lëvizjen e
parregullt në vendet kryesore të
destinacionit (sidomos mekanizmat
e rekrutimit, kushtet e punës,
standardet e shëndetit dhe të sigurisë,
pagat dhe përfitimet dhe garancitë
kundër shfrytëzimit)

Masat që duhet të merren

304,000 MFE

190,000 MFE

MEPJ
IOM

IOM

MB
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

684,000 MFE

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Masa në të cilën
miratohen nga autoritetet
rekomandimet e raportit
dhe veprimet e ndërmarra
për të lehtësuar migracionin
sezonal të shtetasve
shqiptarë

Masa në të cilën gjetjet
dhe rekomandimet e
studimit janë reflektuar në
politikat dhe legjislacionin
që rregullon migracionin
sezonal/qarkullues për
motive punësimi

Treguesit

Të ketë përfunduar rishikimi Numri i stimujve për lëvizje
i të gjitha marrëveshjeve
qarkulluese të identifikuara
dypalëshe; të dhënat
në marrëveshje dypalëshe

Të ketë përfunduar
rishikimi i efektivitetit të
dispozitave aktuale ligjore
për mbrojtjen e të drejtave
të punëtorëve sezonalë
shqiptarë në vendet
kryesore të destinacionit

Të jetë kryer konsultimi
institucional dhe ai
publik mbi gjetjet dhe
rekomandimet e studimit

kryesore që lidhen me
lëvizjen e parregullt
në vendet kryesore të
destinacionit; dhe gjetjet
dhe rekomandimet të jenë
ndarë me aktorët përkatës

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

përpara nisjes për punëtorët
migrantë shqiptarë të mundshëm
a. të ofrohet informacion mbi
mundësitë aktuale për migrim të
rregullt për motive punësimi në
vendet anëtare të BE-së përmes
krijimit dhe përditësimit të një faqeje
interneti dhe hartimit të paketave
informative

C2.3 Sigurimi i ofrimit të shërbimeve
2019-2022

2,000,000 MFE

380,000 MEPJ

IOM
GIZ

MFE
MSHD

Të jetë krijuar faqja e
internetit për mundësitë
e rregullta të migrimit
dhe të jetë përgagtitur
paketa informative;
të ketë përditësimtë
vazhdueshëmtë përmbajtjes
së faqes së internetit

Të jenë lidhur
marrëveshjeve të reja për
migracionin qarkullues

2020

c. të lidhen marrëveshje me vendet
e përzgjedhura të destinacionit, që
ofrojnë skema pilot me stimuj për
lëvizje qarkulluese

MFE
SHKP

Të jetë përpiluar një listë
me vendet prioritare
për marrëveshje të reja
dypalëshe

76,000 MEPJ

Rezultatet

2020

Së bashku me

b. të identifikohen vendet prioritare me
të cilat duhet të lidhen marrëveshje
të reja për migracionin për motive
punësimi, që mbulojnë migracionin
qarkullues

Agjencia
kryesuese

Numri i vizitorëve të faqes
së internetit
Numri i paketave
informative të shpërndara

Numri i shtetasve
shqiptarë që përfitojnë
nga marrëveshje të reja/
ekzistuese çdo vit; përqindja
e migrantëve meshkuj/femra

Numri i marrëveshjeve të
reja dypalëshe për punë
të iniciuara nga autoritetet
shqiptare

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

për stimujt për lëvizje
qarkulluese të jenë
mbledhur dhe ndarë me
aktorët përkatës

Afati kohor

Njësia përgjegjëse

punësimi nga Shqipëria për të
verifikuar nëse ato përmbajnë stimuj
të mjaftueshëm për lëvizje qarkulluese

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

2019-2022

2019-2022

b. të ofrohet trajnim për stafin e
Sporteleve të Migracionit për
orientim para nisjes, duke pasur
parasysh nevojat e grupeve më
vulnerabël

c. të forcohet bashkëpunimi me
institucionet homologe në vendet
e destinacionit për transferimin e
praktikave të mira për dhënien e
informacionit migrantëve (vizita
studimore, ndarja e materialeve, etj)

institucionale për mbrojtjen e të
drejtave të punëtorëve migrantë
2020 -2022
a. të rishikohet qëllimi dhe efektiviteti
i shërbimeve aktuale konsullore dhe
ligjore që u ofrohen punëtorëve
migrantë shqiptarë me anë të një
anketimi të migrantëve dhe të
komuniteteve kryesore të migrantëve
në vendet kryesore të destinacionit’
të merren masa për t’iu përgjigjur
nevojave të identifikuara si rritja e
burimeve njerëzore, rritja e buxhetit,
etj.

C2.4Forcimi i kapaciteteve

Afati kohor

Masat që duhet të merren

1,000,000

MEPJ

1,500,000 SHKP

MFE
INSTAT
IOM

MFE

DKM/MB
IOM
Other actors

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

1,000,000 MFE

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Burimet njerëzore/
financiare në shërbimin
konsullor shqiptar të jenë
përshtatur sipas nevojës së
identifikuar

Të jetë kryer vlerësimi
në vendet kryesore të
destinacionit për migrantët
shqiptarë

Të jetë vendosur
bashkëpunimi me
institucionet homologe në
vendet e destinacionit për
transferimin e praktikave
të mira për dhënien e
informacionit migrantëve

Të jetë kryer me sukse
trajnimi i stafit të SM-ve
për orientimin e migrantëve
dhe për mbrojtjen e të
drejtave të tyre

Rezultatet

Numri i stafit të ri të
rekrutuar/në sportelet e
shërbimit konsullor shqiptar
jashtë vendit në bazë të
nevojave aktuale; % e rritjes

Në shërbimin konsullor
shqiptar janë bërë
ndryshime për të
përmirësuar ofrimin e
shërbimeve për punëtorët
shqiptarë jashtë dhe për t’i
mbrojtur ata

Numri i praktikave të
mira ndërkombëtare për
ofrimin e informacionit
migrantëve, të cilat janë
marrë dhe përdorur për
të përmirësuar ofrimin e
shërbimit në SM

