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Nëse ka një gjë që e kemi me bollëk në Maqedoninë

pavarura dhe rregullatore, sektorëve joqeveritarë dhe

e Veriut, këto janë strategjitë. Megjithatë, ende

të biznesit.

përballemi me mospërputhje midis përpjekjeve në
strategjitë dhe asaj që po ndodh në terren. Kuvendi

Është një fillim i mirë, por truku është se si të jetësohen

kohë më parë miratoi Strategjinë Nacionale për

angazhimet e strategjisë në punën e përditshme të

luftë kundër korrupsionit - dokument i miratuar

institucioneve dhe si të arrihet sukses. Pyetja kryesore

nga

e

është se si të sigurojmë që strategjia do të japë rezultatet e

Korrupsionit (KSHPK). Komisioni kryesisht e zhvilloi

dëshiruara dhe si mund të monitorojmë arritjen dhe ndikimin

këtë dokument në vitin 2019 përmes një procesi

e saj në jetën e përditshme të qytetarëve. Pyetja e dytë është

konsultativ, i cili përfshinte dialog midis komisionit,

se si Kuvendi mund të nxisë suksesin në luftën kundër

deputetëve, institucioneve qeveritare, organeve të

korrupsionit, përmes rolit të tij mbikëqyrës mbi strategjinë.

Komisioni

Shtetëror

për

Parandalimin

MATJA E SUKSESIT NЁ VEND TЁ
AKTIVITETEVE
_
Strategjia për luftë kundër korrupsionit përmban 12

cilën

do

të

investojmë

objektiva kryesore të grupuara rreth katër temave

kundër korrupsionit.

vazhdimisht

në

luftën

kryesore. Tema e parë përmban qëllimet që lidhen
me demonstrimin e vullnetit politik, forcimin e

Sidoqoftë, nëse ekziston vullnet politik, për reforma të

integritetit brenda institucioneve. Për më tepër,

suksesshme nevojitet integritet brenda institucioneve.

një pjesë e qëllimeve kanë të bëjnë me forcimin e

Kjo është arsyeja pse strategjia i kushton vëmendje

kapacitetit të institucioneve, dhe tema e tretë ka të

forcimit të pavarësisë së institucioneve, si dhe

bëjë me transparencën. Së fundmi, strategjia kërkon

paanësisë dhe etikës së tyre. Por në të njëjtën kohë,

bashkëpunim midis institucioneve, por gjithashtu së

kjo nënkupton një proces paralel të ndërtimit të

bashku me aktorë të jashtëm, si gazetarët, shoqëria

kapaciteteve sepse cilësia e punës nuk mund të

civile dhe komuniteti i biznesit.

përmirësohet nëse burimet e institucioneve nuk rriten.

Këto qëllime janë të rëndësishme sepse arritja

Qëllimet që lidhen me transparencën, nga ana tjetër,

e tyre është themeli i luftës kundër korrupsionit.

sigurojnë ndërtimin e rezistencës në institucione.

Reformat institucionale do të jenë të suksesshme

Transparenca e vërtetë funksionale, vendimmarrja,

nëse ato jetësohen në mjedis ku ata me pushtet

proceset e punës dhe përgjegjësia e politikave ulin

politik janë aleatë në luftën kundër korrupsionit.

(por nuk çrrënjosin) mundësinë për regres. Kjo është

Vetëm në atë mënyrë mund të shohim ndryshime

arsyeja pse përmirësimi i transparencës është një

në planin afatgjatë, përkatësisht një situatë në të

pjesë e rëndësishme e strategjisë.
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Tabela 1: Qëllimet kryesore të strategjisë
1. Rritja e nivelit të përgjegjësisë politike dhe gatishmëria e demonstruar për luftë kundër korrupsionit
2. Menaxhimi i ndërgjegjshëm i ndikimit politik në sektorin publik dhe parandalimi i ndikimit politik në
punën e trupave të pavarura dhe në procedurat e rregulluara me ligj
3. Forcimi i integritetit dhe përgjegjësisë në sektorin publik
4. Zbatimi i kompetencave të sektorit publik në mënyrë të ligjshme, transparente, etike, ekonomike, të
përgjegjshme dhe efektive
5. Sigurimi të integritetit dhe transparencës në politikat e punësimit dhe burimeve njerëzore në sektorin
publik, bazuar në sistemin e vlerave dhe kritereve të cilësisë
6. Forcimi i mekanizmave mbikëqyrës dhe kontrollues
7. Digjitalizimi në shërbimet publike
8. Reduktimi i korrupsionit në prokurimin publik dhe në procesin e dhënies së granteve, subvencioneve
dhe ndihmave të tjera shtetërore
9. Forcimi i kapacitetit dhe angazhimit të agjencive për zbatimin e ligjit, të prokurorisë dhe gjyqësorit
në zbulimin dhe sanksionimin e korrupsionit, si dhe forcimin e rezistencës ndaj korrupsionit në radhët
e tyre
10. Mbështetja e transparencës dhe integritetit në sektorin privat
11. Rritja e vetëdijes publike dhe kryerja e edukimit anti-korrupsion
12. Përfshirja e shoqërisë civile dhe mediat në luftën kundër korrupsionit në shoqëri dhe ndërtimi i
integritetit personal dhe profesional.

