
Shërbimet këshilluese për administratën e Maqedonisë së Veriut në nivel 
qendror për integrimin gjinor – Instrumenti për Barazinë Gjinore (GEF)

Qasja e instrumen�t të Barazisë Gjinore (GEF) 
është krijuar për të siguruar që barazia gjinore 
të adresohet në vendet kandidate në BE gjatë 
procesit të anëtarësimit. Kjo arrihet më së miri 
duke integruar acquis për Barazinë Gjinore 
përmes programimit dhe financimit të Instru-
men�t për Asistencën e Para-Aderimit (IPA). 
Integrimi gjinor është një strategji që përfshin 
integrimin e perspektivës gjinore në përga�t-
jen, har�min, zba�min, monitorimin dhe vlerë-
simin e poli�kave, masave rregullatore dhe 
programeve të shpenzimeve, me synimin për të 
promovuar barazinë midis grave dhe burrave 
dhe në lu�imin e diskriminimit. Integrimi gjinor 
siguron që poli�ka dhe puna legjisla�ve të jetë 
me cilësi më të lartë dhe poli�kat u përgjigjen 
në mënyrë më efek�ve nevojave të të gjithë 
qytetarëve – grave dhe burrave, vajzave dhe 
djemve. Me integrimin gjinor, ndërhyrjet pub-
like janë më efek�ve, duke siguruar që pabaraz-
itë të mos përjetësohen.
Përshtatur nga: Instituti Evropian për Barazi Gjinore

“Shërbimet këshilluese për administratën e 
Maqedonisë së Veriut në nivel qendror për 
integrimin gjinor”

Projek� është hartuar në bashkëpunim të 
ngushtë me Sekretariatin për Çështje Evropi-
ane (SCE) dhe në konsul�m me Ministrinë e 
Punës dhe Politikës Sociale (MPSP) / Departa-
mentin për mundësi të barabarta për qasje
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Objektivi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë Qeverinë e Maqedonisë së Veriut në 
transpozimin e acquis të BE-së për Barazinë Gjinore si pjesë e agjendës së anëtarësimit në BE. Termi 
'acquis i BE-së për Barazinë Gjinore' i referohet të gjitha dispozitave përkatëse të Trakta�t, legjislacionit 
dhe prak�kës gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian në lidhje me barazinë gjinore. 
Projek� synon gjithashtu arritjen e rezultateve të barazisë gjinore në përputhje me Axhendën 2030 dhe 
Objek�vat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, veçanërisht SDG 5: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të 
gjitha grave dhe vajzave.

Projek� punon me Sekretaria�n për Çështjet Evropiane dhe Makinerinë Kombëtare Gjinore në nivel qen-
dror për të rritur kapacitetet dhe a�ësitë afatgjata të personelit kryesor të qeverisë të mandatuar për Inte-
grimin Evropian dhe Barazinë Gjinore, kështu që qëllimet e BGJ reflektohen gjithnjë e më shumë në plani-
fikimin dhe proceset e poli�kave të vendit. 

Në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, projek� synon të sigurojë zba�min e legjislacionit, poli�kave dhe 
standardeve për barazinë gjinore përmes dialogut mbi poli�kat, eksper�zës teknike dhe udhëzimeve, 
ndarjes së prak�kave të mira dhe partneriteteve strategjike dhe bashkëpunimit.



Përveç VSM-së dhe MPPS-së si partnerë dhe përfitues kryesorë të projek�t, për komponentë të veçantë, 
projek� do të bashkëpunojë, ndër të tjera, me Delegacionin e BE-së, En�n Shtetëror të Sta�s�kave të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut (MAKSTAT), shoqërinë civile/organizatat e grave (OSHC-të), dhe Min-
istria e Shoqërisë Informa�ve dhe Administratës (MISA).

Në përgjithësi, gratë, burrat, vajzat dhe djemtë në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë grupet e pafa-
vorizuara mes tyre, do të përfitojnë nga reforma transformuese e qeverisjes me barazi gjinore dhe ofrimi 
i shërbimeve.

#gendermainstreaming

Mbështetja e ekspertëve ofrohet për integrimin e perspek�vave të barazisë gjinore në dialogun sektorial, 
rishikimet e poli�kave, programet e rimëkëmbjes së COVID-19 dhe reformat në vazhdim, duke përfshirë 
programet dhe veprimet e IPA-s të financuara nga BE, Programin Vjetor të Punës të Qeverisë dhe planifi-
kimin strategjik të ministrive të linjës. . Ak�vitetet e projek�t janë të orientuara drejt arritjes së dy rezultat-
eve kryesore të pritshme: 

Rezultati 1: VSM, Njësitë IPA, Grupet Punuese 
Sektoriale dhe organet e përzgjedhura vendim-
marrëse dhe strukturat koordinuese të përfshi-
ra në anëtarësimin në BE kanë njohuritë dhe 
aftësitë për të përfshirë një perspektivë gjinore 
në programimin, zbatimin, raportimin, moni-
torimin dhe vlerësimin e programeve IPA. Kjo 
arrihet përmes: 

• Përga�tja e produkteve të njohurive për integ-
rimin gjinor;
• Zhvillimi i kapaciteteve për integrimin gjinor 
në IPA;
• Mbështetje për burimet menaxheriale, opera-
cionale dhe njerëzore të VSM-së për integrimin 
gjinor;
• Të dhëna teknike, komente dhe komente mbi 
dokumentet e planifikimit dhe programimit të 
IPA-s të BE-së;
•Udhëzime për integrimin gjinor në fushat 
prioritare të reformës dhe kapitujt përkatës të 
BE-së për organet e zgjedhura vendimmarrëse 
dhe strukturat koordinuese të përfshira në 
anëtarësimin në BE.

Rezultati 2: Mekanizmat Kombëtarë Gjinorë 
(Departamenti për Mundësi të Barabarta dhe 
Koordinatorët e Mundësive të Barabarta/Pikat 
Fokale Gjinore) kanë kapacitetet administra-
tive për të kryer integrimin gjinor në proceset e 
planifikimit që lidhen me Programin Kombëtar 
për Miratimi të Acquis (NPAA) dhe të zbatojnë 
Çështjet Gjinore të BE-së Legjislacioni dhe poli-
tika e barazisë, në përputhje me rregulloret e 
BE-së dhe detyrimet ndërkombëtare. Kjo po 
arrihet përmes:  

• Zhvillimi i kapaciteteve për proceset e planifi-
kimit të NPAA;
• Mbështetje teknike për Sistemin Kombëtar të 
Sta�s�kave për përmirësimin e monitorimit të 
treguesve gjinorë;
• Zhvillimi i kapaciteteve të OSHC-ve dhe 
OJQ-ve të grave për integrimin gjinor në 
përputhje me acquis të BE-së për GE;
• Rrjetëzimi dhe transferimi i njohurive të prak-
�kave të mira për integrimin gjinor në anëtarë-
simin në BE në rajon;
•Komunikimi i lidhjes së barazisë gjinore, zhvil-
limit dhe anëtarësimit në BE me publikun e 
gjerë.
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