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KRYQI I KUQ DHE
KATASTROFAT



Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1923. Që nga ai vit është 

anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar 

deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Sipas nenit 

1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti 

Shqiptar më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Konventave të Gjenevës të 

12 gushtit 1949 - ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 1957 

- dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - ratifikuar nga Republika e 

Shqipërisë më 16 qershor 1993. Ai është ndihmës i organeve të pushtetit 

për çështjet humanitare në mbarë vendin.

V I Z I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një 

shoqatë humanitare e zhvilluar, që punon 

për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të 

njerëzve në nevojë, në përputhje me parimet 

themelore të Lëvizjes.

M I S I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet 

vepri m tarisë së vet humanitare, njerëzit 

më në nevojë duke mobilizuar forcën e 

humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Viti 2013 është një vit i rëndësishëm për Lëvizjen tonë ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe, e cila kremton përgjatë tij, 150 vjetorin e krijimit të vet. Aktivitetet do 

të jenë të shumta dhe do të kulmojnë më 8 maj, Ditën Botërore të Kryqit të Kuq, dhe në kuadër të 
kësaj dite, Revista do t’i kushtojë një vëmendje të veçantë këtij jubileu historik.

Ajo çka sjell ky numër, lidhet me një nga aspektet më të rëndësishme të angazhimit humanitar të 
Lëvizjes sonë që është përgatitja dhe përgjigja për rastet e katatrofave. Publiku i gjerë shqiptar e 
njeh mirë këtë anë të veprimtarisë së Kryqit të Kuq sepse ka pasur rastin të jetë dëshmitar i punës 
së Kryqit të Kuq Shqiptar sa herë që fatkeqësi të ndryshme natyrore kanë goditur vendin tonë. Në 
faqet e këtj numri nuk do të ndalemi në shembuj konkretë; Revista i ka trajtuar ato gjerësisht në 
momentin që kanë ndodhur. Ajo që na ka interesuar këtë herë, ka të bëjë me përballjen Kryqi i 
Kuq - katastrofa. Tërmetet, ciklonet, cunamet, përmbytjet, rrëshqitjet e dheut, vullkanet, zjarret etj, 
nuk kontrollohen nga dora e njeriut dhe kur godasin, shkaktojnë fatkeqësisht viktima dhe krijojnë 
probleme të jashtëzakonshme. Preokupimi i vazhdueshëm i Lëvizjes në këtë drejtim lidhet jo vetëm me operacionet konkrete 
humanitare, por edhe në angazhimin këmbëngulës të saj që njerëzimi të rrisë mundësitë dhe shanset e veta për të ulur ndikimin e 
pasojave të katastrofave nëpërmjet zvogëlimit të rreziqeve, ndërgjegjësimit të komunitetit, përmirësimit të legjislacionit, rritjes së 
bashkëpunimit ndërmjet gjithë aktorëve të angazhuar në këtë fushë si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Puna për 
parandalimin e katastrofave dhe për zbutjen e tyre, përfshin një gamë shumë të gjerë të veprimtarisë njerëzore dhe shumë aktorë. 
Por Kryqi i Kuq është i bindur se “një strukturë ligjore kombëtare e parapërgatitur dhe e përshtatshme që të përcaktojë se si ndihma 
ndërkombëtare do të lehtësohet për të mbërritur në kohë duke e koordinuar me masat e marra në vend, mund të çojë në rritjen e jetëve 
të shpëtuara dhe në zvogëlimin e vuajtjeve të viktimave të prekura nga katastrofa”. Prandaj në punën përgatitore kundër katastrofave, 
krijimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor, zë siç reflektohet edhe në Revistë, një peshë të konsiderueshme.

Dy fjalë për kopertinën: asnjë rrezik i njohur nuk i kanoset Gjenevës që pozon në faqe të parë nën efektin e iluzionit optik të reve 
që “rrokullisen” mbi malin e Salevit, duke krijuar idenë e një vale gjigande (asocion me liqenin në breg të të cilit është ndërtuar 
qyteti). Ishte thjesht një përshëndetje e redaksisë për vendin ku ndodhet selia e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq që 
luan një rol të veçantë në raste katastrofash. 
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Katastrofat nuk janë një 
zyrë drejtorie; për të ulur 
rrezikun e tyre, duhet të 
fuqizojmë komunitetet

Bekele Geleta

Opinion nga Bekele Geleta, Sekretar i Përgjithshëm i Federatës 
Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe. Marrë me shkurtime nga www.ifrc.org, botuar më 10 Maj 2011

Opinion

“Bëni diçka!”. Ky mesazh i thjeshtë është 
gjëja e parë që dëgjojnë qeveritë kur ngjar-
je të tmerrshme si tërmeti në Japoni apo 
në Haiti, shfaqen në kronikat e lajmeve. 
Ky është dhe mesazhi që përkrahësit 
e uljes së rrezikut të katastrofave kanë 
dhënë në dy dekadat e fundit; nuk mjaf-
ton, kemi argumentuar ne, për t’u përga-
titur kundër katastrofave, qeveritë duhet 
të bëjnë shumë më tepër për të paranda-
luar që ato të ndodhin…

…Qeveritë po dëgjojnë. Gjithnjë e më 
tepër, gjuha e uljes së rrezikut të katastro-
fave, po futet në legjislacionin dhe politikat 
kombëtare në të gjithë globin. Misionet e 
agjencive për menaxhi min e katastrofave 
janë zgjeruar përtej ”kovave dhe batani-
jeve” për të përfshirë një për qasje më të 
gjerë lidhur me to. Komitete ndërminis-
trore dhe ndër sektoriale janë ngritur në 
nivele kombëtare dhe rajonale për t’u 
fokusuar në uljen e rrezikut të katastrofave 
dhe një numër më i madh (megjithëse 
akoma i pamjaftueshëm) organizatash të 
shoqërisë civile po anëtarësohen në to. 

Megjithatë, katastrofat nuk godasin 
ko mitetet dhe drejtoritë—ato godasin 
komunitetet. Në të ardhmen, nuk do të 
kemi sukses në uljen e këtyre rreziqeve 

për sa kohë ligjet tona thjesht ndajnë 
përgjegjësi mes agjencive të specializuara 
dhe grupeve të ekspertëve. Komunitetet 
gjithashtu duhet të fuqizohen për të marrë 
përgjegjësi për uljen e rreziqeve që lidhen 
me ta dhe për të ndikuar në planifikimin 
dhe marrjen e vendimeve në procesin e 
menaxhimit të katastrofave. 

Pse? E para, pa angazhimin publik dhe 
të kuptuarit e rreziqeve të katastrofave, 
vullneti politik i qeverive për vepruar 
shpejt shuhet. Për të ruajtur këtë dinamikë 
që lidhet me uljen e rrezikut, komunitetet 
duhet t’i praktikojnë përgjegjësitë që 
lidhen direkt me ta. E dyta, komunitetet 
i kuptojnë në një mënyrë krejt unike 
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rrethanat që lidhen direkt me ta—si dhe 
kur mund të bëhen vulnerabël përkun-
drejt ngjarjeve të caktuara. E treta, sapo 
ata i kuptojnë rreziqet dhe nevojat e tyre, 
janë më të motivuar për të kërkuar nga 
qeveritë dhe agjencitë jo- qeveritare, që të 
mbajnë përgjegjësi për zbatimin e detyri-
meve të tyre. 