Burimi: Strategjia Kombëtare për luftën kundër korrupsionit

Sidoqoftë, plani përcakton treguesit që matin

një hap më tej, është e nevojshme të krijojmë një

përmbushjen e aktiviteteve. Kjo nuk e bën menjëherë

kornizë raportimi, e cila të paktën do të japë një

të dukshme se deri në çfarë mase janë përmbushur

përgjigje cilësore se sa dhe si realizimi i secilës prej

qëllimet e strategjisë, edhe pse çdo aktivitet në plan

aktiviteteve ka kontribuar në arritjen e qëllimeve

është i lidhur me të paktën një nga dymbëdhjetë

strategjike. Kjo tashmë është e mundur në strategji,

qëllimet. Në këtë mënyrë, pasqyra e në lidhje me atë

pasi ka përshkrime relativisht të mira të objektivave,

se sa është efekti i përmbushjes së strategjisë në

në mënyrë që raportuesit (KSHPK dhe institucionet

jetën e përditshme të qytetarëve.

përgjegjëse) të japin vlerësim të duhur. Për më tepër,
komisionet në Kuvendit tashmë kanë miratuar forma

Sigurisht, matja e suksesit është shumë më e

më të reja raportimi, sipas të cilave raporti mund të

vështirë, veçanërisht në fushën e luftës kundër

mirëmbahet teknikisht.

korrupsionit, ku efektet e veprimeve mund të
shfaqen më vonë. Sidoqoftë, nëse duam të shkojmë
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Por në të njëjtën kohë, strategjitë duhet të kenë efekt

konkret në jetën e qytetarëve. Prandaj, në kornizën

KSHPK tashmë mund ta shpallë këtë si një kriter për

e raportimit është e nevojshme të lidhet arritja e

institucionet që do të dërgojnë të dhëna. Kështu,

qëllimeve me përfitimet konkrete për qytetarët.

përveç raportimit mbi zbatimin e aktiviteteve,

Në atë mënyrë do të kompletohet gjithëpërfshirja

KSHPK mund të pyesë institucionet se si aktiviteti

e raportimit, sigurisht pa nevojën për të ndërtuar

përfunduar kontribuon në qëllimet e strategjisë dhe

fillimisht tregues kompleksë të suksesit - mjafton të

të sigurojë shembuj konkretë të kuptueshëm se si

jenë cilësore. Kjo mund të bëhet relativisht lehtë dhe

ndryshimet i leverdisin për qytetarët.

STRATEGJIA SI MJET I TЁ
GJITHA INSTITUCIONEVE
_
Strategjia kombëtare u miratua përmes një procesi

praktikë, institucionet nuk nënkuptojnë se do t'u

konsultativ ku morën pjesë më tepër palë, përfshirë

japin rëndësi të njëjtë angazhimeve në strategji.

palët kryesore të interesit. Kështu, në proces u

Shumë prej këtyre përpjekjeve kërkojnë kohë ose

përfshinë ata që krijojnë politikë nga pushteti ekzekutiv

burime, d.m.th, burime për të cilat strategjia nuk

dhe dhomës lidhvënëse. Në diskutimin e strategjisë

shkon në thellësi se çfarë dimensioni kanë. Prandaj,

nacionale u përfshinë dhe ata që janë të ngarkuar me

institucionet, nëse ka vullnet, do t'i japin rëndësi në

zbatimin e ligjit, të tillë si policia dhe gjyqësori. Në të

ato raste kur zotimet nuk janë shumë komplekse

njëjtën kohë, në proces morën pjesë përfaqësues të

dhe mund të plotësohen me buxhetet ekzistuese.