Numri i nëpunësve të SMve të trajnuar çdo vit për
orientim para nisjes dhe për
të drejtat e migrantëve;

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

b. të ndërmerret një rishikim i thelluar
i funksionimit të mekanizmit të
riintegrimit për shtetasit shqiptarë
dhe partneriteteve me shoqërinë
civile dhe aktorë të

socio-ekonomik të shtetasve
shqiptarë
a. të vlerësohet shkalla, kategoritë
dhe nevojat specifike të shtetasve
shqiptarë që dëshirojnë të kthehen
me anë të anketimeve, konsultimeve
me diasporën dhe organizimit të
aktiviteteve me punëtorët migrantët

C2.5 Lehtësimi i kthimit dhe riintegrimit

2019

2020

b. të hartohen udhëzime standarde për 2021-2022
shërbimin konsullor për intervistimin
e punëtorëve migrantë që të
identifikohen rastet e shfrytëzimit ose
diskriminimit kur ato provohen

Masat që duhet të merren

475,000

1,500,000

228,000

Burimet
financiare
/000 Lek

MFE

MEPJ

MEPJ

Agjencia
kryesuese

MSHMS
MB
MSHD
MASR
MBZHR

MSHD MFE
IOM

MFE
MSHD
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Të jetë kryer një rishikim i
thelluar mbi funksionimin e
mekanizmit të riintegrimit
për shtetasit shqiptarë; dhe
të jenë kryer

Të jenë kryer vlerësime
periodike për shkallën,
kategoritë dhe nevojat
specifike të shtetasve
shqiptarë që dëshirojnë të
kthehen

Të jenë hartuar udhëzime
standarde për intervistimin
e punëtorëve migrantë
për të identifikuar rastet
e shfrytëzimit ose të
diskriminimit

Rezultatet

Masa në të cilën role dhe
përgjegjësi të qarta mbi
rrintegrimin e të kthyerve
u janë caktuar pushtetit
qëndror dhe atij lokal si dhe

Popullata e të kthyerve të
mundshëm dhe nevojat e
identifikuara për riintegrim

Numri i punëtorëve
migrantë shqiptarë
të intervistuar sipas
udhëzimeve të reja
dhe numri i rasteve
të shfrytëzimit ose të
diskriminimit të identifikuara
dhe të referuara tek
shërbimet përkatëse

së buxhetit të konsullatave
për të siguruar ofrimin më
të mirë të shërbimeve për
shtetasit shqiptarë

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

d. të merren masa specifike që
2021-2022
lehtësojnë krijimin e bizneseve të
vogla nga të kthyerit (fonde investimi,
ndihmë juridike, hua preferenciale) në
kuadër edhe të veprimtarisë së Fondit
Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës
10,000,000

1,000,000

MFE

MFE/SHKP

AIDA
MSHD/Fondi
Shqiptar për
zhvillimin e
Diasporës

DKM/MB
MBZHR
AIDA
Ministri të tjera
të linjës
Institucione të
pushtetit lokal
Aktorë të tjerë
joqeveritarë

2020

Së bashku me

c. të përpilohen dhe të publikohen
paketa informuese për shërbimet e
riintegrimit dhe kontaktet e ofruesve
të shërbimeve; t’u shpërndahen ato
shtetasve shqiptarë në pikat e kalimit
të kufirit dhe zyrat e shtetit

Agjencia
kryesuese
IOM
Organizata të
shoqërisë civile

Afati kohor

Njësia përgjegjëse

tjerë; të rekomandohen veprime
që përmirësojnë bashkërendimin
institucional në lidhje me riintegrimin

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Treguesit

Të jetë krijuar fondi i
investimit, ndihmës juridike
dhe huave preferenciale për
të kthyerit

Fletëpalosje/paketa për
shërbimet e riintegrimit
të jenë prodhuar dhe
shpërndarë çdo vit

Numri i shtetasve shqiptarë
të kthyer që u është dhënë
informacion për shërbimet
e SM-ve çdo vit; % e atyre
që paraqiten në SM dhe që
kërkojnë shërbimet prej tyre
Numri i masave ligjore dhe
programatike të marra për
të hequr barrierat ndaj
riintegrimit të efektshëm të
të kthyerve

Numri i shtetasve shqiptarë
që informohen çdo vit për
shërbimet e SM-ve;% e
përfituesve meshkuj dhe
femra

veprime që përmirësojnë
aktorëve të tjerë; 20% rritje
bashkërendimin institucional e numrit të të kthyerve që
për riintegrimin
përfitojnë nga mbështetja
për rrintegrim çdo vit; %
e përfituesve meshkuj dhe
femra

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

684,000

684,000

2020 -2022

f. të bashkëpunohet me sektorin privat
dhe shkollat profesionale në Shqipëri
për zhvillimin e testeve standarde,
që konfirmojnë përftimin e aftësive
profesionale që njihen, për ata
persona që nuk kanë arsimin formal
në një fushë të caktuar

g. të negociohen dhe të nënshkruhen
2020 -2022
marrëveshje bashkëpunimi me vendet
kryesore të destinacionit për shtetasit
shqiptarë në fushën e trajnimit
profesional dhe njohjes së përbashkët
të çertifikatave të trajnimit

456,000

2021 -2022

Afati kohor

e. të përpilohen standarde dhe
procedura të përbashkëta për
njohjen automatike të kualifikimeve
akademike në kuadër të Këshillit
të Bashkëpunimit Rajonal (KBR) të
Evropës Juglindore

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

MASR

MFE

MASR

Agjencia
kryesuese
Të jenë përpiluar standarde
dhe procedura të
përbashkëta për njohjen
automatike të kualifikimeve
akademike në kuadër të
Këshillit të Bashkëpunimit
Rajonal të Evropës
Juglindore

Rezultatet

MFE
MEPJ
MD
Koordinatori
Shtetëror
Komitetit
Shtetëror për
Diasporën

Të jenë nënshkruar
marrëveshje të reja
bashkëpunimi me vendet
kryesore të destinacionit
për shtetasit shqiptarë
në fushën e trajnimit
profesional dhe njohjes së
përbashkët të certifikatave
të trajnimit

Numri i marrëveshjeve
të nënshkruara; numri i
studentëve që përfitojnë
çdo vit

Numri i shtetasve shqiptarë
që përfitojnë çdo vit nga
njohja e kualifikimeve të tyre

Numri i modeleve të
testimit të miratuara për
përdorim

Numri i shtetasve shqiptarë
që përfitojnë çdo vit nga
njohja e kualifikimeve në
kontekstin e bashkëpunimit
KBR;
Të dhëna për përdorimin e
standardeve nga autoritetet
shqiptare;

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Në konsultim me Të jenë hartuar modelet
për testet për aftësitë
ministri të tjera
të linjës
profesionale dhe
kualifikimet për fushat
përkatëse

MEPJ

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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C3

Nr.