Si mund të fuqizohen komunitetet? 
Hapi i parë fillon me dhënien e së drejtës 
për t’u edukuar lidhur me rrezikun e 
katastrofave, siç parashikohet për shembull 
në disa ligje të kohëve të fundit në Algjeri, 
Serbi dhe Salvador. Po ashtu pje sëmarrja e 
komunitetit në strukturat lokale vendim-
marrëse mund të mandatohet dhe të 
zyrtarizohet siç ka ndodhur realisht në 
Filipine dhe Zambia, përmes aprovimit 
të akteve normative për menaxhimin e 
katastrofave nga qeveritë. Komuniteteve 
gjithashtu, mund t’u jepet e drejta për ta 
praktikuar me mjete ligjore “të drejtën 
për të qenë të mbrojtur” në mënyrë që 
t’u kërkojnë enteve përkatëse qeveritare 
të mbajnë përgjegjësi nëse nuk i zbatoj-
në detyrat e tyre, siç është për shembull 
rasti i ligjit të 2007-ës për menaxhimin e 
katastrofave në Indonezi. 

Megjithatë, duhet të jemi më krijues 
në promovimin e pjesëmarrjes së komu-
nitetit. Shembuj nga sektorë të tjerë, si 
mbrojtja e mjedisit, mund të na shërbejnë 
si frymëzim. Një nga këto është rasti i 
Republikës Dominikane, ku po përgatiten 
rregullore dhe po zbatohen projekte pilot 
në të cilat përfshihen pagesa për komu-
nitetin në shkëmbim të ruajtjes aktive të 
pyjeve dhe burimeve ujore. Në mënyrë të 
ngjashme në Nepal, legjislacioni për pyjet 
lejon krijimin e “grupeve të përdoruesve”, 
të cilat lejohen të shfrytëzojnë në mënyrë 
të qëndrueshme burimet e pyjeve në 

pronësi shtetërore, në këmbim të ruajtjes 
së tyre nga dëmtimet që vijnë nga jashtë. 
Këto lloj nismash, mundet dhe duhet të 
përhapen në fusha të tjera të punës komu-
nitare që lidhen me uljen e rrezikut të 
katastrofave. 

Është e rëndësishme që ligjet për 
me   na xhimin e katastrofave në mënyrë të 
qartë të parashikojnë rolin e organizata-
ve me bazë komunitare siç janë shoqatat 
e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe. Kapaciteti i tyre unik për motivuar 
dhe përfshirë segmentet më vulnerabël 
të shoqërisë, mund të rritet më tej nëse 
sektori publik i përfshin ato në planifi-
kim dhe në aktivitetet për uljen e rrezi-
kut. Sektori privat mund të luajë një rol 
shumë kritik, por që shpesh anashkalohet 
në legjislacionin për katastrofat. 

A vihet në diskutim fakti që institu-
cione të forta qeveritare janë thelbësore 
për parandalimin e katastrofave? Sigurisht 
që jo. Megjithatë, … qeveritë nuk mund 
të bëjnë gjithçka vetë dhe as ligjet e tyre 
nuk mund të pretendojnë se qeveritë e 
kanë këtë mundësi. Ligjet nuk janë të 
mira vetëm për të krijuar institucione 
dhe komitete, ato mund dhe duhet të 
ndihmojnë komunitetet të ndihmojnë 
veten e tyre. 

Bekele Geleta 
Sekretar i Përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare 
të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe
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Një komponent shumë i rëndësishëm 
i menaxhimit të katastrofave në 
çdo vend është baza ligjore për 

këtë fushë. Mirëpo diskutimet e debatet 
mes specialistësh të fushës, por dhe midis 
institucioneve të ndryshme që veprojnë në 
fushën e katastrofave në botë, sot bëhen 
rreth madhësisë apo shkallës së ndikimit 
që ka baza ligjore mbi komunitetet e 
rre zikuara nga dukuritë e natyrës, dhe 
më konkretisht rreth pyetjeve: A është e 
vërtetë se ligje më të mira kanë për rezul-
tat komunitete më të sigurta? Nëse po, 
pse nuk i kemi ligjet që kemi nevojë, në 
çdo vend? 

Sot është pranuar nga të gjithë që 
ve primet tona si individë, komunitet apo 
si komb duhet të bëjnë dallimin në mes 
të një dukurie natyrore dhe një katastrofe 
natyrore. Ne nuk mund të jemi në gjen-
dje për të ndaluar për shembull dridhjet e 
tokës, stuhitë e gjithfarshme që ndodhin 
në tokë etj, por ligjet, veprimet, zgjidh-
jet tona mund të përcaktojë qoftë dhe në 
mënyrë të përafërt, shkallën e plagosjeve, 
të vdekjeve dhe të dëmtime të tjera infra-
strukurore, mjedis, pasuri që ato mund të 
na shkaktojnë.

Aspektet ligjore, shpesh, janë të 
pa    duk   shme në raste emergjente, por 
li  gjet efektive përforcojnë sigurinë e jetës 
dhe të pasurive tona, rrisin efikasitetin 
e përgjigjes për raste emergjente dhe 
ga   rantoj në suksesin për t’u rimëkëmbur 
kur ka ndodhur katastrofa.

Ligjet zvogëlojnë rreziqet 
dhe rrisin efikasitetin e 
përgjigjes ndaj katastrofave
Aspekte ligjore të menaxhimit të emergjencave civile në Shqipëri 

Në fokus

Në vendin tonë, legjislacioni primar 
që ka të bëjë me fatkeqësitë natyrore 
është Ligji Nr. 8756, datë 26.03.2001 
“Për emergjencat civile”, i cili është ligji i 
parë në historinë e legjislacionit shqiptar, 
i përmbledhur në këtë fushë. Gjatë viteve 
të fundit janë bërë përparime në kompleti-
min e tij me vendime e akte të tjera 
nënligjore, në planifikimin në të gjitha 
nivelet, ngritjen e strukturave, si dhe 
ngritjen tekniko-profesionale të personelit 
të Shërbimit të Emergjencave Civile. Ky 
ligj u mbështet gjithashtu, edhe nga ligji 
nr 8766, datë 05.04.2001 “ Për mbrojtjen 
nga zjarri dhe shpëtimi”, i cili përfaqë-
son një shërbim tjetër ndaj qytetarëve për 
shpëtimin e jetës dhe ruajtjen e pronës 
dhe mjedisit. Që nga muaji Dhjetor i vitit 
2004, vendi ka dhe një Plan Kombëtar 
të Emergjencave i cili pasqyron politikën 
dhe drejtimet kryesore të punës së shtetit 
shqiptar në planifikimin dhe përballimin 
e emergjencave civile.