organeve të pavarura ose rregullatore, të tilla si Enti

Kjo më së shumti i referohet angazhimeve në vitin e

Shtetëror për Statistika dhe rregullatori i medias. Më

parë, dhe deri në fillim të vitit të dytë, 2022, suksesi

në fund, u thirrën organizatat e shoqërisë civile. Kjo

do të varet nga shkalla në të cilën do të buxhetohen

përfshirje e procesit bashkon palët e interesuara nga

detyrimet e ndërmarra.

të gjitha pjesët strukturore të sistemit anti-korrupsion
- ata që punojnë në parandalimin, zbulimin dhe

Prandaj, raportimi për zbatimin e strategjisë

ndjekjen penale, por edhe ata që krijojnë politika anti-

kombëtare duhet të përmbajë tregues financiarë,

korrupsion dhe janë të ngarkuar me menaxhimin e

përkatësisht të burimeve. Këto të dhëna janë të

institucioneve që mund të jenë më të prekshme ndaj

nevojshme që deputetët të jenë në gjendje të

korrupsionit.

marrin vendime të informuara dhe të vlerësojnë
arritjet kundrejt investimit me të cilin janë realizuar

Kjo, të paktën në teori, supozon që të gjitha

zotimet. Asgjë nuk është e falas, dhe më së paku

institucionet

konsiderojnë

reformat që synojnë ndikimin korruptiv nga politika

strategjinë si të tyren, dhe jo vetëm një dokument

e

përfshira

do

ta

dhe sektori i biznesit nga njëra anë dhe inercisë

të Komisionit Kundër Korrupsionit. Sidoqoftë, në

institucionale nga ana tjetër.
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STRATEGJIA SI LЁNDЁ E
GJALLЁ
_
Edhe pse e shkruar, strategjia nuk është

Kjo nuk është diçka e re dhe në KSHPK ekziston

gdhendur në gur. Përkundrazi, ajo duhet të

kuptim për këtë nevojë. Prandaj, mënyra e strukturuar e

jetë një dokument dinamik, i cili duhet të

konsultimeve në fund të vitit do të sigurojë një pasqyrim

ndryshohet në bazë vjetore. Kjo gjithashtu

të aktualitetit të angazhimeve dhe aktiviteteve. Në atë

buron

të

mënyrë, KSHPK në raportimin e strategjisë do të jetë

korrupsionit, gjegjësisht zbulimi i zonave të

në gjendje të paraqesë një propozim për revizion në

reja të cenueshme dhe sanimi i zonave të

Kuvend i cili do të përfshijë njohuritë e marra përmes

vjetra si rezultat i përpjekjeve në strategji.

disa sektorëve, brenda sistemit dhe grupeve të jashtme

nga

ndryshimi

i

karakterit

siç është sektori joqeveritar.

PЁRFUNDIM
_
Monitorimi i zbatimit të Strategjisë Kombëtare

2. Sa burime janë përdorur për të zbatuar

për luftën kundër korrupsionit është një mjet i

strategjinë, dhe nëse është e nevojshme

rëndësishëm për të siguruar që ajo sjell rezultate

të rriten investimet në aktivitete anti-

konkrete për qytetarët, i cili është qëllimi i çdo

korrupsion;

politike publike. Çelësi për të siguruar mbikëqyrje
të suksesshme është të njohim nëse reformat e

3. Deri në çfarë mase është strategjia

përfshira në strategji janë efektive dhe nëse ato

aktuale dhe çfarë duhet të plotësohet.

zvogëlojnë korrupsionin ose përmirësojnë jetën e
qytetarëve. Prandaj, duhet të vëzhgohen tre grupe
informacioni:

Në këtë mënyrë, mbikëqyrja është fokusuar
në përcaktimin e suksesit dhe dështimit,
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1. Si i arrijnë aktivitetet e përmbushura

por e lidh atë situatë me investimet si një

qëllimet

strategji

faktor i rëndësishëm në progres dhe një

- qëllimet që duhet të çojnë drejt

shprehje e vullnetit politik të nevojshëm për

qeverisjes së mirë;

anti-korrupsionin.

e

vendosura

në
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REZYME PЁR KSHPK
_

KSHPK mund të ofrojë një hap të rëndësishëm

aktivitetet arrijnë qëllimet dhe përmirësojnë

përpara në raportimin mbi zbatimin e strategjive dhe

jetën e qytetarëve.

kështu të vendosë një shembull të përgjegjësisë më
të lartë para deputetëve dhe qytetarëve. Sidoqoftë,

2. Të kërkojë nga institucionet të vlerësojnë

raportimi për këto tre parametra gjithashtu ka një

se sa burime janë të nevojshme për të

rol të rëndësishëm edhe në ofrimin e mundësive më

përmbushur angazhimet e vitit 2022 dhe për

të mira për institucionet përgjegjëse për t'i arritur

të punuar me ministritë e linjës dhe Ministrinë

qëllimet e tyre. Kështu, KSHPK në periudhën tjetër

e Financave në një fazë të hershme për të

duhet të bëjë si vijon:

siguruar buxhet të duhur.