Masat që duhet të merren

b. të rritet aksesi në shërbimet bankare
dhe ato financiare për dërgimin e
remitancave përmes:
- nxitjes së konkurrencës nëpërmjet
aktorëve të rinj, promovimit të
novacionit e cila do të reflektohet në
shërbime efikase si nga pikëpamja e
komisioneve, ashtu edhe të kohës së
procesimit të dërgesave; rritjen

Maksimizimi i ndikimit të C3.1 Promovimi i kanaleve formale
migracionit në zhvillimin
dhe përdorimi produktiv të
kombëtar dhe vendor
remitancave
a. të ndërmerren anketa periodike për
strategjitë financiare dhe modelet
e përdorimit të instrumenteve
financiare për të identifikuar
boshllëkun në sistemin financiar dhe
mundësitë për përmirësim në lidhje
me remitancat

Nënobjektiv

2018 -2022

BSH

MEPJ
Shoqata e
bankave
Autoriteti i
Mbikëqyrjes
Financiare

INSTAT
Banka Botërore

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

1,400.000
BSH
Greenback
është projekt
i financuar
nga SECO,
ndaj nuk
mbart kosto
direkte për
BSH

deri në fund 6,500,000
të 2020

Afati kohor

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Të jetë mundësuar rritja
e aksesit në shërbime
bankare përmes një sërë
masash;

Të jenë kryer anketa
periodike që ofrojnë
të dhëna mbi: a)
karakteristikat e flukseve
të familjeve dhe format
e përdorimit, (b) lidhja
ndërmjet modeleve të
remitancave dhe modeleve
të migracionit, (c) ndikimi i
remitancave tek kursimet,
akumulimi i kapitalit
fizik, edukimi, oferta e
punës dhe pabarazia e të
ardhurave; d) instrumentet
financiare të përdorura për
remitancat.

Rezultatet

Rritja e nivelit të kulturës
financiare; njohja, përdorimi
dhe zotërimi i produkteve
financiare; niveli i përfshirjes
financiare.

Volumi vjetor i remitancave
të dërguara në Shqipëri
përmes sistemit bankar dhe
jobankar.

Përqindja e remitancave të
dërguara përmes kanaleve
formale në raport me
totalin e përllogaritur të
remitancave

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

760.000

BSH

Shoqata e
Bankave AIDA
Autoriteti i
Mbikëqyrjes
Financiare
ALSE
Akademia
(universitetet)

Të jenë organizuar
konsultime periodike me
institucionet e tregjeve
financiare për zhvillimin e
produkteve specifike dhe
novatore për migrantët dhe
familjet e tyre

Rezultatet

Treguesit

Numri i konsultimeve
të zhvilluara; numri dhe
tipologjia e produkteve
novatore të nxjerra nga
institucionet e tregut
financiar për migrantët dhe
familjet e tyre çdo vit

Numri i institucioneve
financiare të krijuara për
të lehtësuar transferimin e
remitancave dhe shërbimeve
të lidhura me to në zonat
rurale.

2019 -2022

Së bashku me

c. të inkurajohen institucionet e
tregjeve financiare për të zhvilluar
produkte specifike dhe novatore për
migrantët dhe familjet e tyre përmes
konsultimeve periodike.

Agjencia
kryesuese

Rezultatet dhe Treguesit

Numri i familjeve shqiptare
që përfitojnë nga zbatimi
i projektit Greenback në
edukim financiar në Berat
dhe në rrethe të tjera, nëse
do të replikohet

Afati kohor

Njësia përgjegjëse

e kushteve të transparencës dhe
mbrojtjen e konsumatorit nëpërmjet
miratimit të “ Ligjit për shërbimet e
pagesave në Republikën e Shqipërisë”;
- edukimit financiar dhe fushatave
promocionale drejtuar migrantëve dhe
marrësve të remitancave duke përfshirë
këtu dhe zbatimin e projektit Greenback
në Berat dhe në varësi të rezultateve,
replikimit në qarqe të tjera të vendit

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

1,000,000

2021 -2022

c. të ofrohen kushte të lehtësuara për
të vendosur kontakte mes bizneseve
me sipërmarrësit shqiptarë (dhomat
e biznesit të diasporës, regjistrat e
biznesit të diasporës)

114,000

anketa e 1rë 1,200,000
deri në vitin
2020
Anketime të
tjera çdo 3
vjet

2020

Afati kohor

b. të kryhen anketa dhe konsultime të
rregullta me sipërmarrësit shqiptarë
që qëndrojnë jashtë vendit në vendet
kryesore të destinacionit për të
matur nivelin e interesit të tyre për
investime në Shqipëri dhe për të
identifikuar pengesat kryesore

Shqipëri
a. të zhvillohen dhe të përditësohen
vazhdimisht materialet on line dhe
off line për mundësitë aktuale të
investimit në Shqipëri në bazë të
informacionit të mbledhur nga
autoritetet vendore

C3.2 Promovimi i investimeve në

Masat që duhet të merren

Burimet
financiare
/000 Lek

MEPJ

AIDA

MFE

Agjencia
kryesuese

MEPJ
INSTAT
MFE
MSHD
MBZHR
IOM

AIDA
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Qeveria e Shqipërisë të
ketë përcaktuar stimuj
për bashkëpunim mes
bizneseve

Të jetë identifikuar në
mënyrë periodike niveli i
interesit të diasporës për
investime në Shqipëri; të
jenë diskutuar mes palëve
të interesuara barrierat
kryesore dhe gjetjet e
evidentuara

Të jenë përgatitur materiale
informuese për mundësitë
aktuale të investimit në çdo
rajon ; të përditësohen ato
rregullisht

Rezultatet

Lloji dhe numri i kushteve
lehtësuese të krijuara;
Numri i bizneseve të
diasporës dhe atyre të
regjistruara në Shqipëri që
kanë hyrë në bashkëpunim
çdo vit, vëllimi i investimit në
vend përmes bashkëpunimit
mes bizneseve.