Siç kuptohet dhe nga emri, fokusi 
kry esor i Ligjit të emergjencave civile 
është thelbësisht në përgjigje ndaj një 
katastrofe dhe në fazën e rimëkëmbjes 
sesa në parandalimin dhe reduktimin e 
rreziqeve. Ligji ka përmendur shumë nga 
terminologjia që ka të bëjë me katastrofat, 
por nuk bëhet mjaftueshëm që në kohë të 
qetë për të zhvilluar projekte apo veprim-
tari me synim parandalimin apo zvogëli-
min e fatkeqësive. Nuk funksionojnë të 
ashtuquajturat sisteme të njoftimit të 

hershëm, ku popullsia informohet më parë 
për atë që do të ndodhë, për madhësinë e 
fatkeqësisë, për periudhën etj, në mënyrë 
që vetë komuniteti në rrezik, të ndërmarrë 
hapat e nevojshme që varen prej tij, për 
të minimizuar ndikimin e fatkeqësisë në 
jetën apo pronën e tij.

 Menaxhimi i fatkeqësive të mëdha 
mbe  tet shumë i centralizuar, ndërsa 
kom petencat dhe përgjegjësitë e caktuara 
për prefekturat dhe strukturat qeveritare 
lokale, nuk shoqërohen me financimin e 
nevojshëm, pasi buxheti i këtyre struktu-
rave shpesh është i pamjaftueshëm. Duhet 
një strukturë më e zhdërvjelltë bashkë-
punimi dhe bashkëveprimi midis struk-
turave që veprojnë në kohe normale dhe 
strukturave operacionale për ndërhyrje 
(emergjencat civile, zjarrfikëset, shërbimi 
i urgjencës, OJQ-të, etj). 

Legjislacioni nuk inkurajon specifikisht 
shpërndarjen e informacionit, edukimit 
dhe pjesëmarrjes në zvogëlimin e rrezikut 
të katastrofave në nivel komuniteti dhe as 
promovon përfshirjen e komunitetit në 
vendim-marrje ose për të lehtësuar punën 
e organizatave të bazuara në komunitet.

Një tjetër mangësi që duket është se 
ka mospërputhje të mëdha midis asaj që 
tho të ligji në angazhimet e palëve për 
përmbushjen e përgjegjësive dhe mënyrës 
se si ai zbatohet në praktikë, një sëmundje 
kjo e përgjithshme e thënë dhe nga insti-
tucione të tjera.

Mirëpo pavarësisht nga sa u tha më 
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si për, edhe baza ligjore në këtë fushë 
re flekton një dialektikë përmirësimi e 
zhvillimi, sepse përveç se jemi të ekspo-
zuar ndaj një sërë fatkeqësish natyrore, 
prekshmëria e popullsisë kushtëzohet në 
një masë të konsiderueshme edhe nga 
faktorët ekonomikë të zhvillimit, nga 
infrastruktura në zhvillim, urbanizimi i 
qendrave të mëdha urbane, menaxhimi 
i burimeve ujore dhe pyjeve, mbrojtja e 
mjedisit nga ndotja, ndikimi i ndryshi-
meve klimaterike, rritja e ndërgjegjësimit 
të komunitetit për rreziqet etj. 

Ky fokus do të zgjerohet në mënyrë të 
konsiderueshme me kalimin e projektligjit 
të titulluar “Ligj për Mbrojtjen Civile”, i 
përgatitur që në vitin 2009, i cili është në 
pritje të miratimit nga ana e Parlamentit 
Shqiptar. Nëse miratohet si është hartuar, 
ky ligj do të përfshijë në mënyrë të qartë 

PROPOZIMI I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
PËR T’U PËRFSHIRË NË STRATEGJINË 
KOMBËTARE PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE:
Kryqi i Kuq Shqiptar (KKSH) është shoqatë humanitare e vullnetare, vep-
rimtaria e të cilit bazohet në ligjin 7894, dt.29.09.1994 “Për Kryqin e Kuq 
Shqiptar”. KKSH ka selinë qendrore në Tiranë dhe 39 degë të shtrira në të 
gjithë territorin e vendit. 

KKSH ka dy objektiva kryesore: 
  përgatitje dhe përgjigje ndaj katastrofave për të kontribuar në përmbu sh-

jen e disa prej nevojave bazë të viktimave në raste emergjencash.
  Sensibilizim dhe ndërgjegjësim i komunitetit për rreziqet e mundshme 

që vijnë nga katastrofat, duke marrë pjesë e bashkëpunuar me strukturat 
të tjera apo organizuar vetë aktivitete për sensibilizimin e komunitetit 
për rreziqet.

Për realizimin e objektivave të mësipërme, KKSH 
kryen veprimtaritë e mëposhtme:

  Ngre struktura me vullnetarë dhe i trajnon ata në përputhje me fushat në 
të cilat vepron në raste katastrofash.

  Ndërhyn në përputhje me kapacitetet e tij në ato raste kur ndodhin fat-
keqësi që rrezikojnë mbijetesën e komunitetit nga pamundësia për të 
përballuar nevojat bazë të jetesës.

  Merr pjesë në vlerësimin e menjëhershëm të nevojave të viktimave të 
katastrofës nëpërmjet vullnetarëve të trajnuar të KKSH-së.

  Siguron asistencë ushqimore dhe joushqimore për viktimat e katastrofave 
gjatë fazës së emergjencës për maksimumi 8 000 persona, për një peri-
udhë një mujore, në përputhje me standardet e pranuara nga Federata 
Ndërkombëtare. 

  Kur nevojat në përgjigje të katastrofës i kalojnë kapacitetet e përcaktuara 

nga kjo politikë, KKSH lëshon Apel Emergjence për Lëvizjen Ndërkom-
bëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe dhe donatorë të tjerë 
potencialë brenda dhe jashtë vendit.

  Organizon sistem informacioni për situatat emergjente.
  Ofron shërbimet e Ndihmës së Parë me anë të vullnetarëve të trajnuar 

sipas standardeve të Certi�kimit të Ndihmës së Parë dhe përgatitet për 
të ofruar edhe mbështetje psikologjike.

  Realizon sensibilizimin e nevojshëm të komunitetit për rreziqet e ndry-
shme nga katastrofat dhe për mbrojtjen e shëndetit të rrezikuar nga 
pasojat e katastrofës.

  Ofron shërbimin e rivendosjes së lidhjeve familjare të ndërprera si rezultat 
i katastrofës.

  KKSH merr në konsideratë dhe zbaton bazën ligjore në fuqi për raste 
katastrofash në vendin tonë. Njëkohësisht bashkëpunon me të gjitha 
institucionet e specializuara dhe të tjera të interesuara brenda dhe jashtë 
vendit që veprojnë në fushën e menaxhimit të katastrofave.

Për sa i takon hartimit të Strategjisë Kombëtare për 
zvogëlimin e rreziqeve, Kryqi i Kuq Shqiptar sugjeron 
si drejtime prioritare strategjike si më poshtë:

  KKSH të jetë pjesë e kësaj strategjie, me rol ndihmës për autoritet, duke 
bërë avokati dhe organizuar aktivitete ndërgjegjësimi dhe edukimi për 
rreziqet nëpër komunitete në kohë të qetë dhe duke ndihmuar njerëzit 
më vulnerabël në kohë katastrofe.

  KKSH duhet të jetë anëtar/pjesë e strukturave/platformave që ngrihen 
për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofat si në kohë normale ashtu dhe 
në kohë emergjencash.