1. Të përpilojë listë të pyetjeve që institucionet

3. Duke filluar nga shtatori 2021, filloni një seri

duhet t'u përgjigjen për secilin aktivitet të

konsultimesh për të përcaktuar nëse dhe çfarë

realizuar dhe do të sigurojë informacion se si

rishikimesh nevojiten në strategji.
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REZYME PЁR DEPUTETЁT
_

aktivitetet kontribuojnë realisht në jetën e
qytetarëve. Me këtë, kontrolli parlamentar do
të forcohet në funksionin e qytetarëve dhe do
të jetë e mundur të bazohet në vlerësimin e
efikasitetit, por edhe efektivitetin e masave në
strategjinë;

Deputetët shpesh flasin në diskutimet e tyre rreth

2. Një debat që do të përfshijë ekspertizën

vlerësimeve nëse disa politika janë të suksesshme

e aktorëve të jashtëm. Vlera e njohurive

apo të pasuksesshme. Sidoqoftë, raportet nga

dhe përvojës së nëpunësve publikë brenda

institucionet që ata monitorojnë rrallë përmbajnë

institucioneve është e pashmangshme dhe

në vete informacione të tilla. Përkundrazi, ata janë

ata sigurisht që duhet të jenë pjesë e debatit

të orientuar të tregojnë informacione statistikore

publik. Sidoqoftë, OJQ-të, gazetarët, sektori i

pa interpretuar nëse dhe pse një ndryshim i caktuar

biznesit dhe akademia monitorojnë punën e

është sukses, aq më pak për të japin informacione

institucioneve dhe disa kanë zhvilluar mjete për

praktike se si kjo do të thotë një jetë e përmirësuar e

të matur suksesin e tyre. Deputetëve u duhen

qytetarëve.

pikëpamje dhe vlerësime të ndryshme për t'u
informuar dhe për të marrë vendime të duhura,

Duke pasur

parasysh rëndësinë e Strategjisë

veçanërisht për efikasitetin dhe efektivitetin e

Kombëtare për luftimin e korrupsionit, është koha

shërbimit publik në arritjen e angazhimeve nga

për të bërë një hap pozitiv përpara dhe së bashku me

strategjia.

KSHPK-në të bihet dakord se si duhet të raportohet
për të. Prandaj, Asambleja duhet të zhvillojë debat

3. Kuvendi nuk duhet të kufizohet në një debat

publik mbi raportimin e arritjeve të vendit, duke u

në vit, por përmes dy fazave duhet të ushtrojë

udhëhequr nga:

ndikimin e tij në probabilitetin e suksesit të
strategjisë. Kështu, ndërsa debati publik pritet
të zhvillohet së shpejti pas raportit vjetor të
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1. Debat që do të bazohet në vlerësim

KSHPK-së, deputetët gjatë miratimit të buxhetit

të suksesit. Në këtë mënyrë, mbikëqyrja

duhet të diskutojnë se në çfarë mase sigurohen

parlamentare do të fokusohet në atë se si

zotimet e strategjisë me financa.
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Informacione rreth
projektit
_
Bisedimet Kundër Korrupsionit në Kuvend është
projekt që synon forcimin e rolit mbikëqyrës të
deputetëve në luftën kundër korrupsionit. Projekti
është financuar nga Fondacioni Nacional për
Demokraci në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
IDSCS është think tenk organizatë, që hulumton
zhvillimin e qeverisjes së mirë, sundimin e ligjit
dhe integrimet evropiane të Maqedonisë së Veriut.
IDSCS ka mision të ndihmojë përfshirjen qytetare
në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën politike
participative. Përmes forcimit të vlerave liberale,
IDSCS kontribuon në bashkëjetesën e diversiteteve.

Informacionet e kontaktit pёr IDSCS

_
Adresa: rr. Mirosllav Krlezha nr. 52/1 / 2,
1000 Shkup
Tel. Nr. / Faks: +389 2 3094 760,
e-mail: contact@idscs.org.mk

Informacion rreth autorit
_
Misha Popoviq është një studiues i vjetër dhe
koordinatori programor i Qendrës për Menaxhim më
të Mirë pranë IDSCS-së. Anëtar i Këshillit të Platformës
së Shoqërive Civile për luftën kundër korrupsionit.
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