Numri i masave të marra
për të hequr barrierat për
të investim komuniteti i
diasporës shqiptare në
Shqipëri, numri dhe vlera e
investimeve çdo vit dhe % e
rritjes vjetore

Numri i materialeve
informuese për mundësitë
aktuale të investimit në
çdo qark të publikuara
online dhe offline dhe
të shpërndara mes
komuniteteve shqiptare
jashtë vendi çdo vit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

2020 -2022

Masat që duhet të merren

d. T
 ë angazhohen grupet e ndryshme
të diasporës në zhvillimin kombëtar
dhe vendor, përmes projekteve të
hartuara posaçërisht për këtë qëllim
171,000

Burimet
financiare
/000 Lek
MFE

Agjencia
kryesuese
MSHD
MBZHR
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Objektivi Specifik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të
migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/vendor

Të jenë identifikuar dhe
propozuar për financim
nga qeveria projekte/nisma
për angazhimin e grupeve
të diasporës në zhvillimin
kombëtar dhe vendor të
Shqipërisë

Rezultatet

Numri i diasporës së
angazhuar në projekte të
zbatuara; numri i shtetasve
që përfitojnë çdo vit;
masa në të cilën nismat
adresojnë nevojat vendore/
kombëtare për zhvillim

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: numri i shtetasve që emigrojnë
çdo vit përmes kanaleve të rregullta të migracionit;
% rritje e numrit të të kthyerve që përfitojnë
mbështetje për riintegrim nga institucionet qeveritare
në bashkëpunim me aktorë të tjerë; % rritje e aksesit
në shërbimet bankare dhe ato financiare të lidhura me
remitancat
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Nënobjektiv

Garantimi i një kuadri
ligjor gjithëpërfshirës
e jodiskriminues që
mbron në mënyrë të
efektshme të drejtat e
migrantëve

Nr.

D1

114,000 MFE

MEPJ
MB
SHKP/MFE

Në bashkëpunim
me një
Grup Pune
Ndërinstitucional

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

b. të kryhet vlerësimi i nevojave për
deri në fund
rregullimin e marrëdhënieve të punës të 2020
që përfshin të huajt e punësuar
individualisht në Shqipëri, sidomos të
konsiderohet shtrirja e garancive të
Kodit të Punës (përfshirë kërkesën
për të lidhur një marrëveshje me
shkrim me punëtorët e huaj, dhënien
e garancive për pagimin e rrogës në
kohë dhe respektimin e standardeve
të sigurisë) tek të gjithë punëtorët
migrantë të punësuar në Shqipëri

Burimet
financiare
/000 Lek

1,520,000 MB

Afati kohor

2019-2022

D1.1 Shtrirja e garancive ligjore të
mosdiskriminimit tek të gjithë
personat që qëndrojnë në territor
a. të kryhet një rishikim i plotë i
situatës së zbatimit të instrumenteve
ndërkombëtare në lidhje me ndikimin
e tyre tek pozicioni i shtetasve të huaj,
si edhe të evidentohen boshllëqet
specifike për mbrojtjen e këtyre
individëve. Në veçanti të konsiderohet
parashikimi në legjislacionin vendas i
disa të drejtave për shtetasit e huaj,
siç parashikohen edhe në Konventën
për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën
Publike në Nivel Vendor

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Të jetë hartuar një listë me
nevoja për të rregulluar
marrëdhëniet e punës
për punëtorët e huaj në
Shqipëri dhe lista t’u jetë
shpërndarë me palët e
interesuara

Të jetë rishikuar
zbatimi i instrumenteve
ndërkombëtare në lidhje me
ndikimin e tyre tek pozicioni
i shtetasve të huaj; me palët
e interesuara të jenë ndarë
rekomandimet për trajtimin
e boshllëqeve në lidhje me
mbrojtjen e tyre
Dokumenti i Bardhë mbi
pasojat e dhënies së të
drejtave shtesë të huajve në
kuadrin ligjor shqiptar

Rezultatet

Numri i akteve ligjore/
administrative të miratuara
për të rregulluar më mirë
marrëdhëniet e punës për
punëtorët e huaj bazuar
në gjetjet për vlerësimin e
nevojave

Dokumenti i Bardhë
paraqitur në Këshillin e
Ministrave me rekomandime
specifike ligjore

Numri i akteve ligjore/
administrative për të trajtuar
boshllëqet në përmbushjen e
detyrimeve ndërkombëtare
për të mbrojtur shtetasit e
huaj

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

c. g jatë lëshimit të lejes së punës dhe
të qëndrimit, të shpërndahen fletë
informuese për të drejtat e

deri në fund 410,400
të 2020

SHKP

MD

4,800,000 të gjitha
ministritë e
linjës

Rezultatet

Klinikat Ligjore
Falas që
menaxhohennga
organizata të
shoqërisë civile

Avokati i Popullit
në Shqipëri
Komisioneri
Kundër
Diskriminimit

Numri i migrantëve të
parregullt të ndaluar që
marrin asistencë ligjore
falas çdo vit; përqindja e
migrantëve meshkuj/femra

Numri i migrantëve të
informuar me anë të
fushatave për normat
mosdiskriminuese; numri i
materialeve të prodhuara
dhe të shpërndara; numri
i migrantëve që kërkojnë
zgjidhje ligjore çdo vit

Imigrantëve t’u jenë
Numri i materialeve
informuese që u janë
shpërndarë fletë
informuese për të drejtat e shpërndarë imigrantëve