  KKSH dëshiron të ketë të shkruar në zërat e buxhetit të qeverisë, një linjë 
për përmbushjen e rolit dhe detyrave për reduktimin e rreziqeve nga 
katastrofat.

një numër aspektesh të rëndësishme të 
të gjitha fazave të një katastrofë: paranda-
lim, përgatitje/zvogëlim, përgjigje dhe 
rehabilitim. 

Aktualisht Qeveria Shqiptare po punon 
me mbështetjen e Bankës Botërore, për 
hartimin e një “Strategjie Kombëtare për 
zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat dhe 
mbrojtjen civile, platforma kombëtare 
dhe programi i investimeve për Shqipëri-
në”. Në këtë strategji janë përfshirë të 
gjitha institucionet brenda vendit, midis 
të cilave edhe Kryqi i Kuq Shqiptar. Në 
lidhje me këtë të fundit, propozimi ynë 
për rolin dhe angazhimet e Kryqit të Kuq 
Shqiptar jepet në kuadratin e theksuar me 
ngjyrë gri.

Angazhimet ndërkombëtare për për -
mirësimin e legjislacionit në fushën e 
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zvogëlimit të rrezikut dhe fatkeqësitë kanë 
qenë të vazhdueshme. Federata Ndërkom-
bëtare e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe ka ngritur një 
program të quajtur “Ligje ndërkombë-
tare për përgjigje kundër katastrofave” 
nëpërmjet të cilit udhëzon shoqatat që të 
bëjnë avokati në vendet e tyre për aspektet 
ligjore në fushën e emergjencave civile. Në 
këtë kuadër Federata Ndërkombëtare ka 
ndërmarrë një studim në nivel botëror për 
të parë se si i trajton baza ligjore në vendet 
e ndryshme, problemet e zvogëlimit të 
rreziqeve dhe përgatitjet për përballimin e 
tyre. Në këtë kuadër është përfshirë edhe 
Shqipëria dhe nga ana e Federatës është 
përgatitur një dokument për studimin e 
bërë.

Shtetet nga ana e tyre, kanë përsëri-
tur rëndësinë e legjislacionit në nivel 
ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes 
civile. Këtu veçojmë konferencën e Hyo -
go-s, në të cilën mbi 4.000 përfaqësues të 
qeverive, shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe, organizatave jo-
qe veritare, agjenci të OKB-së, institute 
akademike dhe sektori privat miratuan 
atë që quhet “instrumenti ndërkombëtare 
mbi zvogëlimin e rreziqeve nga katastro-
fat, korniza për veprim e Hyogo-s për 
vitet 2005-2015”, ku si prioritet kryesor 
u vendos që “reduktimi i rrezikut nga 
fatkeqësitë është një prioritet kombëtar 
dhe lokal me një bazë të fortë ligjore dhe 
institucionale për zbatim”. 

Fatos Xhengo 
Koordinator i Programit për përgatitje dhe përgjigje 
në rast katastrofash

PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT SHQIPTAR PËR 
EMERGJENCAT CIVILE

1. Ligji Nr. 8756, datë 26.3.2001 “Për Emergjencat Civile”

2. Ligji Nr 8766, datë 05.04.2001 “ Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi”,

3. Vendim Nr. 206, datë 26.03.1998, “Për Kriteret për Pjesëmarrjen e Shtetit ne Përbal-
limin e Dëmeve ne Rast Fatkeqësish”

4. Vendim Nr. 654, datë 18.12.2002, “Për Përcaktimin e Tarifave Për Përdorim të 
Përkohshëm nga Organet Shtetërore, në Situata Emergjente, të Çdo Mjeti Privat”

5. Vendim Nr. 655, datë 18.12.2002 “Për Ngritjen dhe Funksionimin e Strukturës së 
Sistemit Kombëtar të Plani�kimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile”

6. Vendim Nr. 663, datë 18.12.2002 “Për Përbërjen, Funksionimin dhe Përgjegjësitë e 
Komisionit Teknik Këshillimor të Specialistëve për Emergjencat Civile”

7. Vendim Nr. 664, datë 18.02.2002 “Për Kriteret dhe Procedurat e Shpalljes së Gjendjes 
së Emergjencës Civile”

8. Udhëzim Nr. 3, datë 04.03.2003 “Për Kriteret e Përzgjedhjes së Personelit të Struk-
turave të Emergjencave Civile”

9. Udhëzim Nr. 15, datë 10.07.2003 “Për Ngritjen e Komisionit Vendor të Emergjencave 
Civile, në Bashki dhe Komunë”

10. Udhëzim Nr. 16, Datë 11.07.2003 “Për Ngritjen e Komisionit të Plani�kimit të 
Emergjencave Civile në Nivel Qarku

11. Vendim Nr. 531, datë 01.08. 2003 “Për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe 
Përgjegjësitë e Shërbimit të Emergjencave Civile”

12. Vendim Nr. 532, datë 01.08.2003 “Për Përgjegjësitë dhe Detyrat e Departamentit të 
Plani�kimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile”

13. Vendim Nr. 533, datë 01.08.2003 “Për Pjesëmarrjen e Shtetasve në Parandalimin dhe 
Përballimin e Emergjencave Civile”

14. Vendimi KM Nr.835, datë 03.12.2004 “Plani Kombëtar për Emergjencat Civile”.
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LEGJISLACIONI DHE ZVOGËLIMI I RREZIQEVE NGA 
KATASTROFAT NË NIVEL KOMUNITETI NË SHQIPËRI
Profili i rrezikut
Rreziqet natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu të cilat prekin Shqipëria janë : 
tërmetet, vërshimet e rrëmbyeshme, dëmtimet e digave nga përmbytjet, zjarret 
në pyje, thatësira dhe aksidentet industriale. Fatkeqësitë më të përsëritura janë 
përmbytjet e mëdha, të cilat ndodhin rregullisht, sidomos në rajonet veri-lindore 
dhe jug-lindore të vendit. Ndikimi i fatkeqësive në Shqipëri—dhe vulnerabiliteti i 
qytetarëve të prekur prej tyre —ndërthuren në mënyrë të konsiderueshme me një 
shkallë relativisht të lartë të varfërisë, mungesën e mirëmbajtjes së infrastrukturës, 
ndërtimet e pasigurta, praktikat e përdorimit të tokës të lidhura me urbanizimin 
e shpejtë dhe burimet natyrore, si dhe me pasojat e ndryshme të kalimit nga një 
ekonomi e kontrolluar nga shteti, në atë të tregut të lirë.

Korniza legjislative ekzistuese
Legjislacioni primar që ka të bëjë me fatkeqësitë natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu në Shqipëri është Ligji i Emergjencave Civile 
të vitit 2001. Ashtu sikurse emri i tij e nënkupton, fokusi kryesor lidhet me fazën e reagimit dhe të rimëkëmbjes. Megjithatë, ky fokus 
do të zgjerohet në mënyrë të konsiderueshme me kalimin e projektligjit për Mbrojtjen Civile, i përgatitur në vitin 2009 dhe në pritje 
të miratimit nga ana e parlamentit. Nëse miratohet siç është hartuar, ligji do të përfshijë në mënyrë të qartë një numër më të madh 
aspektesh të rëndësishme të parandalimit të katastrofave dhe zvogëlimin e rrezikut.

Praktikat më të mira të përzgjedhura
  Miratimi në vitin 2004, i Planit Kombëtar të Emergjencave Civile - një udhëzues i plotë praktik që mbulon në detaje të gjitha fazat e 

ciklit të fatkeqësive, duke përfshirë parandalimin, zbutjen dhe fazat e gatishmërisë – duke rregulluar kështu mungesat në legjisla-
cionin aktual të dispozitave specifike për Zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofat. Ndonëse Plani nuk është zbatuar ende plotësisht, 
ai megjithatë nënvizon vullnetin e Shqipërisë për të promovuar gradualisht praktika të tilla.

  Plani Kombëtar i Emergjencave Civile identifikon dhe sqaron qartësisht rolin e të gjitha institucioneve qeveritare dhe organizatave 
të shoqërisë civile në lidhje me parandalimin, reduktimin e riskut dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe të shkaktuara nga 
njeriu, dhe konkretisht cakton përgjegjësitë në mes tyre. Për më tepër, plani shprehimisht njeh rëndësinë e iniciativave dhe burimeve 
lokale në parandalimin e rreziqeve dhe në mënyrë aktive reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë.

  Më e rëndësishmja, draft ligji për Mbrojtjen Civile përmban disa dispozita që formalisht e njohin rëndësinë dhe nevojën për të 
promovuar parandalimin dhe zvogëlimin e rrezikut si komponentë themelore të menaxhimit të fatkeqësive, jo vetëm për të gjitha 
nivelet e qeverisjes —qendror, rajonal dhe lokal —por edhe sektorin privat. Në përgjithësi, projektligji gjithashtu mbështet ndarjen 
e qartë të përgjegjësive.

Boshllëqet kryesore aktuale
  Theksi i legjislacionit shqiptar në lidhje me fatkeqësitë natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu, në veçanti ligji i Emergjencave Civile 

i vitit 2001, është thelbësisht në përgjigje ndaj fatkeqësive dhe aspekte të ciklit të rimëkëmbjes, sesa në parandalimin dhe reduk-
timin e rrezikut.

  Menaxhimi i fatkeqësive të mëdha mbetet shumë i centralizuar, ndërsa kompetencat dhe përgjegjësitë e caktuara për strukturat 
qeveritare në nivel qarku dhe lokale nuk janë shoqëruar shpesh me financime të mjaftueshme për të lejuar ose lehtësuar punën 
e tyre.

  Ka mospërputhje të mëdha midis asaj që thotë ligji dhe mënyrës si zbatohet. Rasti i vendbanimeve të paligjshme në zonat e 
popullu ara urbane, të cilat i ekspozojnë banorët e tyre në rrezik të madh në rast të një katastrofe madhore dhe që janë planifikuar 
për legalizim prapaveprues pa evidentuar më parë këto rreziqe, është një shembull i qartë.

  Legjislacioni ende nuk inkurajon specifikisht shpërndarjen e informacionit, edukimit dhe pjesëmarrjes në zvogëlimin e rrezikut të 
katastrofave në nivel komuniteti, as nuk promovon përfshirjen në mënyrë aktive të komunitetit në vendim-marrje ose të lehtësojë 
punën e organizatave të bazuara në komunitet.

RAST STUDIMOR*

*i ndërmarrë nga një ekip juristësh të FNKK-së
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Bota sot, gjithnjë e më tepër, po preket 
nga katastrofa natyrore të përma-
save lokale, kombëtare dhe rajona-

le, si dhe kriza të brendshme e konflikte 
ndërkombëtare, shkaqet e cilave janë nga 
më të ndryshmet. Një pjesë e mirë e tyre 
janë trajtuar në mënyrë të suksesshme nga 
vetë vendet ku kanë ndodhur, në sajë të 
mobilizimit të autoriteteve të vendit, të 
mbështetjes së shoqatave të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe dhe të 
shoqërisë civile. Megjithatë, kurdoherë 
kur një situatë katastrofe ka kaluar kapa-
citet kombëtare të përballimit, ndihma 
ndërkombëtare ka qenë e nevojshme dhe 
është bërë thirrje për të.

Në këto situata, një strukturë ligjore 
kom bëtare e parapërgatitur dhe e për -
shtat shme që të përcaktojë se si ndihma 
ndërkombëtare do të lehtësohet për të 
mbërritur në kohë dhe do të koordino-
het me masat e marra në vend, mund të 
çojë në atë që të rriten jetët e shpëtuara 
si dhe të zvogëlohen vuajtjet e viktimave 
të prekura nga katastrofa.

Kur flasim për ligje në kontekstin e 
Kryqit të Kuq, menjëherë na vete mendja 
te e Drejta Ndërkombëtare Humanitare 
dhe mbrojtja që ai siguron për viktimat 
e ndryshme të konflikteve të armatosura 
ndërkombëtare dhe kombëtare. 

Për fat të keq, për rastet e katastrofave 
natyrore nuk ka një ligj ndërkombëtar të 
veçantë, por Federata Ndërkombëtare 
e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe (FNKK) ngriti një 
Program të quajtur “Ligjet, rregullat dhe 
parimet për përgjigjen ndërkombëtare për 
raste katastrofash” (në anglisht “Interna-
tional Disaster Response Laws, Rules and 
Principles”, i njohur gjerësisht si programi 
IDRL), i cili synon të jetë një mjet për të 
thjeshtësuar Ndihmën Ndërkombëtare 
Humanitare dhe në të njëjtën kohë të 
garantojë mundësi, hapësirë, efikasitet 
dhe cilësi në zbatimin e saj.

Programi IDRL i Federatës u krijua 
në vitin 2001 nëpërmjet një rezolute të 
Këshillit të Delegatëve të Kryqit të Kuq 
dhe të Gjysmëhënës së Kuqe në mënyrë 

që të eksplorohej roli i ligjit veçanërisht 
në përgjigje ndaj fatkeqësive natyrore 
ndërkombëtare.

Në vitin 2003, Konferenca e 28-të 
Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe e 
Gjysmëhënës së Kuqe përshëndeti punën 
e Programit IDRL dhe i bëri thirrje Federa-
tës dhe shoqatave kombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe për 
të identifikuar instrumentet kryesore 
ligjore dhe për të evidentuar problemet 
në vendet e tyre. 

Në vitin 2007, në bazë të rekoman-
dimit të FNKK-së, Konferenca e 30-
të Ndërkombëtare miratoi një seri të 
re të “ Udhëzimeve për Rregullat dhe 
Lehtësirat e Brendshme për Ndihmat 
Ndërkombëtare në raste katastrofash dhe 
rimëkëmbjen fillestare.” U ftua FNKK 
dhe shoqatat kombëtare që të vazhdojnë 
studimin e këtyre udhëzimeve dhe që 
të bëjnë përpjekje për avokatinë e tyre. 
Konfe renca inkurajoi që të zhvillohen 
mjete dhe modele të reja për të përmirë-
suar kuadrin ligjor për fatkeqësitë.