Migrantëve të parregullt
të ndaluar t’u jetë ofruar
asistencë ligjore falas dhe
informacion për të drejtat
e tyre

Të jenë zhvilluar fushata
informimi tek të huajt
për zbatimin e normave
mosdiskriminuese dhe për
procedurat për zbatimin e
të drejtave të tyre

Ndryshimet ligjore (nëse
nevojiten), procedurale/
administrative të miratuara
në parlament dhe numri
i punëtorëve migrantë që
përfitojnë çdo vit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Grup Pune
Të jenë propozuar
Ndërinstitucional ndryshimet ligjore (nëse
nevojiten) administrative
dhe procedurale që
prezantojnë të drejtën e
pagës për punën e kryer
nga punëtori migrant

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

304,000 MFE

Burimet
financiare
/000 Lek

b. t’u jepet asistencë ligjore falas dhe
deri në fund 1,020,000
informacion për të drejtat migrantëve të 2020
të parregullt që janë të ndaluar

2019-2022

2021 -2022

c. të merren masa për të siguruar që
punëtorëve migrantë t’u kryhet pagesa
e plotë për të gjithë punën e kryer
prej tyre, pavarësisht statusit të tyre
ligjor; të përcaktohet një procedurë
për t’i vënë këto masa në zbatim për
punëtorët e parregullt.

D1.2 Ndërgjegjësimi i imigrantëve për
të drejtat e tyre dhe procedurat
për zbatimin e tyre
a. të zhvillohen fushata informimi tek
të huajt për zbatimin e normave
mosdiskriminuese dhe për
procedurat për zbatimin e të drejtave
të tyre; të vihet në dispozicion në
gjuhët kryesore të përdorura nga
migrantët informacioni për shërbimet
e ofruara nga Komisioneri kundër
Diskriminimit.

Afati kohor

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

b. Bazuar në rishikimin e mësipërm,
të prezantohet një procedurë e
rregullt raportimi për monitorimin
e respektimit të parimit të
mosdiskriminimit në lidhje me të
drejtat e migrantëve
2020-2022

D1.3 P
 ërmirësimi i efektivitetit dhe
monitorimi i mekanizmave të
mbrojtjes
a. të rishikohet aktiviteti aktual i
2020
Komisionerit kundër Diskriminimit në
lidhje me monitorimin dhe mbrojtjen
e të drejtave të të huajve me qëndrim
në Shqipëri, sidomos me zbatimin
e parimit të mosdiskriminimit;
nëse mendohet e nevojshme, të
caktohet një punonjës i veçantë që të
fokusohet në vëzhgimin e respektimit
të parimit të mosdiskriminimit për të
huajt

punëtorëve imigrantë dhe kontaktet e
institucioneve/organeve/agjencive me
të cilat mund të konsultohen në rast
se shkelen të drejtat e tyre

Masat që duhet të merren

608,000

133,000

Burimet
financiare
/000 Lek

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Komisioneri
për Mos
diskriminimin

Komisioneri
Kundër
Diskriminimit

Agjencia
kryesuese

Parlamenti

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Komisioneri kundër
Diskriminimit të ketë
prezantuar një procedurë
të rregullt raportimi për
respektimin e parimit të
mosdiskriminimit

Komisioneri të ketë
paraqitur raportin me
boshllëqet e identifikuara
dhe rekomandimet
përkatëse tek Këshilli i
Ministrave

punëtorëve imigrantë dhe
kontaktet e institucioneve/
organeve/agjencive që
mund të konsultohen
në rast të shkeljes së të
drejtave të tyre

Rezultatet

Numri i raporteve periodike
për pozicionin e të huajve në
tregun e punës në Shqipëri
të cilat janë hartuar dhe
ndarë me palët e interesuara

Vënia në dispozicion e
burimeve të nevojshme
për Komisionerin Kundër
Diskriminimit, përfshirë një
punonjës të veçantë që
ndjek respektimin e parimit
të mosdiskriminimit për të
huajt

për të drejtat e tyre dhe
kontaktet për të kërkuar
mbështetje në rast të
shkeljes së të drejtave të tyre

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nënobjektiv

Identifikimi i migrantëve
si kategori vulnerabël
për programimin dhe
ofrimin e asistencës

Nr.

D2

2021 dhe
më tej

Afati kohor

1,440,000

2,986,000

Burimet
financiare
/000 Lek

D2.1 Përshtatja e asistencës për të
përmbushur nevojat specifike të
fëmijëve dhe të të rinjve
a. të sigurohet që kuadri ligjor dhe
deri në fund 5,760,000
institucional ofron strehim për të
të 2020
miturit e pashoqëruar që kalojnë
kufirin në mënyrë të parregullt, si
edhe që burime të mjaftueshme vihen
në dispozicion për këtë qëllim

d. me anë të trajnimeve të forcohen
2019-2022
kapacitetet e gjyqësorit dhe agjencive
ligjzbatuese (gjyqtarë, prokurorë,
policë, inspektorë të punës) për
të zbuluar dhe ndjekur çështje të
shkeljes së të drejtave të imigrantëve

c. ë krijohet një njësi qendrore në
Inspektoratin e Punës për të
zbuluar dhe hetuar shkeljet kundër
punëtorëve të huaj.

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

MSHMS

MB

Inspektorati i
Punës

Agjencia
kryesuese

MB
MD

IOM
Shkolla e
Magjistraturës
DBE

MFE

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Ligji për shërbimet e
kujdesit social të ketë
ndryshuar që të ofrojë
strehim për të miturit e
pashoqëruar që kalojnë
kufirin në mënyrë të
parregullt
Të jetë lënë mënjanë
një fond rezervë që
duhet të disbursohet për
mirëmbajtjen e ambienteve
pritëse

Të jenë organizuar seanca
trajnimi për gjyqësorin dhe
agjencitë ligjzbatuese për të
zbuluar dhe për të ndjekur
shkeljet e të drejtave të
imigrantëve

Të jetë krijuar dhe të
jetë funksionale një njësi
qendrore në Inspektoratin
e Punës që merret me
zbulimin dhe hetimin
e shkeljeve kundër
punëtorëve të huaj

Rezultatet

Numri i të miturve të
pashoqëruar të parregullt që
u ofrohet strehim çdo vit
Masa e disbursimit të
fondeve të alokuara

Numri i stafit gjyqësor të
trajnuar çdo vit për zbulimin
dhe ndjekjen penale të
rasteve të shkeljes së të
drejtave të migrantëve;
përqindja e meshkujve/
femrave

Numri i rasteve të shkeljeve
kundër punëtorëve të huaj
që janë zbuluar dhe hetuar
çdo vit nga njësia e re e
vendosur në Inspektoratin
e Punës

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

Burimet
financiare
/000 Lek

b. bazuar në rezultatet e rishikimit, të
2021-2022
zhvillohen dhe të zbatohen masat e
synuara për të promovuar aksesin
e migranteve në tregun e punës në
Shqipëri. Të konsiderohet trajnimi i
asistenteve femra që do të zhvillojnë
konsultime me imigrantet, që do të
publikojnë fletëpalosjet në gjuhët
kryesore të përdorura nga imigrantet
për t’i informuar ato për kontaktet e
institucioneve shtetërore dhe OJQ-të
që ndihmojnë në gjetjen e punësimit
480,000

D2.2 Trajtimi i nevojave specifike të
migrantëve
a. të vlerësohen aktet ekzistuese ligjore, deri në fund 304,000
procedurat administrative dhe
të 2020
skema të asistencës për punë që të
identifikohen pengesat ndaj punësimit
dhe mbrojtjes së të drejtave të grave
në tregun e punës (me fokus tek
imigrantët)

b. të gjurmohet niveli i ofrimit të
deri në fund 228,000
kujdesit social dhe mbështetjes për
të 2020
të miturit migrantë të pashoqëruar
shqiptarë të kthyer nga vendet e
destinacionit, familjet e të cilëve
nuk janë identifikuar ose që janë
konsideruar të braktisur nga prindërit
dhe tyre; të evidentohen boshllëqet

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

MFE

MFE

MSHMB

Agjencia
kryesuese

SHKP
ISSH
MSHMS
IOM
OJF-të aktive në
mbrojtjen e të
drejtave të grave

DKM/MB

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Të jenë marrë masa për
të promovuar aksesin e
migranteve në tregun e
punës në Shqipëri

Të jetë vlerësuar kuadri
ligjor dhe administrativ
dhe të jenë identifikuar
barrierat ndaj punësimit
dhe mbrojtjes së të
drejtave të migranteve në
tregun e punës

Të jenë përgatitur raporte
të rregullta për shkallën
e ofrimit të kujdesit dhe
mbështetjes dhe për
boshllëqet që duhet të
trajtohen

Rezultatet

Numri i fletëpalosjeve
të prodhuara dhe të
shpërndara në gjuhët
kryesore të migranteve
për t’i informuar ato për
kontaktet e institucioneve
shtetërore dhe OJQ-të që
ndihmojnë për gjetjen e
punësimit

Numri i ndryshimeve ligjore/
administrative të miratuara
për të siguruar të drejtën e
punësimit dhe mbrojtjen e
grave në tregun e punës

Ofrimi i përmirësuar i
kujdesit dhe i mbështetjes
sociale për të miturit e pa
shoqëruar të kthyer pa
dokumentacion.

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nënobjektiv

Përmirësimi i kushteve
për integrimin kulturor
dhe socio-ekonomik të
migrantëve

Nr.

D3

c. të bëhen ndryshimet e nevojshme
në kuadrin ligjor që të sigurohet e
drejta për kujdes social për të gjitha
kategoritë e migrantëve të mitur
2020 -2022

570,000

ISSH/MFE

600,000 ISSH/MFE

Agjencia
kryesuese

MSHMS
MD
IOM
Bashkitë vendore
UNICEF

Këshilli i
Ministrave

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

b. të informohen kategoritë e të huajve deri në fund
të identifikuar si më pak të informuar të 2020
për mundësitë dhe përfitimet e
sistemit kombëtar të sigurimeve
shoqërore

Burimet
financiare
/000 Lek

1,641,600 ISSH/MFE

Afati kohor

2019-2022

D3.1 Garantimi i të drejtës të barabartë
për sigurime shoqërore
a. të identifikohen kategoritë e
rezidentëve të huaj që nuk mbulohen
me sigurime shoqërore mes të
huajve, të zbulohen arsyet se përse
ndodh kjo dhe të jepen rekomandime
për ndryshimet e duhura ligjore dhe
procedurale

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Treguesit

Ligji për shërbimet
shoqërore 2016 të jetë
rishikuar që të sigurojë
të drejtën për kujdesin
shoqëror për të gjitha
kategoritë e migrantëve të
mitur

Të huajt të jenë të
informuar mbi mundësitë
dhe përfitimet që sjell
sistemi kombëtar i
sigurimeve shoqërore

% rritje e numrit total të
të miturve migrantë që
përfitojnë kujdes shoqëror
në Shqipëri çdo vit

Numri i fletëpalosjeve
që janë shpërndarë për
të sqaruar mundësitë
dhe përfitimet nga
sistemikombëtar i sigurimeve
shoqërore; Nr. i të huajve
që janë informuar mbi
mundësitë dhe përfitimet
nga mbulimi kombëtar i
sigurimeve shoqërore çdo
vit; % femra/meshkuj

Të jenë bërë propozime
Numri i propozimeve të
për ndryshime në ligjin për miratuara nga Këshilli i
shërbimet shoqërore 2016 Ministrave
dhe aktet nënligjore

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

Burimet
financiare
/000 Lek

2,000,000

800,000

b. të rritet aksesi në shërbime publike
2019-2022
për rezidentët e huaj duke u
dhënë informacion (faqe interneti,
aplikacione celulari, fletëpalosje, pika
konsultative në zyra shtetërore)
për pranueshmërinë, të drejtat,
dokumentacionin e nevojshëm, etj. në
gjuhët që përdorin ata.

c. të trajnohen mjekët, infermierët
2019-2022
dhe stafi spitalor dhe i kujdesit
shëndetësor që të përmirësohen
shërbimet ndaj të huajve dhe
punëtorëve migrantë në vend duke
kuptuar më mirë përcaktuesit e
risqeve përkatëse shëndetësore dhe
sociale si edhe ndikimin e kulturës tek
shëndeti dhe sëmundjet.