Ligjet, rregullat dhe parimet për 
përgjigjen ndërkombëtare për 
raste katastrofash
Një strukturë ligjore kombëtare e parapërgatitur dhe e 
përshtatshme që të përcaktojë se si ndihma ndërkombëtare do të 
lehtësohet për të mbërritur në kohë duke e koordinuar me masat e 
marra në vend, mund të çojë në rritjen e jetëve të shpëtuara dhe në 
zvogëlimin e vuajtjeve të viktimave të prekura nga katastrofa

IDRL
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Në vitin 2011, Konferenca e 31-të 
Ndërkombëtare përshëndeti përpari-
min e bërë në zbatimin e udhëzimeve të 
Programit të IDRL-së dhe bëri thirrje për 
shtetet që të shqyrtojnë dhe të forcojnë 
kornizat e tyre ligjore kombëtare duke 
pasur në konsideratë e duke përdorur 
udhëzimet “IDRL”. Konferenca gjith-
ashtu inkurajoi shtetet, në bashkëpunim 
me shoqatat kombëtare dhe partnerë 
të tjerë, që të rishikojnë legjislacionin e 
tyre kombëtar në mënyrë që të vlerëso-
het nëse aspektet ligjore i adresojnë në 
mënyrë adekuate një numër çështjesh 
që kanë lidhje me zvogëlimin e rrezi-
kut të katastrofave në nivel komuniteti. 
Programi ndryshoi emrin në fillim të vitit 
2012 për t’u quajtur “Programi juridik 
për katastrofat”, për të reflektuar evolui-
min në fokusin e saj.

Në kuadër të këtij programi, Federata 
ka mbledhur të dhëna, ka organizuar apo 
marrë pjesë në takime rajonale e ndërkom-
bëtare nga të cilat ka rezultuar se: 

  Ka hapësira të pambuluara ligjore si 
nga ana gjeografike ashtu dhe në aspekte të 
veçanta në marrëveshjet ndërkombëtare.

  Ligjet e brendshme (kombëtare) 
janë jo të plota për të adresuar në mënyrë 
të drejtë ligjore çështjet e përgjigjes 
ndërkombëtare për katastrofa.

  Ka mungesë të harmonizimit dhe 
të uniformitetit midis sistemeve ligjore 
të shteteve.

  Pengesa ligjore, burokratike, admi-
nistrative që shpesh vonojnë dhe zvo gë -
lojnë efektshmërinë e ndërhyrjes ndër-
kombëtare si: viza, dogana, etj.

  Disa aktorë ndërkombëtarë shpesh 
krijojnë probleme sasiore dhe të paparashi-
kuara për autoritetet vendore lidhur me stan-
dardet dhe cilësinë e ndihmës së ofruar. 

  Rritja e kërkesave për Ndihmë 
Hu  ma nitare Ndërkombëtare jo në për pu-
thje me nevojat. etj.

Por le t’u japim përgjigje disa pyetjeve 
kryesore mbi IDRL-në!
Çfarë është IDRL?

IDRL është akronim (në anglisht) për 
“Ligjet, rregullat dhe parimet për përgji-
gjen ndërkombëtare për raste katastro-
fash”. Ajo i referohet ligjeve dhe rregullave 
në dhënien e ndihmës ndërkombëtare në 
rastin e fatkeqësive natyrore.

Çfarë është Programi IDRL?
Programi IDRL është një njësi bren-

da departamentit ligjor të Federa tës 
Ndërkombëtare, i specializuar për të 
promo vuar kuadrin ligjor për fatke që-
sitë.

Cilat janë udhëzimet IDRL?
Udhëzime për rregullat dhe lehtësirat 

e brendshme për ndihmat ndërkombëtare 
në raste katastrofash dhe rimëkëmbjen 
fillestare (e njohur edhe si “Udhëzimet 
IDRL”) janë një grup rekomandimesh 
për qeveritë se si të përgatisin ligjet e 
tyre për fatkeqësitë natyrore dhe planet e 
përbashkëta rregullatorë në operacionet 
ndërkombëtare të ndihmës për emergjen-
ca.

Ato këshillojnë qeveritë për standardet 
minimale të cilësisë që duhet të kërkojnë 

nga ofruesit e ndihmës ndërkombëtare të 
fatkeqësive dhe aspektet e tjera ligjore që 
ofruesit ta bëjnë punën e tyre në mënyrë 
efektive. Ato janë bazuar në traktatet 
ekzistuese ndërkombëtare, rezoluta dhe 
në standarde.

A janë udhëzimet një traktat?
Jo dhe nuk janë ligjërisht të dety ru-

eshme për shtetet.

Nëse udhëzimet nuk janë ligjë risht dety-
ruese, a mund të injorohen atë herë?

Jo, udhëzimet meritojnë një respekt të 
rëndësishëm sepse:

  ato janë tërhequr nga traktatet 
ekzistuese ndërkombëtare, rezolutat dhe 
standardet;

  ata kanë dalë në bazë të 7 viteve të 
hulumtimeve dhe konsultimeve globale 
për praktikat 

  më të mira në rregullimin e ndih-
mave ndërkombëtare dhe;

  Palët shtetërore të Konventave të 
Gjenevës njëzëri i miratuan ato krahas 
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vijon nga faqja 11

shoqatave të tyre kombëtare në Konfe-
rencën e 30 Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në 
nëntor 2007 dhe u bëri thirrje qeverive që 
të bëjnë përdorimin e tyre për të forcuar 
ligjet e tyre të brendshme.

Pse janë të nevojshme udhëzimet?
Udhëzimet janë të nevojshme për 

shkak se shumica e vendeve nuk kanë 
ligje të veçanta në vend për lehtësimin 
dhe rregullimin e ndihmave ndërkom-
bëtare në raste fatkeqësish. Nëpërmjet 
hulumtimit të tyre, Federata dhe part-
nerët e saj kanë gjetur se kjo rezulton në 
një grup të përbashkët të problemeve, 
duke përfshirë:

a) Burokraci të panevojshme në kufizi-
met dhe vonesat në zhdoganim të mall-
rave të ndihmave dhe pajisjeve; vendosja 
e detyrimeve, tarifave dhe taksave të tjera 
mbi sendet dhe aktivitetet; vështirësitë dhe 
vonesat në marrjen e vizave të nevojshme 
dhe lejet për persone lin humanitar; prob-
lemet me njohjet ligjore e profesionale të 
kualifikimeve të huaja për personelin e 
specializuar (në veçanti stafin mjekësor); 
vështirësitë në regjistrimin ligjor për orga-
nizatat e huaja humanitare etj. 

b) Cilësia e dobët dhe koordinimi nga 
disa ofrues ndërkombëtarë në importimin 
e artikujve të ndihmave të panevojshme, 
të skaduara ose të papërshtatshme; dësh-
timi në koordinim me autoritetet vendore 
dhe me ofruesit tjerë të ndihmës; sjellja 
e personelit të pa trajnuar; dështimi në 
konsultimin me përfituesit, etj. 

  Si rezultat i këtyre problemeve, 
ko munitetet e goditura nga fatkeqësitë 
shpesh nuk marrin ndihmën e duhur në 
kohën e duhur.

  Përvoja ka treguar se zbatimi i 
këtyre rregullave atëherë kur ka ndo dhur 
një fatkeqësi e madhe, është koha e gabuar 
për t’i trajtuar këto probleme. Udhëzimet 
janë hartuar për të ndihmuar qeveritë 
që të përgatiten përpara se të godasin 
fat keqësitë.

Cilat janë elementet kryesore të udhëzi-
meve?