D3.2 Dhënia e të drejtës për strehim,
kujdes shëndetësor dhe edukim
a. të identifikohen dhe të hiqen
deri në fund 228,000
pengesat për akses në shërbime
të 2020
publike për migrantët e parregullt; në
veçanti, të rishikohen mundësitë për
të ofruar shkollim parësor për fëmijët
e migrantëve të parregullt dhe kujdes
shëndetësor bazë për të huajt që nuk
kanë status të rregullt (shtrirja përtej
kujdesit në rast urgjent).

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

MSHMS

ADISA

MSHMS

Agjencia
kryesuese

OBSH

Të gjitha
ministritë e linjës
përgjegjëse për
zbatimin e këtij
Plan Veprimi

MFE
MB

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Mjekët, infermierët dhe
personeli spitalor dhe i
kujdesit shëndetësor të jetë
trajnuar për shërbime të
përmirësuara ndaj të huajve
dhe punëtorëve migrantë
në vend

Të jetë përforcuar e drejta
për shërbime publike
për rezidentët e huaj në
Shqipëri me anë të ndarjes
së informacionit

Të kenë bërë ndryshime
ligjore (nëse të nevojshme)
për të njohur shkollimin
parësor për fëmijët e
migrantëve të parregullt
dhe kujdesin shëndetësor
bazë për të huajt që nuk
kanë status të rregullt

Rezultatet

Numri i mjekëve,
infermierëve dhe personelit
spitalor dhe të kujdesit
shëndetësor të trajnuar
për ofrimin e shërbimeve
për të huajt dhe punëtorët
migrantë në vend

Numri i rezidentëve të
huaj në Shqipëri që marrin
çdo vit informacion për
shërbimet publike përmes
ADISA-s

Numri i të huajve/fëmijëve
që përfitojnë shkollim
parësor dhe kujdes
shëndetësor bazë çdo vit

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

Afati kohor

Burimet
financiare
/000 Lek

2021 -2022

2021 -2022

b. të hartohen programe përmes
konsultave ndërinstitucionale që
piketojnë nevojat e kategorive
vulnerabël të të huajve dhe të
monitorohet kërkesa për shërbime
specifike

c. Bazuar në rezultatet e monitorimit,
të krijohen programe të përhershme
të dedikuara integrimi dhe ato të
modifikohen sipas ndryshimit të
kërkesës

1,140,000

6,000,000

D3.3 Hartimi dhe zbatimi i programeve
të dedikuara të integrimit
a. të bëhet një vlerësim i detajuar i
deri në fund 1,500,000
kushteve të integrimit dhe barrierave të 2020
si edhe modeleve të përdorimit të
shërbimeve ekzistuese, përfshirë
intervistat me të huajt që qëndrojnë
në Shqipëri për të zbuluar nevojën
për krijimin e programeve të
dedikuara të integrimit

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

MB

MSHMS

MB

Agjencia
kryesuese

Të gjitha
ministritë e linjës
përgjegjëse për
zbatimin e këtij
Plan Veprimi

Të gjitha
ministritë e linjës
përgjegjëse për
zbatimin e këtij
Plan Veprimi

MSHMS MASR
MTM
MK
IOM
Avokati i Popullit

Së bashku me

Njësia përgjegjëse

Të jenë krijuar programe të
përhershme të dedikuara
për integrimin për
shtetasve të huaj rezidentë
në Shqipëri; të jetë kryer
monitorimi i vazhduar

Të jenë pilotuar programe
që adresojnë nevojat e
kategorive vulnerabël të
të huajve; të jetë kryer
monitorimi i vazhduar

Të jetë bërë vlerësimi i
detajuar i kushteve të
integrimit të të huajve
me qëndrim në Shqipëri
dhe të jenë formuluar
rekomandime specifike
për krijimin e programeve
të dedikuara të integrimit
dhe ato rekomandime
të jenë ndarë me palët e
interesuara

Rezultatet

Numri i programeve
të përhershme që janë
zhvilluar për riintegrimin e
të huajve; buxheti i alokuar
nga institucionet qeveritare
çdo vit

Numri i nismave pilot të
zbatuara për të përmirësuar
integrimin e kategorive
vulnerabël të të huajve në
Shqipëri; numri i migrantëve
që përfitojnë çdo vit nga
programet

Hartimi dhe zbatimi i
udhërrëfyesit për krijimin e
programeve pilot dhe atyre
të përhershme
për promovimin e integrimit
të të huajve në Shqipëri

Treguesit

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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D4

Nr.

Ofrimi i zgjidhjeve
të qëndrueshme për
imigrantët

Nënobjektiv

deri në fund
të 2020

d. të sigurohet që jeta e familjes dhe
interesat e fëmijës merren në
konsideratë në rishikimin e rasteve
të anulimit (ndërprerjes) së statusit
të rezidentit afatgjatë, të ofrohen
mundësi riaplikimi, përveçse në
ato raste që përbëjnë kërcënim
serioz ndaj rendit publik dhe sigurisë
kombëtare

760,000 DKM/MB

300,000 DKM/MB

deri në fund
të 2020

c. të hartohet material informues për
aplikantët për qëndrim afatgjatë, që
interpreton qartë kërkesat (sidomos
periudha e qëndrimit pa ndërprerje
dhe njohuritë gjuhësore) dhe të
përshkruhet procedura

MD

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

190,000 MB

Burimet
financiare
/000 Lek

760,000 DKM/MB

deri në fund
të 2020

Afati kohor

b. të njoftohen aplikantët me shkrim
deri në fund
për arsyet e refuzimit të aplikimit dhe të 2020
procedurën e ankimimit