Elementet bazë të udhëzimeve janë 
dispozitat e tyre në 

1) objektet ligjore që asistojnë shtetet 
dhe organizatat humanitare që ata të 
mund të ofrojnë ndihmë të shpejtë dhe 
efektive

2) standardet e cilësisë që duhet të 
res pek tohen nga ofruesit e ndihmës ndër-
kombëtare për raste fatkeqësie.

Udhëzimet janë vetëm për shoqatat e Kry qit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe?

Jo, udhëzimet inkurajojnë shtetet për 
të zhvilluar një qasje gjithëpërfshirëse për 
lehtësimin dhe rregullimin e ndihmës 
ndërkombëtare.

Cili është roli i shoqatave kombëtare në 
promovimin dhe përhapjen e udhëzi-
meve?

  Konferenca e 30-të ndërkombëtare 
e Kryqit të Kuq dhe e Gjysmëhënës së 
Kuqe në rezolutën e saj dhe Federata 
Ndërkombëtare gjithashtu ftuan që të 
bashkëpunojnë me OKB dhe organiza-
tat e tjera për të shpërndarë dhe për të 
mbështetur përdorimin e udhëzimeve.

  Shoqatat kombëtare janë të vendo-
sura për ta bërë këtë në nivelin e brend-
shëm, në sajë të statusit të tyre si ndihmëse 
për autoritetet publike në fushën humani-

tare, ku nuk mungon përvoja e tyre e 
konsiderueshme në raste fatkeqësish.

Ç’është dokumenti “Udhëzues për 
lehtësirat dhe rregullimet e brendshme 
(kombëtare) të Ndihmës Ndërkombëtare 
dhe Asistencës fillestare për shërimin e 
pasojave:

  Dokument jo detyrues për të udhë-
zuar dhe ndihmuar autoritet e vendit për 
të zhvilluar dhe përmirësuar sistemin 
ligjor në përgjigjen ndërkombëtare për 
katastrofat.

  Përfshin parimet kryesore lidhur 
me përgjigjen ndërkombëtare për kata-
strofat që është miratuar nga shtetet para 
dy dekadave.

  Propozim që tenton të rrënjosë dhe 
vendosë një balancë të drejtë midis nevo-
jave të aktorëve të ndryshëm të për fshirë 
në katastrofë.

  Direktivat synojnë të zvogëlojnë 
fuqinë dhe pasojat e katastrofave me 
ori gjinë natyrore apo të shkaktuara nga 
njeriu dhe për të cilat asistenca ndërkom-
bëtare është kërkuar dhe njëkohësisht 
pranuar nga shtetet respektive.

  Ky dokument nuk mbulon kon -
fliktin e armatosur apo situatat në të 
cilat aplikohet E drejta Ndërkombëtare 
Humanitare.
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Përmbajtja e Dokumentit me udhë-
zime.

Përbëhet nga 6 pjesë me 24 nene, të 
cilat në mënyrë të përmbledhur përm-
bajnë:
Parathënia me 2 nene:

Neni 1 Qëllimi—Ky dokument me 
direktiva kërkon të asistojë shtetet për 
zhvillimin dhe riformulimin e ligjeve 
dhe politikave të brendshme (kombëtare) 
lidhur me ndihmën ndërkombëtare për 
katastrofat dhe asistencës fillestare për 
shërimin e pasojave në mënyrë që të 
sigurohet shpejtësia, efikasiteti, cilësia 
dhe sasia e nevojshme për sistemin e 
shpërndarjes së ndihmave operacionale 
dhe kthimin në gjendjen e mëparshme. 

Neni 2—Ka të bëjë me përkufizimet 
si: shteti i prekur, aktorët e ndihmave, 
organizata humanitare të ndihmës, shtetet 
që ndihmojnë me shpërndarje ndihmash, 
shtete transit, etj. 

Pjesa e I: Përgjegjësitë kryesore bazë:
Neni 3—Përgjegjësitë e shteteve të 

prekura përshkruan përgjegjësitë primare 
të shteteve të prekura për të trajtuar 
kundër një katastrofe në territorin e tyre 
dhe në të njëjtën kohë për të ruajtur sovra-
nitetin duke koordinuar, monitoruar dhe 
rregulluar asistencën ndërkombëtare.

Neni 4—Përgjegjësitë e aktorëve të 
asistencës ka për qëllim parimet themelore 
dhe minimumin e standardeve humanitare 
dhe cilësore nëpërmjet të cilave çdo aktor 
që asiston, duhet të marrë përsipër.

Pjesa e II: Paralajmërimi dhe përgatitja:
Nenet nga 5-7—i referohen shkëmbi-

mit të informacionit të shpejtë rreth kata-
strofave; nevojave për sistem gjithëpër-
fshirës ligjor, politik dhe institucional për 
përgatitjen për katastrofat etj.

Pjesa e III: Fillimi dhe mbarimi i shpër-
ndarjes së ndihmave për katastrofat dhe 
asistencës fillestare për kthimin ne gjen-
djen normale.

Neni 8—Përshkruan që asistenca 
ndërkombëtare duhet të fillojë bazuar 
në kërkesën e vendit të prekur ose një 
ofertë e jashtme e pranuar nga vendi ku 
ka ndo dhur fatkeqësia, të dyja duhet të 
jenë sa më shumë të specifikuara. 

Neni 9—Merret me përfundimin e 
drejtë të asistencës për katastrofën. 

Pjesa e IV: Procedurat për lehtësimin 
ligjor të grandeve. 

Nenet nga 10-11—japin një pano-
ramë për të siguruar shpejtësinë dhe 
efikasitetin e përgjigjes ndërkombëtare, 

procedurat për lehtësimin ligjor të gran-
deve respektivisht: shteteve që japin asis-
tence dhe organizatave humanitare që 
japin ndihmë; jepen të detajuara kriteret 
minimum të pranueshme dhe kapacitet 
për të përmbushur detyrimet që rrjedhin 
nga neni 4. 

Pjesa e V: Lehtësirat ligjore për hyrjen në 
vend dhe operacionet.

Nenet 12-22—kanë të bëjnë me 
detajet e lehtësirave ligjore që duhet t’u 
kri johen apo jepen shteteve dhe organiza-
tave humanitare që asistojnë me ndihma 
në kohën e katastrofës dhe në fazën e 
përmirësimit të situatës. Si e tillë ato i 
referohen personelit, mallrave dhe pajis-
jeve, mallrave dhe pajisjeve të veçanta, 
transportit, personave ligjorë të brend-
shëm, mënyrën e taksimit, mënyrën e 
sigurimit, puna jashtë orarit, koha e lirë, 
kosto dhe detyrimet.

Pjesa e VI: Parashikime përfundimtare 
Nenet 23—përmban përjashtimet në 

lidhje më sigurinë, rendin publik, me 
çështje të shëndetit publik dhe mjedisit, 
interesin publik e moral të të prekurve, 
shtetet e origjinës dhe ato transit, të cilat 
duhet të përshkruhen qartë e tolerohen në 
masën që i shërbejnë ndihmës së person-
ave të prekur nga katastrofa.

Neni 24—lidhet me ekzistencën e 
ligjit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare

Këto direktiva nuk janë në kundër-
shtim me ligjet ekzistuese ndërkombëtare, 
praktikat dhe marrëveshjet si me Ligjin 
Ndërkombëtar Humanitar, të drejtat e 
njeriut dhe ato të refugjatëve; persona-
litetin dhe statusin ligjor të shteteve 
dhe të organizatave ndërkombëtare, të 
Federatës Ndërkombëtare të shoqatave 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe dhe të Komitetit Ndërkombëtar 
Kryqit të Kuq. 

Përgatiti:
Fatos Xhengo 





































































































           
        





















Strategjia ndërkombëtare për zvogëlimin e 
fatkeqësive (ISDR) është miratuar në kuadër 
të Dhjetëvjeçarit ndërkombëtar për zvogëlim të 

fatkeqësive natyrore (IDNDR) 1990-1999 nga shtetet 
anëtare të Kombeve të Bashkuara në vitin 2000. Kjo 
strategji synon arritjen e zvogëlimit substancial të 
humbjeve nga fatkeqësitë dhe ndërtimin e komu-
niteteve dhe shteteve fleksibile, si një kusht thelbësor 
për zhvillimin e qëndrueshëm.

Sistemi ISDR përbëhet nga disa organizata, 
shtete dhe shoqëri civile nga e tërë bota që punojnë së 
bashku për të zvogëluar humbjet nga fatkeqësitë, në 
jetë dhe pasuri shoqërore, ekonomike dhe mjedisore 
të komuniteteve dhe shteteve, siç është përcaktuar 
në kornizën e Hyogos për veprim.

Të gjitha shtetet inkurajohen që të krijojnë 
Platformatkombëtarepër zvogëlim të rrezikut
ngafatkeqësitë apo mekanizma tjerë koordinues. 
Në nivel rajonal, ndarja e informatave dhe koordinimi 
në mesin e organeve ekzistuese promovohet nga 
sekretariati UN/ISDR dhe partnerët siç janë Platfor-
mat rajonale për zvogëlim të rrezikut nga fatkeqësitë. 
Elementet ndërkombëtare të sistemit ISDR janë Plat-
forma globale për zvogëlim të rrezikut nga fatkeqësitë 
dhe sekretariati UN/ISDR.

Pjesa ndërkombëtare e sistemit ISDR kryesohet 
nga Nënsekretari i përgjithshëm për çështje humani-
tare, i mbështetur nga një bord i mbikëqyrjes menax-
huese i emëruar nga ai, për të ofruar udhëzime strat-
egjike dhe koherencë për zvogëlim të rrezikut nga 
fatkeqësitë brenda Sistemit të Kombeve të Bashkuara 
të lidhur me fushat zhvillimore, mjedisore, humanitare 
dhe shkencore.

Platforma globale për zvogëlim të rrezikut
nga fatkeqësitë është forumi kryesor global për 
qeveritë, agjencitë e Kombeve të Bashkuara, institu-
cionet ndërkombëtare financiare, organet rajonale, 
shoqëria civile, sektori privat, komunitetet shkencore 
dhe akademike. Ajo është përgjegjëse për ngritjen e 
vetëdijes dhe rithekson zotimet për ndarje të përvojës 
për zbatim në mes të aktorëve dhe qeverive, duke 
adresuar mangësitë, dhe për të ofruar udhëzime 
strategjike dhe koherencë për zbatimin e kornizës 
së Hyogos. Grupet tematike dhe platformat punoj-
në në tema specifike të agjendës për zvogëlim të 
rrezikut nga fatkeqësitë, siç janë: adaptimi në ndry-
shime klimatike, arsim, rrezik urban, paralajmërim 
të hershëm, rimëkëmbje dhe zhvillim të kapacitetit. 
Platforma globale do të emërojë një komision për të 
dhënë këshilla për prioritetet programore dhe drejtimin 
kah platforma globale.

Sekretariati UND/ISDR, që është nën përgjegjësi-
në e Nënsekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, shër-
ben si ndërmjetës, katalizator dhe pikë qendrore për 
zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë brenda Kombeve 
të Bashkuara dhe në mesin e anëtarëve të Sistemit 
ISDR. Ai avokon për zotim ndaj zvogëlimit të rrezikut 
nga fatkeqësitë dhe zbatim të kornizës së Hyogos, 
dhe raporton për përparimin.

STRATEGJIA NDËRKOMBËTARE 
PËR ZVOGËLIMIN E FATKEQËSIVE*
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*dokumenti është përkthyer në Kosovë
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Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq 

Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 

(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) si organizatë e paanshme, neutrale dhe 
e pavarur, ka misionin e posaçëm humanitar 
për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e viktimave 
të luftës dhe të dhunës së brendshme si dhe 
për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai drejton dhe 
koordinon aktivitetet ndërkombëtare të ndihmës 
së gjithë Lëvizjes, në situatat e kon�ikteve. 
Përpiqet gjithashtu që të parandalojë vuajtjen 
njerëzore nëpërmjet promovimit dhe forcimit të 
së drejtës dhe parimeve humanitare universale. 
I krijuar më 1863, KNKK-ja është në origjinë të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe. Ai e ka njohur Kryqin e Kuq 
Shqiptar, në vitin 1923.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
anëtar i së cilës është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar 
që nga viti 1923, i përkushtohet sipas Parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtaretë Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, frymëzimit, 
favorizimit dhe promovimit të aktiviteteve 
humanitare të zhvilluara prej Shoqatave 
Kombëtare me qëllim përmirësimin e gjendjes 
së njerëzve më në nevojë. E themeluar më 1919, 
Federata Ndërkombëtare drejton dhe koordinon 
ndihmën ndërkombëtare të Lëvizjes për viktimat 
e katastrofave natyrore apo teknologjike, 
për refugjatët dhe për rastet e situatave të 
jashtëzakonshme shëndetsore. Ajo inkurajon 
bashkëpunimin mes Shoqatave Kombëtare dhe 
përpiqet që të formojë kapacitetin e tyre për 
realizimin e programeve e�kase në fushat e 
përgatitjes për ndërhyrje në raste katastrofash, 
shëndetit dhe ndihmës sociale.

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe (një prej të cilave është 
dhe Kryqi i Kuq Shqiptar) vënë në jetë qëllimet 
dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në 186 vende të 
botës. Ato përmbushin atje rolin e ndihmësve të 
pushtetit publikpër gjithçka që lidhet me çështjet 
humanitare dhe kryejnë veprimtari në fusha të tilla 
si: ndihma në rastet e katastrofave, shërbimet në 
sektorin e shëndetit dhe ndihma sociale. Në raste 
lufte ato i japin ndihma popullsisë civile të prekur 
prej saj dhe u ofrojnë mbështetje shërbimeve 
shëndetsore të ushtrisë.

Të gjithë përbërësit e Lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:

humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar Prof. Dr. Shyqyri Subashi përshëndet të pranishmit në ceremoninë e 90 vjetorit
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Selia e Federatës Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe në Gjenevë. E themeluar më 1919, Federata 

Ndërkombëtare, ndër të tjera, drejton dhe koordinon ndihmën ndërkombëtare 
të Lëvizjes për viktimat e katastrofave natyrore apo teknologjike, për refugjatët 

dhe për rastet e situatave të jashtëzakonshme shëndetësore.