D4.1 Lehtësimi i fitimit të qëndrimit
afatgjatë dhe qëndrueshmëria e
këtij statusi
a. të vazhdohet përafrimi i procedurës
për lejen e qëndrimit afatgjatë me
legjislacionin e BE-së

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Numri i materialeve
informuese për kërkesat për
leje qëndrimi të shpërndara
çdo vit

Numri i njoftimeve
standarde me shkrim për
refuzimin e aplikimit dhe
procedurën e ankimimit për
lejen e qëndrimit afatgjatë

Numri i ndryshimeve të
miratuara në ligjin për të
huajt që përfshijnë afatet
standarde për kohëzgjatjen
e procedurës së lejes të
qëndrimit afatgjatë

Treguesit

Numri i rasteve të dëbimit
Të jetë ulur numri i
dëbimeve; të jetë rritur
dhe numri i riaplikimeve pas
numri i kthimeve vullnetare largimit

Të jenë përgatitur dhe
shpërndarë materiale
informuese për kërkesat
për qëndrim afatgjatë

Të jetë përgatitur dhe në
përdorim njoftimi standard
me shkrim për refuzimin e
aplikimit dhe procedurën
e ankimimit për qëndrim
afatgjatë

Të jenë hartuar raporte
periodike mbi ndryshimet
e nevojshme në lejen e
qëndrimit afatgjatë në
përputhje me legjislacionin
e BE-së

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

D4.3 Garantimi i statusit ligjor të
familjarëve
a. Në përputhje me Konventën për të
Drejtat e Migrantëve dhe Anëtarëve
të Familjes së tyre, të ndryshohet
ligji për të huajt që të parashikojë të
drejtat e familjarëve të të huajve me

deri në fund 760,000
të 2020

MB

MB

deri në fund 300,000
të 2020

c. të përgatitet material informues
për aplikantët për shtetësi që
interpreton qartë kërkesat (sidomos
periudhën e qëndrimit pa ndërprerje
dhe njohuritë gjuhësore) dhe të
përshkruhet procedura

MFE
MEPJ
MSHMS
IOM

Së bashku me

Njësia përgjegjëse
Agjencia
kryesuese

3,040,000 MB

Burimet
financiare
/000 Lek

MB

2019-2022

Afati kohor

b. të njoftohen me shkrim aplikantët për deri në fund 912,000
rezultatin e rishikimit nga Ministria
të 2020
e Brendshme dhe për vendimin e
Presidentit, duke parashtruar shkaqet
e refuzimit

D4.2 Ofrimi i një rruge të qartë drejt
shtetësisë
a. të vendosen afate standarde për
kohëzgjatjen e procedurës së
natyralizimit; të vendoset njoftimi
i detyrueshëm i aplikantit në rast
kur vendimi i Presidentit nuk mund
të jepet brenda kësaj periudhe
standarde.

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Treguesit

Numri i materialeve
informuese të shpërndara
për aplikantët për shtetësi
shqiptare

Numri i aplikantëve të
njoftuar me shkrim për
shkaqet e refuzimit të
shtetësisë shqiptare

Të jetë ndërmarrë
Ndryshimet ligjore miratuar
ndryshimi i ligjit për të
nga Parlamenti i Shqipërisë
huajt që të parashikohen të
drejtat e familjarëve të të
huajve me qëndrim të

Të jetë shpërndarë material
informues për aplikantët
për shtetësi shqiptare
për kërkesat që duhen
përmbushur

Të jetë krijuar dhe aplikuar
procedura e njoftimit me
shkrim për refuzimin e
shtetësisë shqiptare

Të jetë aplikuar afati
Numri i imigrantëve që
standard për kohëzgjatjen e aplikojnë çdo vit për
procedurës së natyralizimit natyralizim
dhe njoftimit përkatës

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit
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Nr.

Nënobjektiv

MFE

228,000

d. të prezantohet një procedurë e
shpejtë për shqyrtimin e aplikimeve
për leje pune nga mbajtësit e lejes së
qëndrimit për bashkim familjar
2020

DKM/MB

760,000

Agjencia
kryesuese
Së bashku me

Njësia përgjegjëse

c. në interpretimin e nenit 34 të
në
Ligjit për të Huajt, të konsiderohet
vazhdimësi
ripërtëritja e lejes së qëndrimit të
dhënë për bashkim familjar në rast
divorci, nëse në marrëdhënie janë të
përfshirë fëmijë, dhe në rast se largimi
i të huajit nga vendi do ta bënte të
pamundur jetën familjare me fëmijën/
fëmijët

Burimet
financiare
/000 Lek

DKM/MB

Afati kohor

b. të garantohet e drejta e anëtarëve të deri në fund 304,000
familjes për të marrë leje qëndrimi të të 2020
pavarur kur plotësohen kushtet

qëndrim të rregullt dhe të afirmojë
parimin e statusit të tyre të barabartë

Masat që duhet të merren

Objektivi Specifik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Treguesit

Të jetë krijuar procedura
e shpejtë për shqyrtimin
e aplikimeve për leje pune
nga mbajtësit e lejes së
qëndrimit për bashkim
familjar

Ripërtëritja e lejes së
qëndrimit të dhënë
për bashkim familjar
në rast divorci; nëse në
marrëdhënie janë të
përfshirë fëmijë të jetë
nmarrë në interpretim të
Ligjit për të Huajt

Numri i aplikimeve për leje
pune nga mbajtësit e lejes
për bashkim familjar të
shqyrtuara me procedurë të
shpejtë çdo vit

Statistika të procedurave
sipas nenit 34 të Ligjit për
të Huajt

Ndryshimi ligjor të
Statistika të familjarëve që
formulojë shprehimisht të aplikojnë për leje të pavarura
drejtën për lejë qëndrimi të në rast vdekjeje ose divorci
pavarur

rregullt dhe të afirmohet
parimi i statusit të tyre të
barabartë

Rezultatet

Rezultatet dhe Treguesit

Treguesit e rezultateve: % rritje mes popullatës së
migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat
e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i
rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë
zbuluar dhe hetuar nga autoritetet shtetërore; numri i
migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e
rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit

