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Objektivi

OBJEKTIVI
TQM-të synojnë të mbështesin politikën e mirë-menaxhuar
të migracionit duke ndihmuar vendet të vlerësojnë
gjithëpërfshirjen e strukturave të tyre qeverisëse të
migracionit dhe të identifikojnë prioritetet në rrugëtimin
e tyre.

TQM-të mund të përdoren për të nxitur diskutim brenda qeverive, me aktorët e tjerë
përkatës në vend, mbi strukturat e politikave të tyre të migracionit. Mund të ndihmojnë në
vlerësimin nëse këto struktura, të cilat shpesh kanë ekzistuar për disa vjet, ende adresojnë
sfidat dhe mundësitë kryesore të realitetit të sotëm.
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HYRJE

HYRJE

Kjo është një epokë e lëvizshmërisë së paparë, ndërsa nevoja për të lehtësuar migracionin dhe lëvizshmërinë
e rregullt, të sigurt dhe të përgjegjshëm po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme.1 Nevoja për t’u përballur me
sfidat dhe për të maksimizuar mundësitë që sjell kjo lëvizje është njohur me përfshirjen e migracionit në
Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, e cila thekson kontributin pozitiv të migrantëve në rritjen dhe
zhvillimin përfshirës. Migracioni është i integruar në një numër Objektivash të Zhvillimit të Qëndrueshëm
(OZhQ), të tilla si përfundimi i skllavërisë moderne dhe adresimi i cenueshmërisë së punëtorëve migrantë.
Megjithatë, referenca kryesore për migracionin në OZhQ-të është Synimi 10.7 mbi lehtësimin e “migracionit
dhe lëvizshmërisë së rregullt, të sigurt dhe të përgjegjshëm të njerëzve, përfshirë zbatimin e politikave të
planifikuara dhe të mirë-menaxhuara të migracionit”.2
Përfshirja e Synimit 10.7 në Agjendën 2030 krijoi nevojën për të përcaktuar “politikat e planifikuara dhe
të mirë-menaxhuara të migracionit”. Kjo është arsyeja pse, në vitin 2015, Organizata Ndërkombëtare për
Migrim (IOM) zhvilloi Kornizën e Qeverisjes së Migracionit (ang. MiGOF). Kjo Kornizë ofron një pamje
koncize të një qasjeje ideale që i lejon një Shteti të përcaktojë se çfarë mund të ketë nevojë për të qeverisur
mirë migracionin dhe në një mënyrë që i përshtatet rrethanave të tij.3 Korniza u mirëprit nga Shtetet
Anëtare të IOM-it në të njëjtin vit.
Në përpjekje për të vënë në funksionim MiGOF, IOM punoi me ‘The Economist Intelligence Unit’ për të
zhvilluar Treguesit e Qeverisjes së Migracionit (ang.MGI, shqip.TQM), një grup prej afro 90 treguesish për
të ndihmuar vendet në vlerësimin e politikave të tyre të migracionit dhe për të çuar përpara bisedën mbi
migracionin e mirëqeverisur në lidhje me atë se si mund të duket në praktikë.
TQM-të i ndihmojnë vendet të identifikojnë praktikat e mira si dhe zonat me potencial për zhvillim
të mëtejshëm dhe mund të ofrojnë njohuri mbi politikat që vendet mund të përdorin për të zhvilluar
strukturat e tyre qeverisëse të migracionit. Megjithatë, TQM-të pranojnë se të gjitha vendet kanë realitete,
sfida dhe mundësi të ndryshme që ndërlidhen me migracionin. Prandaj, TQM-të nuk i rendisin vendet
sipas hartimit ose zbatimit të politikave të tyre të migracionit. Në fund, TQM-të nuk masin rezultatet e
politikës së migracionit ose efektivitetin institucional. Në vend të kësaj, ato marrin në konsideratë politikat
e ndërlidhura me migracionin dhe funksionojnë si një kornizë standarde që ofron njohuri mbi masat e
politikave që vendet mund të duan të marrin në konsideratë përderisa përparojnë drejt qeverisjes së mirë
të migracionit.
Ky profil i vendit paraqet një përmbledhje të zonave të zhvilluara mirë të strukturave qeverisëse të migracionit
në Maqedoninë e Veriut, si dhe zonat me potencial për zhvillim të mëtejshëm, siç vlerësohet nga TQM-të.4

1
2

3
4

Komiteti i Përhershëm i IOM për Programet dhe Financat, seanca e shtatëmbëdhjetë (S/17/4, 29 shtator 2015), neni 2.
Këshilli i IOM seanca e 106-të, Korniza e Qeverisjes së Migracionit (C/106/40 e 4 Nëntorit 2015), faqe 1, fusnota 1. E disponueshme në https://governingbodies.iom.int/
system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf.
Ibid.
Iniciativa TQM është një program krahasues i politikave i udhëhequr nga IOM dhe i zbatuar me mbështetjen e Njësisë së Inteligjencës ‘The Economist’. Ky botim u
prodhua me mbështetjen financiare të Fondit të Mirëbesimit të Shumë Partnerëve të Migracionit (Migration Multi-Partner Trust Fund). Përmbajtja e tij është përgjegjësi
e vetme e IOM-it dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e Fondit.
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Ko r n i z a Ko n KORNIZA KONCEPTUALE
eptuale
Korniza e Qeverisjes së c
Migracionit
Korniza e Qeverisjes së Migracionit (MiGOF) e IOM-it përcakton elementët thelbësorë për të
mbështetur migracionin e mirë-planiﬁkuar dhe mirë-menaxhuar. Ai kërkon të paraqesë, në mënyrë të
konsoliduar, koherente dhe gjithëpërfshirëse, një grup prej tre parimeve dhe tre objek�vave të cilët,
nëse respektohen dhe përmbushen, do të sigurojnë që migracioni të jetë human, i rregullt dhe në dobi
të migrantëve dhe shoqërisë.

Si bazë e

PARIMET

OBJEKTIVAT

1. Respekton standardet ndërkombëtare dhe
realizon të drejtat e migrantëve.

1. Avancon mirëqenien socio-ekonomike
të migrantëve dhe shoqërisë.

2. Formulon politika duke përdorur fakte dhe
qasje “të të gjithë qeverisë”.

2. Adreson në mënyrë efektive dimensionet
e lëvizjes së krizave.

3. Angazhohet me partnerët për të adresuar
migracionin dhe çështjet e lidhura me të.

3. Siguron që migracioni të ndodh në mënyrë
të sigurt, të qetë dhe me dinjitet.

TQM
ÇFARË JANË TQM-të
Një grup treguesish që ofrojnë njohuri mbi
mundësitë e poli�kave që vendet mund të
përdorin për të forcuar strukturat e tyre
për qeverisje të migracionit
Një mjet që iden�ﬁkon prak�kat e mira
dhe fushat që mund të zhvillohen më tej

Që e mbështet
matjen e

Një proces konsulta�v që avancon
dialogun mbi qeverisjen e migracionit
duke sqaruar se si mund të duket
“migracioni i mirëqeverisur” në konteks�n
e Synimit 10.7 të OZHQ-ve, Synimi 10.7

ÇFARË NUK JANË TQM-të
Nuk paraqesin renditje të vendeve

Nuk vlerësojnë ndikimin e poli�kave

Nuk janë norma�ve

SYNIMI 10.7
“Lehtësimi i migracionit dhe lëvizshmërisë së njerëzve në mënyrë të qetë, të
sigurt, të rregullt dhe të përgjegjshme, përfshirë zbatimin e politikave të
planiﬁkuara dhe të menaxhuara mirë të migracionit."
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GJETJET
K RY E S O R E

GJETJET KRYESORE

TQM-të përbëhen prej rreth 90 treguesve të grupuar sipas gjashtë dimensioneve të ndryshme të
qeverisjes së migracionit që mbështeten në kategoritë e MiGOF:

TË DREJTAT E
MIGRANTËVE
FAQE 12

Treguesit në këtë fushë përqendrohen në shkallën në të cilën
migrantët kanë qasje në shërbime të caktuara sociale siç
janë shëndetësia, arsimi dhe sigurimet sociale. Ato gjithashtu
përqendrohen edhe në ribashkimin e familjeve, qasjen në punë,
qasjen në vendbanim dhe shtetësi. Gjithashtu, përfshihen edhe
Konventat ndërkombëtare të nënshkruara dhe ratifikuara.

QASJE GJITHËPËRFSHIRËSE
TË QEVERISË
FAQE 15

Treguesit në këtë fushë vlerësojnë kuadrin institucional, ligjor dhe
rregullator të vendeve në lidhje me politikat e migracionit. Kjo fushë
gjithashtu përqendrohet në ekzistimin e strategjive kombëtare të
migracionit që janë në përputhje me objektivat e zhvillimit dhe
përpjekjet e zhvillimit jashtë shtetit, si dhe transparencën dhe
koherencën institucionale në lidhje me menaxhimin e migracionit.

PARTNERITETET
FAQE 17

Kjo kategori përqendrohet në përpjekjet e vendeve për të
bashkëpunuar në çështjet e lidhura me migracionin me Shtetet e
tjera dhe me aktorët jo-qeveritarë përkatës, përfshirë organizatat
e shoqërisë civile dhe sektorin privat.

MIRËQENIA E
MIGRANTËVE
FAQE 19

Treguesit në këtë fushë vlerësojnë politikat e vendeve për
njohjen e kualifikimeve arsimore dhe profesionale të migrantëve,
dispozitat që rregullojnë migracionin e studentëve dhe ekzistimin
e marrëveshjeve dypalëshe të punës midis vendeve. Aspektet e
angazhimit të diasporës në vendin e origjinës dhe remitancat e
migrantëve janë gjithashtu nën këtë fushë.

DIMENSIONI I
LËVIZSHMËRISË SË KRIZAVE
FAQE 20

Kjo kategori përqendrohet në llojin dhe nivelin e gatishmërisë
së vendeve kur ata përballen me dimensionet e lëvizshmërisë së
krizave. Pyetjet përqendrohen në proceset në vend për shtetasit
dhe jo-shtetasit gjatë dhe pas fatkeqësive, përfshirë nëse ndihma
humanitare është njësoj e disponueshme për migrantët si dhe
për shtetasit.

MIGRACIONI I SIGURT,
I QETË DHE
I RREGULLT
FAQE 22

Kjo fushë përqendrohet në qasjen e vendeve për menaxhimin
e migracionit në drejtim të kontrollit dhe zbatimit të politikave
kufitare, kritereve të pranimit për migrantët, gatishmërisë dhe
qëndrueshmërisë në rastin e flukseve të rëndësishme dhe
të papritura të migracionit, si dhe luftën kundër trafikimit të
qenieve njerëzore.
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RESPEKTIMI I STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE DHE REALIZIMI
I TË DREJTAVE TË MIGRANTËVE
1.1. Konventat ndërkombëtare të ratifikuara
Tabela 1. Nënshkrimi dhe ratifikimi i konventave ndërkombëtare

Emri i Konventës

Ra�ﬁkimi (vi�)

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) Konventa mbi Migracionin
për Mo�ve Punësimi (e rishikuar), 1949 (Nr. 97)

Po (1991)

Konventa e Kombeve të Bashkuara në lidhje me Statusin e Refugjatëve
(e ashtuq. Konventa e Gjenevës), 1951

Po (1994)

Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Statusin e Personave pa Shtetësi,
1954 dhe 1961

Po (1994, 2020)

Konventa e ILO mbi Punëtorët Migrantë (Dispozita plotësuese), 1975 (Nr. 143)

Po (1991)

Konventa për të drejtat e Fëmijës (CRC), 1989

Po (1993)

Konventa Ndërkombëtare mbi Mbrojtjen e të Drejtave të të Gjithë Punëtorëve
Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të Tyre (ICRMW), 1990

Jo

Protokolli i Kombeve të Bashkuara për Parandalimin, Ndalimin dhe Ndëshkimin
e Traﬁkimit të Personave, veçanërisht Grave dhe Fëmijëve dhe Protokolli
kundër Kontrabandimit të Migrantëve nga Toka, De� dhe Ajri, duke plotësuar
Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar
Transnacional, 2000

Po (2005)

1.2. Qeverisja e migracionit: Shembuj të fushave të zhvilluara mirë

Migrantët kanë qasje të barabartë njësoj sikur edhe shtetasit në arsimin fillor. Ligji mbi Arsimin Fillor (2019)
i jep çdo fëmije të drejtën për “arsim falas dhe me cilësi të lartë” dhe ndalon diskriminimin në bazë të
“gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes kombëtare ose etnike, paaftësisë, gjinisë, orientimit seksual,
identitetit gjinor, shtetësisë, origjinës shoqërore, arsimit, fesë ose besimit, besimit politik, besimeve të
tjera, moshës, statusit martesor, statusit të pasurisë, gjendjes shëndetësore, statusit shoqëror, apo ndonjë
arsyeje tjetër.” Pranimi në shkollën fillore është i kushtëzuar nga aftësia e personit për të siguruar dëshmi
të imunizimit5- kjo vlen njësoj si për shtetasit ashtu edhe për të huajt, pavarësisht nga statusi i tyre. Ligji
për Mbrojtjen Ndërkombëtare dhe të Përkohshme (2018) u jep azilkërkuesve të drejtën për arsim fillor
dhe të mesëm në përputhje me legjislacionin për arsimin dhe “deri në marrjen e vendimit përfundimtar
për statusin e tyre të azilit”. Ligji mbi Mbrojtjen Sociale thotë se institucioni ku banon një azilkërkues është
gjithashtu përgjegjës për sigurimin e qasjes në arsim. Për fëmijët migrantë pa status refugjati ose që nuk
janë në mbrojtje subsidiare, arsimi joformal organizohet në Qendrën e Pranimit Transit.6

5

6

Imunizimi përfshin të gjitha llojet e ndryshme të vaksinimeve të detyrueshme për të sapolindurit, fëmijët dhe të rriturit sipas Programit vjetor të Qeverisë për imunizimin
e detyrueshëm të popullsisë në Maqedoninë e Veriut (2021).
Kur migrantët me status të parregullt arrijnë në Maqedoninë e Veriut, atyre u sigurohet akomodim dhe informacione fillestare në shumë gjuhë në Qendrat e Pranimit
Transit.
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Sipas Ligjit mbi Arsimin e Mesëm (1995) “shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi mund të fitojnë arsim
të mesëm, në mënyrat dhe kushtet e përcaktuara nga ky ligj”, pa shtjellime të mëtejshme.7 Ligji ndalon
diskriminimin në bazë të “gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes kombëtare dhe shoqërore, besimeve
politike dhe fetare, pronës dhe statusit shoqëror”, dhe deklaron se të huajt dhe personat pa shtetësi kanë
të drejtë të “kërkojnë nostrifikim ose njohje të ekuivalentit të një certifikate të fituar jashtë vendit”.8
Migrantët, pavarësisht nga statusi migrues, kanë qasje të barabartë si qytetarë në skemat e mbrojtjes
sociale, ndërsa vetëm punëtorët migrantë mund të kenë qasje në skemat e pensioneve. Ligji mbi Mbrojtjen
Sociale (2019) u jep të drejtën e mbrojtjes sociale kategorive të mëposhtme të migrantëve: qytetarëve që
nuk banojnë përgjithmonë në vend, të huajve me vendbanim të rregulluar, azilkërkuesve, personave nën
mbrojtje plotësuese (subsidiare) dhe personave me status refugjati.9 Neni 14 i Ligjit mbi Sigurimin Pensional
dhe Invalidor (2012) i jep “shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi”10 sigurim të detyrueshëm pensioni
dhe invaliditeti, por vetëm nëse ata janë “(të vetë-) punësuar ose në shërbim të individëve dhe personave
juridik të huaj, organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare, ose misioneve të huaja diplomatike dhe
konsullore”.11
Ministria e Punës dhe Sigurimit Social rendit marrëveshjet ndërkombëtare mbi të drejtat dhe pensionet
e sigurimeve shoqërore ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe 21 shteteve.12 Qeveria gjithashtu ka marrë
përsipër marrëveshjet e lidhura ndërmjet Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë13 dhe Francës
(1951), Mbretërisë së Bashkuar (1958), Italisë (1961), Norvegjisë (1976) dhe Suedisë (1979), të cilat
mbulojnë sigurimet e ndërsjella shëndetësore, sigurimet shoqërore, pensionet, përfitimet e papunësisë,
përfitimet e aftësisë së kufizuar, mbështetjen e fëmijëve dhe sigurime të tjera shoqërore.
Të gjithë migrantët kanë qasje në ribashkim familjar. Ligji për të huajt (2018) përcakton kushtet për marrjen
e lejes së qëndrimit, përfshirë për qëllim të ribashkimit familjar, nëse ka dëshmi të sigurimit shëndetësor
dhe strehimit ose fonde të mjaftueshme për strehim. Kërkesa duhet të dorëzohet ose në Ministrinë e
Brendshme (nëse migranti është tashmë në Maqedoninë e Veriut) ose në zyrën diplomatike-konsullore të
Maqedonisë së Veriut në vendin e origjinës.
Ligji mbi Shtetësinë (1992)14 u lejon shtetasve të huaj të kenë qasje në shtetësi pas tetë vjet qëndrimi të
vazhdueshëm. Një person mund të marrë shtetësinë maqedonase nëse është pa shtetësi ose nëse heq
dorë nga shtetësia e tij e mëparshme para ose menjëherë pas marrjes së shtetësisë maqedonase. Të huajt
gjithashtu mund të natyralizohen pasi të jenë martuar me një shtetas për të paktën tre vjet dhe të kenë
banuar ligjërisht në vend për një vit vazhdimisht.

1.3. Fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm

Migrantët kanë qasje në kujdesin shëndetësor në varësi të statusit të tyre migrues. Azilkërkuesit, refugjatët
dhe migrantët në Qendrat e Pranimit Transit, përfshirë migrantët me status të parregullt, kanë qasje të

7
8
9

10

11
12

13

14

Ligji mbi Arsimin e Mesëm u ndryshua në vitin 2016.
Nostrifikimi nënkupton procesin e njohjes së një kualifikimi akademik nga një universitet i jashtëm.
Mbrojtja sociale, siç përcaktohet në Ligjin mbi Mbrojtjen Sociale (2019), përfshin ndihmën financiare (të ardhura minimale të garantuara, përfitime nga aftësia e kufizuar,
kompensim për ndihmë dhe kujdes për një person tjetër, kompensim për kohën e shkurtuar të punës për shkak të ndihmës dhe kujdesit për një person tjetër, përfitime
për strehim, përfitim të përhershëm dhe ndihmë financiare të njëhershme). Mbrojtja sociale përfshin gjithashtu shërbimet sociale (shërbimet e informacionit dhe
referimit, shërbimet e specializuara të ndihmës dhe mbështetjes, shërbimet e këshillimit, shërbimet në shtëpi, shërbimet e komunitetit, ndihma me aktivitetet e jetës së
përditshme, kujdesi birësues dhe akomodimi në një institucion).
Sipas përkufizimit ligjor "personi pa shtetësi është një person që nuk është shtetas i asnjë shteti sipas ligjeve të tij". Në praktikë, zbatimi i nenit 14 të ligjit shpesh nuk
është i realizueshëm për shkak të mungesës së dokumenteve të identitetit të nevojshëm për të hyrë në shërbimet e sigurimit.
Ligji mbi Sigurimin Pensional dhe Invalidor u ndryshua në vitin 2020.
Marrëveshjet janë lidhur me vendet e mëposhtme: Kroaci (1997), Austri (1998), Turqi (2000), Slloveni (2001), Zvicër (2001), Bullgari (2003), Gjermani (2005), Bosnjë
e Hercegovinë (2006), Republikën Çeke (2007), Holandë (2007), Poloni (2007), Rumani (2008), Luksemburg (2009), Belgjikë (2009), Kanada (2011), Australi (2011),
Mal të Zi (2011), Kosovë (2013) (shih fusnotën 21), Hungari (2015), Sllovaki (2015) dhe Shqipëri (2016).
Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë nuk ekziston më, por burimet zyrtare ende shënojnë marrëveshje nën "Konventat mbi Sigurimet Shoqërore, të cilat
Republika e Maqedonisë së Veriut i ka marrë nga ish-RSFJ".
Ligji për Shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u ndryshua në vitin 2016.
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barabartë në kujdesin shëndetësor si shtetasit, ndërsa punëtorët migrantë të rregullt mbulohen nga
sigurimi shëndetësor i siguruar përgjithësisht nga punëdhënësit ose bazuar në marrëveshjet dypalëshe
të punës me vendet përkatëse të origjinës. Ligji mbi Sigurimin Shëndetësor (2000) përcakton që personat
që nuk mbulohen nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor mund të regjistrohen në sigurime të tjera
shëndetësore vullnetare. Për më tepër, Ligji për të Huajt, përcakton se që një të huaji t’i jepet leje qëndrimi
e përkohshme, është e nevojshme një dëshmi nga sigurimi shëndetësor.
Ligji mbi Punësimin dhe Punën e të Huajve (2015) thotë se ekzistojnë dy lloje të lejeve të punës: një për
një periudhë të pacaktuar kohore dhe një tjetër që është e vlefshme deri në një vit. Leja e përkohshme
e punës mund t’u lëshohet migrantëve që posedojnë leje qëndrimi të përkohshëm, ndërsa leje pune për
një periudhë të pacaktuar kohe mund t’i lëshohet një migranti që posedon leje qëndrimi të përhershëm.
Leje pune nuk mund t’i lëshohet një migranti që nuk posedon leje qëndrimi.15 Të dy llojet e lejeve të punës
lidhen me një punë të caktuar; për të ndërruar punë, është e nevojshme një leje e re pune.
Vetëm disa kategori migrantësh mund të aplikojnë për leje qëndrimi të përhershëm. Ligji mbi të Huajt
thotë se leje qëndrimi e përhershme do t’i lëshohet një të huaji që ka leje qëndrimi të përkohshëm i
cili ka qenë vazhdimisht në banim në Maqedoninë e Veriut për të paktën pesë vjet para se të dorëzojë
kërkesën e tij/saj. Ata nuk duhet të kenë banuar jashtë Maqedonisë së Veriut për gjashtë muaj rresht
ose për një periudhë kohore që tejkalon dhjetë muaj në total. Ligji më tej kërkon që të huajt të tregojnë
dëshmi të një burimi të qëndrueshëm dhe të rregullt të të ardhurave, sigurimit shëndetësor, strehimit
ose fondeve të mjaftueshme për strehim dhe asnjë dosje penale në pesë vitet para dorëzimit të kërkesës.
Sipas nenit 129, migrantët që kanë leje qëndrimi të përkohshëm të lëshuar për studime; specializim ose
zhvillim profesional; kërkime shkencore; trajtim mjekësor; arsye humanitare dhe mbrojtje të përkohshme
nuk lejohen të dorëzojnë kërkesë për leje qëndrimi të përhershëm.
Maqedonia e Veriut ka politika për të adresuar diskriminimin, por nuk ka korniza specifike që fokusohen
në krimet nga urrejtja, dhunën, ksenofobinë ose diskriminimin kundër migrantëve. Ligji për Parandalimin
dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (2019) si dhe Strategjia Kombëtare për Barazi dhe Mosdiskriminim (2016)
nuk përmbajnë dispozita specifike për migrantët. Për më tepër, që nga shtator 2021, një nga aktivitetet e
draft Strategjisë për Integrimin e Refugjatëve dhe të Huajve për periudhën 2017–2027 është “Lehtësimi i
qasjes së barabartë në strehim me qëllim promovimin e integrimit social dhe mbrojtjen nga diskriminimi”.

15

Leje pune e përkohshme gjithashtu mund t'u lëshohet anëtarëve të familjes së ngushtë të një migranti që posedon leje pune të përkohshme ose leje pune për një
periudhë të pacaktuar kohe, si dhe personave me status refugjati dhe personave nën mbrojtje të përkohshme ose subsidiare.
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FORMULON POLITIKA DUKE PËRDORUR FAKTE DHE
QASJE TË TË GJITHË QEVERISË
2.1. Qeverisja e migracionit: Shembuj të fushave të zhvilluara mirë

Sipas Ligjit për të Huajt (2018), Ministria e Brendshme është përgjegjëse për monitorimin e lëvizjes dhe
qëndrimit të të huajve në Maqedoninë e Veriut. Departamenti i Çështjeve Kufitare dhe Migracionit pranë
Ministrisë së Brendshme është përgjegjës për emigracionin. Kompetencat e tij përfshijnë bashkëpunimin
ndërkombëtar dhe bashkëpunimin ndër-sektorial me institucionet dhe agjencitë e tjera shtetërore që janë
pjesë e Sistemit të Integruar për Menaxhimin e Kufirit16; zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërkufitare me
vendet fqinje; rregullimin e qëndrimit dhe ri-pranimit të të huajve; si dhe pritjen e të huajve në Qendrat e
Pranimit Transit.

Një pjesë e madhe e legjislacionit kombëtar e rregullon migracionin. Dokumenti qendror strategjik mbi
migracionin është Rezoluta për Politikën e Migracionit, e cila pranohet nga Qeveria dhe miratohet nga
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut çdo gjashtë vjet.17 Miratimi i Rezolutës është një detyrim i përcaktuar në
Ligjin për të Huajt. Rezoluta më e fundit mbi Politikën e Migracionit (2015-2020) përshkruan “kushtet,
sfidat dhe masat që duhen marrë në fushën e migracionit”. Që nga qershori 2021, është zhvilluar një
Rezolutë e re për Politikën e Migracionit (2021–2025) dhe që nga shtatori 2021 politika është në proces të
miratimit nga Parlamenti.
Agjencia e Migracionit paraqet informacione për marrjen e shtetësisë dhe këshilla për udhëtimet
jashtë vendit dhe gjithashtu ka botuar një Udhërrëfyes me informacione të dobishme për emigrantët
nga Maqedonia, i cili u siguron qytetarëve të saj jashtë vendit informacion praktik mbi shtetësinë,
dokumentacionin personal, të drejtat dhe përgjegjësitë, si dhe sigurimin pensional dhe invalidor në vendet
e tyre të banimit.
Ministria e Punëve të Jashtme siguron informacione në internet (online) për llojet e vizave, kërkesat dhe
procedurat për migracion në Maqedoninë e Veriut. Ligjet për migracion janë në dispozicion në faqen e
internetit të secilës ministri në fjalë. Këto janë në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase dhe shqipe,
por ueb faqja e Ministrisë së Brendshme përfshin një përkthim në anglisht të Ligjit për të Huajt.
Maqedonia e Veriut mbledh dhe analizon të dhënat e migracionit përveç regjistrimit të popullsisë. Për
shembull, Ministria e Brendshme mbledh dhe publikon periodikisht të dhëna mbi hyrjet dhe daljet e
rregullta dhe të parregullta të të huajve nëpër vendkalimet kufitare të vendit.18 Për më tepër, në bazë
të Ligjit për të Huajt, Ministria e Brendshme krijoi dhe operon “një bazë të dhënash të integruar për të
huajt, duke përfshirë të dhënat e azilit, migracionit dhe vizave”, por këto të dhëna nuk janë të qasshme për
publikun. MAKstat i Zyrës Shtetërore të Statistikave mban një bazë të dhënash që përmban informacionet
e zbërthyera për migracionin me sa vijon: numrin e migrantëve nga vendet e tjera sipas gjinisë, moshës
dhe rajonit; dhe numrin e personave që kanë emigruar në vende të tjera sipas gjinisë, moshës dhe rajonit.
Të dhënat janë në dispozicion të publikut për çdo vit që nga viti 2005, me përjashtim të vitit 2020 që nga
shtator 2021.
Vendi ka institucione të ngarkuara për bashkërendimin e përpjekjeve për t’u angazhuar me popullsinë e
tij të diasporës. Sipas Ligjit për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore (2000),
16

17
18

Sistemi i Integruar për Menaxhimin e Kufirit (IBM) synon të forcojë bashkëpunimin ndërmjet organeve dhe institucioneve të ndryshme qeveritare me kompetenca
në IBM për kontroll efikas të kufirit, rritje të fluksit të njerëzve, mallrave dhe kapitalit, si dhe zvogëlim të rreziqeve të sigurisë, veçanërisht në drejtim të migracionit të
parregullt dhe krimeve ndërkufitare.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është legjislatura njëdhomëshe e Maqedonisë së Veriut.
Të dhënat për migracionin e parregullt janë të listuara për periudhën 2010-2017, ndërsa informacionet për hyrjet e rregullta dhe të parregullta të të huajve janë të
listuara për periudhën 2017-2018.
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Agjencia e Migracionit është përgjegjëse për ruajtjen dhe promovimin e lidhjeve kulturore me diasporën dhe
organizatat e diasporës, lehtësimin e kthimit të migrantëve dhe inkurajimin e angazhimit dhe pjesëmarrjes
së diasporës në jetën publike dhe ekonomike të vendit.19. Për më tepër, një ministër pa portofol20 ishte
përgjegjës për Diasporën. Ministri dhe kabineti i tij zhvilluan Strategjinë Kombëtare për Bashkëpunim me
Diasporën (2019) dhe një Plan Veprimi përkatës (2019–2023). Që nga viti 2020, çështjet e diasporës janë
nën Ministrinë e Punëve të Jashtme.

2.2. Fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm

Një Grup Ndërministror Pune mbi Politikat e Migracionit duke përfshirë përfaqësues nga një numër
institucionesh dhe organizatash ndërkombëtare u krijua në vitin 2008 dhe 2014 dhe ishte përgjegjës për
zhvillimin e Rezolutës mbi Politikat e Migracionit. Ai hartoi rezolutën e parë për periudhën 2009–2014
dhe Rezolutën pasuese mbi Politikat e Migracionit (2015–2020). Në Mars të vitit 2020, u krijua një Grup
i ri Ndërministror i Punës mbi Politikat e Migracionit për të hartuar Rezolutën 2021-2025 mbi Politikat e
Migracionit. Një grup i ri pune krijohet sa herë që duhet të hartohet një rezolutë dhe ky grup pune takohet
vetëm me një rol të kufizuar për të monitoruar zbatimin e Rezolutës mbi Politikat e Migracionit.

19
20

Ligji për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore u ndryshua në vitin 2019.
Emërimi i një ministri pa portofol është gjë e zakonshme në Maqedoninë e Veriut, edhe pse struktura aktuale e qeverisë (që nga shtator 2021) nuk përfshin asnjë
ministër pa portofol.
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ANGAZHOHET ME PARTNERËT PËR TË ADRESUAR
MIGRACIONIN DHE ÇËSHTJET E LIDHURA ME TË
3.1. Qeverisja e migracionit: Shembuj të fushave të zhvilluara mirë

Maqedonia e Veriut merr pjesë në Iniciativën Rajonale për Migracionin, Azilin, Refugjatët (MARRI), një
proces konsultativ rajonal (RCP) me mandat “për të promovuar bashkëpunim më të ngushtë rajonal dhe
qasjen e përbashkët, gjithëpërfshirëse dhe të harmonizuar në fushat e migracionit, azilit, kontrollit të
kufirit, trafikimit të qenieve njerëzore, regjimit të vizave dhe integrimit dhe kthimit të refugjatëve” dhe
përfshin Shqipërinë, Bosnjë e Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën.21
Vendi gjithashtu merr pjesë në Procesin e Pragës i cili synon “forcimin e bashkëpunimit në menaxhimin e
migracionit, si dhe eksplorimin dhe zhvillimin e parimeve dhe elementeve të dakorduar për partneritete të
ngushta migracioni ndërmjet vendeve pjesëmarrëse”, përkatësisht nga Bashkimi Evropian, Zona Shengen,
Partneriteti Lindor, Ballkani Perëndimor, Azia Qendrore, Federata Ruse dhe Turqia. Maqedonia e Veriut
merr pjesë më tej në Procesin e Budapestit, një forum ndër-rajonal mbi migracionin për rajonet e Evropës
dhe Azisë, i parashikuar si një “mjet për shkëmbimin e informacionit ndërmjet vendeve evropiane në një
mjedis të para-zgjerimit të BE-së dhe një forum për përmirësimin e menaxhimit të migracionit”.
Si shtet anëtar i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Maqedonia e Veriut merr pjesë në negociatat
mbi Marrëveshjen për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Mjekëve të Mjekësisë, Stomatologëve,
Arkitektëve dhe Inxhinierëve Civil. RCC-ja synon të promovojë lëvizshmërinë rajonale të punës ndërmjet
shteteve anëtare të Evropës Juglindore, përfshirë Maqedoninë e Veriut.
Maqedonia e Veriut ka memorandume bashkëpunimi/mirëkuptimi dhe deklarata të synimit për të
bashkëpunuar në fushën e politikës së punës dhe sociale me: Belgjikën (2013), Bullgarinë (2014), Estoninë
(2014), Kroacinë (2015), Republikën Çeke (2015), Malin e Zi (2015 ), Federatën Ruse (2016), Kinën (2017) dhe
Austrinë (2019). Maqedonia e Veriut po ashtu ka një memorandum bashkëpunimi me Qendrën Evropiane
për Politikat dhe Kërkimin e Mirëqenies Sociale (2016). Këto marrëveshje kanë të bëjnë edhe me punësimin
e shtetasve jashtë vendit edhe punësimin e migrantëve në Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut
gjithashtu ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi (MM) me Austrinë, Hungarinë dhe Serbinë (2015),
“kushtuar hapave të nevojshëm për frenimin e presionit të jashtëzakonshëm të migracionit të përzier me të
cilat ballafaqohen vendet”. Memorandumet e bashkëpunimit (MM) me Bullgarinë zbatohen për migrantët
nga Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria dhe kanë të bëjnë me “harmonizimin e ligjit të punës, zgjidhjen
paqësore të konflikteve, mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, pjesëmarrjen e punëtorëve në qeverisjen e
biznesit, shkëmbimin e përvojave me punën sezonale dhe politikat për parandalimin e punës së padeklaruar,
punësimin e të rinjve, si dhe shkëmbimin e përvojave dhe ekspertëve në fushën e migracionit të punës dhe
integrimit të migrantëve”. Memorandumi i Bashkëpunimit me Estoninë ka të bëjë me “politikën e punës
dhe punësimit, trajtimin e varfërisë dhe përjashtimit social, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, sistemin e
sigurimeve shoqërore, çështjet që lidhen me pranimin në BE të Maqedonisë [së Veriut], trafikimin e qenieve
njerëzore, lëvizjen e lirë të punëtorëve”. Memorandumi i Bashkëpunimit mbulon migrantët në të dy vendet.
Maqedonia e Veriut nënshkroi marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi me Bullgarinë dhe Slloveninë në vitin
2003 në lidhje me tregjet e punës, pensionet dhe sigurimin e invaliditetit, si dhe dialogun dhe përfshirjen
sociale. Një marrëveshje me Turqinë e nënshkruar në vitin 2013 mbulon të drejtat e punësimit, çrrënjosjen
e punës së fëmijëve, shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës, inspektimin e punës, politikat e punësimit
dhe monitorimin e zhvillimit të tregut të punës. Marrëveshje të tjera dypalëshe të punës (ang. Bilateral
Labor Agreements-BLA) janë në fuqi me Gjermaninë (2003), Kanadanë (2010) dhe Katarin (2011) të cilat
adresojnë vendosjen e punëtorëve në një sërë sektorësh.

21

Referencat për Kosovën do të kuptohen se janë në kontekstin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (1999).
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3.2. Fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm

Maqedonia e Veriut angazhohet vetëm pjesërisht me organizatat e shoqërisë civile (OShC) në zhvillimin
dhe zbatimin e politikës së migracionit. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është i ftuar nga
Kabineti i Kryeministrit të marrë pjesë në takimet e Trupit Ndërministror për zhvillimin e Politikës së re të
Migracionit 2021-2025. Megjithatë, asnjë OSHC nuk është anëtare zyrtare e këtij Grupi Ndërministror të
Punës. Për më tepër, Strategjia Kombëtare për Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Migracionit të
Paligjshëm në Republikën e Maqedonisë 2017–2020 thekson “pjesëmarrjen e sektorit të shoqërisë civile”
si një nga parimet e saj udhëheqëse. Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë dhe OShC Porta e Hapur/
La Strada janë anëtarë të ekipeve mobile për identifikimin, referimin dhe ndihmën për të mbijetuarit e
trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit.
Maqedonia e Veriut ka qenë shtet kandidat i BE -së që nga viti 2005,22 dhe ndërkohë që negociatat e
pranimit u miratuan zyrtarisht në vitin 2020, ato nuk kanë filluar që nga shtator i vitit 2021. Në vitin 2009,
Këshilli i Ministrave të Brendshëm dhe Drejtësisë të BE-së hoqi kërkesat për viza për Maqedoninë e Veriut.
Maqedonia e Veriut angazhohet me diasporën e saj vetëm në baza ad hoc (aty për aty). Megjithatë,
Strategjia Kombëtare për Bashkëpunim me Diasporën (2019) dhe Plani përkatës i Veprimit (2019–2023)
nxjerrin në pah nevojën për forcimin e bashkëpunimit me diasporën dhe përfshijnë katër shtylla kryesore:
I) çështjet politike, juridike dhe konsullore II) diasporën dhe zhvillimin ekonomik III) arsimin, shkencën dhe
rininë dhe IV) lidhjet kulturore, identitetin dhe trashëgiminë. Përfaqësues nga organizatat e diasporës si
Diaspora e Bashkuar Maqedonase (me seli në SHBA) dhe Forumi për Maqedoninë Demokratike dhe të
tjerë morën pjesë në grupin e punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Bashkëpunim me Diasporën.
Nuk ka dëshmi se Maqedonia e Veriut angazhon zyrtarisht sektorin privat në çështjet e migracionit. As
përfaqësuesit e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe as përfaqësues të tjerë nga sektori privat nuk janë
pjesë e Grupit Ndërministror të Punës për Migracionin edhe pse Rezoluta mbi Politikat e Migracionit 2015–
2020 thekson se zbatimi i suksesshëm i tij varet nga “partneriteti me vendet e origjinës dhe destinacionit,
organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, organizatat joqeveritare dhe të shoqërisë civile, sektorin privat
dhe aktorët e tjerë përkatës”.

22

Shteti kandidat është një shtet me të cilin BE zhvillon negociata në mënyrë që të përcaktojë aftësinë e tij për të zbatuar legjislacionin e BE -së.

T R E G U E S I T E Q E V E R I S J E S S Ë M I G R A C I O N I T ( TQ M): M A Q E D O N I E V E R I U T 2021 ///

18

GJETJET KRYESORE

AVANCON MIRËQENIEN SOCIO-EKONOMIKE TË
MIGRANTËVE DHE SHOQËRISË
4.1. Qeverisja e migracionit: Shembuj të fushave të zhvilluara mirë

Përderisa legjislacioni i punës nuk përcakton dispozita specifike që promovojnë punësimin etik të punëtorëve
migrantë, dispozitat përkatëse janë të pranishme sipas legjislacionit më specifik dhe Marrëveshjeve Dypalëshe
të Punës (ang. BLA), në të cilat Maqedonia e Veriut është palë. Në përputhje me Ligjin për Agjencitë Private
të Punësimit (2018), punëdhënësit që dëshirojnë të punësojnë punëtorë migrantë ose shtetas për punë
brenda ose jashtë vendit, përfshirë punën sezonale, kanë detyrim për të siguruar të njëjtin nivel të mbrojtjes
së shëndetit dhe sigurisë për migrantin punëtor sikur edhe për shtetasit.23. I njëjti ligj kërkon gjithashtu që
punëdhënësit që dërgojnë shtetas për punë jashtë vendit të përfshijnë masa mbrojtëse në kontratën e punës
në rast se marrëveshja e punës përfundon. Kushtet e tilla përfshihen më tej në BLA të veçanta ndërmjet
Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të tjera, siç është BLA me Bullgarinë (2003).

Për më tepër, Ligji i Punës (2005) thotë se dispozitat e ligjeve përkatëse që rregullojnë orët e punës, pushimet
ditore dhe vjetore, turnet e natës, pushimet minimale vjetore, pagën minimale, mbrojtjen në punë dhe
mbrojtjen e veçantë për punëtorët zbatohen edhe për punëtorët migrantë të përkohshëm në Maqedoninë
e Veriut.24 Në përputhje me këtë, Ligji për Punësimin dhe Punën e të Huajve (2015) thotë se “punëdhënësi
është i detyruar t’i sigurojë të huajit të cilit i kanë mundësuar të drejtat minimale për orarin e punës, pushimet
dhe periudhat e pushimit, punën e natës, pushimin minimal vjetor, pagat, shëndetin dhe sigurinë në punë.”
Maqedonia e Veriut merr pjesë në skemat ndërkombëtare me korniza të përbashkëta kualifikimi, përkatësisht
Korniza Evropiane e Kualifikimeve (KEK). KEK-u shërben si një mjet përkthimi ndërmjet kornizave të ndryshme
kombëtare dhe mbulon të gjitha llojet dhe nivelet e kualifikimit.

4.2. Fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm

Sipas Ligjit për Punësimin dhe Punën e të Huajve (2015), Qeveria përcakton një kuotë vjetore të lejeve të
punës për të kufizuar numrin e të huajve në tregun e punës. Kjo kuotë nuk mund të kalojë 5% të numrit të
qytetarëve të punësuar ligjërisht në Maqedoninë e Veriut. Ligji thotë se përparësi në lëshimin e lejeve të
punës do t’u jepet të huajve me arsim dhe ekspertizë në fushat në të cilat ka mungesë të punëtorëve në
vend. Kuotat janë vendosur për nivele të veçanta të njohurive dhe aftësive. Sipas Dekretit për Përcaktimin
e Kuotës së Lejeve të Punës për të huajt që mund të punësohen në Territorin e Republikës së Maqedonisë
në vitin 2016, 300 leje pune u janë ndarë personave me “nivel të pestë ose më të lartë të arsimit”, dhe 450
leje personave me “Nivel të dytë deri të katërt të arsimit”.
Megjithëse të dhënat për tregun e punës dhe migracionin e punës janë mbledhur, nuk ka dëshmi
studimesh mbi kërkesën për punëtorë migrantë ose mbi efektet e migracionit në tregun e punës. Agjencia
e Punësimit25 kryen një Anketë Vjetore të Aftësive të Tregut të Punës në Maqedoninë e Veriut dhe publikon
rezultatet; sondazhi dhe rezultatet më të fundit i përkasin vitit 2020. Rezultatet e publikuara tregojnë
kërkesën për punëtorë sipas rajoneve dhe nivelit të arsimit. Ato përfshijnë një listë të zonave në kërkesë,
por nuk i përmendin punëtorët migrantë në mënyrë specifike.
Janë vendosur masa të kufizuara për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut jashtë
vendit. Në bazë të Ligjit për Dërgimin e Punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në Vendet e tjera për Punë
Ndërtimore përmes Kontratave të Projektit dhe Për Kryerjen e Punëve të tjera Sezonale (2012), punësimi i
shtetasve jashtë vendit bëhet në kushte të përcaktuara në marrëveshje me vendet e tjera. Për të punësuar
punëtorë maqedonas, një kompani ndërtimi duhet të plotësojë disa kushte në lidhje me madhësinë e saj,
historinë financiare dhe gatishmërinë teknike.
23
24
25

Ligji mbi Agjencitë Private të Punësimit u ndryshua në vitin 2020.
Ligji mbi Punën u ndryshua në vitin 2020.
Agjencia e Punësimit është institucion publik dhe nuk është nën Ministrinë e Punës.
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ADRESON NË MËNYRË EFEKTIVE DIMENSIONET E
LËVIZJES SË KRIZAVE
5.1. Qeverisja e migracionit: Shembuj të fushave të zhvilluara mirë

Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK), e krijuar sipas Ligjit për Menaxhimin e Krizave (2005), ka për
detyrë të “sigurojë vazhdimësinë e bashkëpunimit ndër-sektorial dhe ndërkombëtar, konsultimet dhe
bashkërendimin e menaxhimit të krizës; përgatitjen dhe përditësimin e një vlerësimi të unifikuar të
rreziqeve dhe kërcënimeve ndaj sigurisë së vendit; propozimin e masave dhe aktiviteteve për zgjidhjen e
një situate krize; dhe kryerjen e aktiviteteve të tjera të përcaktuara me ligj ”.
Për më tepër, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, e themeluar nën Ministrinë e Mbrojtjes zbaton
“aktivitetet për mbrojtjen dhe shpëtimin nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera”. Ministria e
Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) ka përgjegjësi të shumta që kanë të bëjnë me përballimin e një fluksi
masiv migrantësh, siç është pritja, strehimi dhe sigurimi i nevojave themelore (ushqim, veshmbathje dhe
artikuj higjienikë) dhe mbështetje për migrantët. Përmes punonjësve socialë, MPPS kryen intervista në
terren me migrantët dhe siguron ndihmë të veçantë për të miturit e pashoqëruar dhe kategoritë e tjera të
cenueshme, përfshirë mbështetjen arsimore dhe psikosociale.
Në vitin 2019, Qendra për Menaxhimin e Krizave lëshoi Platformën Kombëtare më të fundit të Maqedonisë
së Veriut për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, e cila njeh nevojat dhe cenueshmërinë e migrantëve,
azilkërkuesve dhe refugjatëve. Platforma bën thirrje për krijimin e një kuadri institucional për të mbrojtur
migrantët, por nuk përmban ndonjë masë specifike për ndihmën e tyre.
Ekziston një plan emergjence për menaxhimin e lëvizjeve të mëdha të popullsisë. Procedurat Standarde të
Veprimit për Komunikimin, Koordinimin dhe Bashkëpunimin ndërmjet Subjekteve të Sistemit të Kontrollit
gjatë një Situate Krize (2016), të zhvilluara nga Qendra për Menaxhimin e Krizave, përmbajnë udhëzime
procedurale për institucionet mbi shkëmbimin e informacionit ndërmjet institucioneve kompetente; dhe
masa për forcimin e kontrollit kufitar. Seksioni 16 i procedurave standarde të funksionimit trajton ofrimin e
ndihmës për migrantët në kontekstin e një fluksi masiv të migrantëve dhe refugjatëve. Sipas seksionit, gjatë
një fluksi masiv migrantësh, subjekteve të Sistemit të Kontrollit, kryesisht Ministrisë së Punës dhe Politikës
Sociale dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, u kërkohet t’u sigurojnë migrantëve dhe refugjatëve
strehim, ushqim dhe produkte të tjera; të mbajnë të gjitha kushtet thelbësore infrastrukturore në Qendrat
Transit të Pranimit dhe ambiente të tjera të caktuara për migrantët; t’u siguron informacione migrantëve;
dhe lehtëson transitin e migrantëve përmes Maqedonisë së Veriut, me vëmendje të veçantë ndaj grupeve
të cenueshme.
Maqedonia e Veriut ka sisteme komunikimi që publiku të marrë informacion mbi natyrën e krizave që
mund të ndodhin. Qendra për Menaxhimin e Krizave, e krijuar për t’u përgatitur dhe për t’iu përgjigjur
fatkeqësive sipas Ligjit për Menaxhimin e Krizave të vitit 2005, ka krijuar kanale komunikimi me publikun
si një numër telefoni emergjence; një profil në Twitter që përmban sinjalizime për emergjencat vendore
dhe rajonale, të kategorizuara sipas nivelit të urgjencës; dhe një faqe në internet me sinjalizimet e
lartpërmendura, së bashku me informacione të tjera përkatëse. Procedurat Standarde të Veprimit të vitit
2016 për Komunikimin, Koordinimin dhe Bashkëpunimin ndërmjet Subjekteve të Sistemit të Kontrollit gjatë
një Situate Krize e ngarkojnë Qendrën për Menaxhimin e Krizave me rolin e koordinimit të aktiviteteve
ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve në menaxhimin e krizave, duke siguruar informacione për popullsinë
përmes mediave, si dhe organizimin dhe aktivizimin e një sistemi për alarmimin e popullsisë.
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5.2. Fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm

Nuk ka masa formale për të ndihmuar shtetasit që jetojnë jashtë vendit gjatë krizave, por vendi zbaton
masa ad hoc sipas nevojës. Ministria e Punëve të Jashtme mobilizon Stafin e Krizave gjatë situatave të
krizës, të cilët më pas koordinojnë mbështetjen dhe ndihmën për shtetasit jashtë vendit. Për shembull,
gjatë pandemisë COVID-19, Ministria e Punëve të Jashtme instaloi katër ‘linja të nxehta’ krize për shtetasit
që jetojnë jashtë vendit, të cilat operohen nga Shtabi i Krizave i Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Nuk ka asnjë dëshmi që kanalet e komunikimit të ndërlidhura me krizat marrin parasysh nevojat gjuhësore
të migrantëve. Qendra për Menaxhimin e Krizave lëshon sinjalizime vetëm në gjuhën maqedonase.
Masat për të bërë përjashtime nga procedurat standarde të migracionit për migrantët, vendet e origjinës
së të cilëve janë në krizë, janë në fuqi vetëm për refugjatët dhe azilkërkuesit, siç përcaktohet në Ligjin për
Mbrojtje Ndërkombëtare dhe të Përkohshme.
Strategjia Kombëtare e Zhvillimit e Maqedonisë së Veriut nuk përmban dispozita specifike për riintegrimin
e shtetasve dhe migrantëve të kthyer pas një krize. Strategjia 2008–2015 për Integrimin e Refugjatëve dhe
të Huajve (2008)26 nuk bën asnjë referencë për migrantët e kthyer pas një krize. Kjo ndërlidhet edhe me
mungesën e marrëveshjeve për kthimin dhe riintegrimin me vendet e origjinës.

26

Draft Strategjia 2017–2027 për Integrimin e Refugjatëve dhe të Huajve nuk është miratuar që nga shtator 2021.
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SIGURON QË MIGRACIONI TË NDODH NË MËNYRË
TË SIGURT, TË QETË DHE TË RREGULLT
6.1. Qeverisja e migracionit: Shembuj të fushave të zhvilluara mirë

Në bazë të Ligjit për Kontrollin Kufitar (2010), Ministria e Brendshme është përgjegjëse për kontrollin e
kufirit.27 Departamenti i Çështjeve Kufitare dhe Migracionit pranë ministrisë funksionon në bashkëpunim
me policinë kufitare. Policia kufitare ka për detyrë kontrollet kufitare, mbikëqyrjen dhe kontrollin e
migracionit të parregullt, kalimin e parregullt të kufirit shtetëror dhe qëndrimin në territor, si dhe zbulimin
dhe parandalimin e krimeve ndërkufitare. Qendra Kombëtare Koordinuese për Menaxhimin e Integruar të
Kufirit është përgjegjëse për “koordinimin e aktiviteteve dhe lehtësimin e shkëmbimit të të dhënave dhe
informacionit ndërmjet organeve shtetërore që kanë kompetenca në menaxhimin e kufirit dhe integrimin
e kontrollit kufitar”.
Policia kufitare vijon trajnime të rregullta si nga departamentet qeveritare ashtu edhe nga organizatat
ndërkombëtare. Qendra e Trajnimit e Ministrisë së Brendshme trajnon personel të ri, kryesisht për
kontrollet kufitare, krimet kufitare dhe falsifikimin e dokumenteve. Përtej kësaj, ka “trajnime periodike të
trajnerëve” mbi të njëjtat tema të kryera nga kontraktorët e jashtëm, më e fundit prej të cilave u realizua
nga trajnerë të Sllovenisë në shkurt të vitit 2020. Për më tepër, që nga viti 2018, agjencia kufitare e BE-së
Frontex, ka ofruar trajnime të rregullta dhe kurse për personelin kufitar të Maqedonisë së Veriut, ndërsa
IOM ka trajnuar 300 oficerë kufitarë për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kontrabandimin e
migrantëve.28 Për më tepër, siç përcaktohet nga Plani i Veprimit që korrespondon me Strategjinë Kombëtare
për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Migracionit të Paligjshëm (2017-2020) u trajnuan
inspektorët e punës nga Inspektorati Shtetëror i Punës, kryesisht me mbështetjen e Këshillit të Evropës,
në fushën e zbulimit, parandalimit dhe luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore me qëllim të shfrytëzimit
të punës.
Strategjia e re Kombëtare për Luftimin e Trafikimit të Njerëzve dhe Migracionit të Paligjshëm në
Maqedoninë e Veriut (2021-2025) u miratua nga Qeveria në Prill të vitit 2021. Komisioni Kombëtar për
Luftën kundër Trafikimit të Njerëzve dhe Migracionit të Paligjshëm është përgjegjës si për hartimin ashtu
edhe për zbatimin e Strategjisë. Pozicioni i Raportuesit Kombëtar për Trafikimin e Njerëzve u krijua në
vitin 2015. Raportuesi Kombëtar është përgjegjës për mbikëqyrjen e aktiviteteve të përgjithshme antitrafik
dhe mbledhjen dhe analizimin e të dhënave. Ai publikon raporte vjetore të cilat përmbajnë statistika mbi
trafikimin e qenieve njerëzore, duke përfshirë: numrin e të mbijetuarve nga trafikimi njerëzor i ndarë sipas
kombësisë dhe moshës; numrin e personave të strehuar në Qendrën për Viktimat e Trafikimit të Njerëzve
e operuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale; dhe numrin e kallëzimeve penale dhe dënimeve
kundër autorëve të krimit, si dhe informacione mbi ofrimin e ndihmës ligjore dhe llojeve të tjera për të
mbijetuarit.
Maqedonia e Veriut ka marrëveshje zyrtare bashkëpunimi me vendet e tjera në lidhje me kontrabandën
e migrantëve. Ka një shkëmbim të rregullt të informacionit dhe bashkëpunimit ndërmjet njësive të Task
Forcave pranë Ministrisë së Brendshme dhe vendeve të tjera për të zbatuar masa efektive në luftën kundër
kontrabandës dhe krimit të organizuar. Maqedonia e Veriut është një ndër anëtarët themelues të Iniciativës
Rajonale për Migracionin, Azilin, Refugjatët (MARRI), së bashku me Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën,
Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën.21 Që nga korriku i vitit 2019, MARRI, në partneritet me Agjencinë
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH, GIZ) zbaton projektin rajonal mbi Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore
në Ballkanin Perëndimor. Projekti do të zbatohet për një periudhë prej 3.5 vjetësh, deri në dhjetor të
27
28

Ligji mbi Kontrollin Kufitar u ndryshua në vitin 2018.
Këto trajnime të IOM -it për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kontrabandimin e migrantëve u realizuan nga janari 2018 deri në dhjetor 2019.
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vitit 2022. Objektivi i Projektit është të “përmirësojë kushtet themelore për t’i mundësuar qeverisë dhe
shoqërisë civile të parandalojnë trafikimin e qenieve njerëzore dhe të mbështesin viktimat e saj”. Për më
tepër, në vitin 2019, Maqedonia e Veriut dhe Serbia nënshkruan një marrëveshje “mbi bashkëpunimin në
fushën e luftimit të kontrabandës së migrantëve”.
Ekzistojnë procedura për identifikimin, ndihmën dhe referimin e migrantëve në rrezik. Institucionet
përkatëse ndjekin udhëzimet e përcaktuara në Procedurat Standarde të Veprimit për Ballafaqimin me
Fëmijët e Pashoqëruar dhe të Ndarë (2015), si dhe Procedurat Standarde të Veprimit për procedimin e
kategorive të cenueshme të të huajve (2016).
Procedurat Standarde të Veprimit për Ballafaqimin me Fëmijët e Pashoqëruar dhe të Ndarë (2015)
përmbajnë udhëzime procedurale për institucionet përkatëse për identifikimin dhe referimin e fëmijëve
migrantë të pashoqëruar.29 Identifikimi në këtë kontekst përfshin hapat që duhen ndërmarrë nëse një
institucion ose organizatë bie në kontakt me një fëmijë migrant të pashoqëruar, si dhe hapat që duhet
të ndërmerren pas kontaktit fillestar që synojnë identifikimin e kombësisë, vendit të origjinës, njohjes së
gjuhës, statusit familjar dhe karakteristika të tjera të fëmijës. Përtej kësaj, dokumenti përmban udhëzime
gjithëpërfshirëse për ofrimin e mbështetjes ligjore, mjekësore, psikologjike dhe të tjera; caktimin e një
kujdestari ligjor; dhe strehimin e duhur të fëmijës.
Në mënyrë të ngjashme, Procedurat Standarde të Veprimit të vitit 2016 për Procedimin e Kategorive
të Cenueshme të Shtetasve të Huaj përmbajnë udhëzime procedurale për institucionet përkatëse për
trajtimin e kategorive të rrezikuara të migrantëve.30 Konkretisht, dokumenti përmban udhëzime mbi:
identifikimin (kontakti i parë dhe identifikimi aktiv) dhe referimin e migrantëve në rrezik; mbështetjen dhe
ndihmën fillestare (përfshirë strehimin fillestar); sigurimin e mbështetjes ligjore (përfshirë ndihmën me
rregullimin e qëndrimit të tyre në vend dhe paraqitjen e kërkesës për azil); integrimin dhe mbështetjen
afatgjatë (përfshirë sigurimin e strehimit afatgjatë, kujdesin shëndetësor dhe arsimin); dhe procedurat për
riatdhesimin vullnetar.

6.2. Fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm

Një strategji e re katërvjeçare për menaxhimin e integruar të kufirit me një plan veprimi është duke u
hartuar nga Ministria e Brendshme që nga shtator i vitit 2021. Strategjia do të zbatojë standardet e reja të
Shengenit dhe pritet të miratohet deri në fund të vitit 2021.
Në bazë të Ligjit për të Huajt (2018), migrantët mund të ndalohen nga Ministria e Brendshme për një
maksimum prej 24 orësh për të kryer një “procedurë largimi”. Më pas, ata transferohen në një qendër
pranimi të caktuar për jo më shumë se gjashtë muaj në rrethana normale dhe 12 muaj në rrethana të
jashtëzakonshme. Një i mitur mund të transferohet në një qendër pranimi “si mjeti i fundit”, ndërsa
kohëzgjatja e ndalimit duhet të jetë sa më e shkurtër.
Nuk ka dëshmi të programeve për të lehtësuar riintegrimin e shtetasve që jetojnë jashtë vendit. Bazuar në
Ligjin për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore (2000), Agjencia e Migracionit
është ngarkuar me riintegrimin e shtetasve.31 Megjithatë, programet janë zbatuar vetëm në baza ad hoc
me mbështetjen e organizatave ndërkombëtare. Për shembull, IOM ka zbatuar programe për ndihmën e
kthimit vullnetar dhe riintegrimin e migrantëve në bashkëpunim të ngushtë me Qeverinë që nga viti 2000.

29

30

31

Këto institucione përfshijnë: Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Punës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e
Shëndetësisë dhe organizatat e shoqërisë civile ndër të tjera.
Këto institucione përfshijnë: Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Punës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e
Shëndetësisë, organizatat e shoqërisë civile.
Ligji për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore u ndryshua në vitin 2019.
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PROTOKOLLET E GATISHMËRISË DHE REAGIMIT NDAJ
RREZIQEVE TË KORONA VIRUSIT TË RI (COVID-19)
Kjo shtojcë përmbledh përgjigjet kryesore të politikave kombëtare ndaj COVID-19 në Maqedoninë e
Veriut nga perspektiva e qeverisjes së migracionit. Ai bazohet në 12 pyetje të Treguesve të Qeverisjes
së Migracionit (TQM) që u shtuan në vlerësimin standard të TQM-ve në Maqedoninë e Veriut që
të vlerësohet në mënyrë efektive qeverisja kombëtare e migracionit në kontekstin e pandemisë
COVID-19.

Maqedonia e Veriut publikon të dhëna për numrin e migrantëve që kanë rezultuar pozitiv
me COVID-19 në baza javore. Raportet javore të Institutit për Shëndetin Publik përfshijnë
numrin e shtetasve të huaj që kanë rezultuar pozitivë për SARS-CoV-2; ky informacion nuk
zbërthehet nga asnjë parametër. Numri i jepet si shënim totalit të përgjithshëm në secilin
rajon dhe ky informacion është i disponueshëm vetëm në gjuhën maqedonase.1
Maqedonia e Veriut siguroi që vizat e migrantëve të mos skadojnë gjatë krizës
COVID-192 përmes Dekretit me Fuqi Ligji për Zbatimin e Ligjit për të Huajt gjatë Gjendjes
së Jashtëzakonshme (2020). Dekreti përcakton se “një i huaj që banon për një kohë të
shkurtër në Republikën e Maqedonisë së Veriut me ose pa vizë, mund të qëndrojë në
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut pas përfundimit të qëndrimit të tij ose
të saj afatshkurtër, përkatësisht pas përfundimit të vlefshmërisë së vizës afatshkurtër për
tërë kohëzgjatjen e situatës emergjente.”3
Qeveria i zgjati lejet e punës së migrantëve që kryejnë shërbime të caktuara thelbësore.
Dekreti me Fuqinë e Ligjit për Zbatimin e Ligjit për Punësimin dhe Punën e të Huajve gjatë
Gjendjes së Jashtëzakonshme (2020) thotë se “afati i fundit për realizimin e shërbimeve
të ofruara nga punëtorët e huaj që ndërlidhen me furnizimin e mallrave dhe montimin,
mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerisë dhe pajisjeve4 zgjatet për kohëzgjatjen e
gjendjes së jashtëzakonshme, si dhe 60 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij dekreti me
forcë të ligjit.”5

1

2
3
4

5

Instituti për Shëndet Publik, Raport Javor mbi Gjendjen e Pandemisë së COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 14.09-20.09 2020, 2020, www.iph.mk/
weekly-20-09-2020/.
Dekreti u zbatua nga 22 qershori deri më 31 gusht 2020, https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/izmena-Zakon-za-stranci.pdf.
Ministria e Punëve të Brendshme, Dekret me Fuqi Ligji për Zbatimin e Ligjit për të Huajt gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme, 2020, https://mvr.gov.mk/zakon/73.
Në një periudhë jo më të gjatë se 60 ditë në një vit kalendarik, afati i realizimit të të cilit ka skaduar, përkatësisht skadon gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së
jashtëzakonshme.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut, Dekret me fuqi të ligjit për zbatimin e Ligjit për punësimin dhe punën e të huajve gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, 2020,
24
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NDAJ RREZIQEVE TË KORONA VIRUSIT TË RI
(COVID-19)

Janë ndërmarrë masa parandaluese dhe mbrojtëse ndaj COVID-19 dy Qendrat e Pranimit
Transit të vendit dhe Qendrën për Azilkërkuesit. Në vitin 2021, Qendra e Përkohshme e
Transitit ‘Vinojug’ u përshtat në përputhje me protokollet e parandalimit të infeksionit
COVID-19, me mbështetjen e BE-së. Hapësirat e ujit, higjienës dhe instalimeve hidrosanitare
u rinovuan, me stacione për larjen e duarve të instaluara para njësive për akomodim
individual.6 Në vitin 2020, IOM instaloi porta dezinfektimi në zonën e regjistrimit të Qendrave
‘Vinojug’ dhe ‘Tabanoc’ për të rritur parandalimin e COVID-19.7
Maqedonia e Veriut ka lehtësuar procedurat që diaspora të bëjë donacione për të ndihmuar
përgjigjen ndaj COVID-19, ndërsa thirrjet për donacione janë bërë në përputhje me Dekretin
me Fuqinë e Ligjit për Zbatimin e Ligjit për Donacionet dhe Sponsorizimet në Aktivitetet
Publike gjatë një Gjendje të Jashtëzakonshme (2020).8

6

7

8

IOM Maqedoni e Veriut, qendra e përkohshme e transitit "Vinojug" në Gjevgjeli e përshtatur me protokollet e parandalimit të COVID-19 me mbështetjen e BE-së,
2021, https://north-macedonia.iom.int/news/temporary-transit-center-vinojug-gevgelija-adapted-covid-19-infection-prevention-protocols-eu.
IOM Maqedoni e Veriut, Portat e dezinfektimit të instaluara në qendrat e pranimit të përkohshëm të transitit, 2020, https://north-macedonia.iom.int/news/
disinfection-gates-installed-temporary-transit-reception-centres.
Dekret me fuqi të ligjit për zbatimin e ligjit për donacionet dhe sponsorizimet në aktivitetet publike gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, 2020, https://dejure.mk/
zakon/uredba-so-zakonska-sila-za-primena-na-zakonot-za-donacii-i-za-sponzorstva-vo-javnite-dejnosti-za-vreme-na-vonredna-sostojba.

MAQEDONI E VERIUT | PROFILI 2021

T R E G UT R EE GSU EISTI T E EQ E V E R I S J E S S Ë M I G R A C I O N I T ( TQ M): M A Q E D O N I E V E R I U T 2021 ///
QEVERISJES SË
MIGRACIONIT

25

BURIMET KRYESORE

BURIMET
K RY E S O R E

T R E G U E S I T E Q E V E R I S J E S S Ë M I G R A C I O N I T ( TQ M): M A Q E D O N I E V E R I U T 2021 ///

26

BURIMET KRYESORE

Ambasada e Katarit në Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut
n.d.
Marrëveshjet e nënshkruara. Të disponueshme në https://skopje.embassy.qa/en/macedonia/qatar-macedonian-relations. MKabineti i Ministrit pa Portofol përgjegjës për diasporën
2019
Strategjia Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut për Bashkëpunim me Diasporën 2019-2023.
E disponueshme në https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/strategijaiom.pdf.
Agjencia е punësimit
2019
Anketë për shkathtësitë e tregut të punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2020. E
disponueshme në https://av.gov.mk/content/Dokumenti/Anketa%20za%20potreba%20od%20vestini%20
2020%20w.pdf.
Fondi i Sigurimeve Shoqërore
2000
Ligji mbi Sigurimin Shëndetësor. I disponueshëm në www.refworld.org/pdfid/5aa125974.pdf.
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal
n.d.
Mobiliteti – Lëvizja e lirë e njerëzve dhe fuqisë së punës. I disponueshëm në www.rcc.int/priority_areas/14/
mobility.
Këshilli i Evropës
2017
Trajnimi i trajnerëve dedikuar inspektorëve të punës mbi trafikimin e qenieve njerëzore. I disponueshëm
në
coe.int/en/web/skopje/news-on-preventing-and-combating-thb/-/asset_publisher/fDtNsY6tKRnp/
content/training-of-trainers-for-labour-inspectors-on-trafficking-in-human-beings?inheritRedirect=false.
Komisioni Kombëtar për Luftimin e Trafikimit të Njerëzve dhe Migracionit të Paligjshëm
2015
Procedurat Standarde të Veprimit për Trajtimin e Fëmijëve të Pashoqëruar dhe të Ndarë. Të
disponueshme në http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/SOP-za-postapuvanjeso-nepridruzuvani-deca-stranci.pdf.
2016
Procedurat Standarde të Veprimit për Procedimin e Kategorive të cenueshme të Shtetasve të Huaj. Të
disponueshme në http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/SOP-za-postapuvanjeso-ranlivi-kategorii-lica-stranci.pdf.
2019
Raporti Vjetor i Raportuesit Kombëtar. I disponueshëm në http://nacionalnakomisija.gov.mk/mk/%d
0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%8
8%d1%82%d0%b0%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81/.
n.d.
Strategjia Kombëtare për Luftimin e Trafikimit të Njerëzve dhe Migracionit të Paligjshëm e Republikës
së Maqedonisë 2017-2020. E disponueshme në http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/
uploads/2016/12/Nacionalna-strategija-i-akciski-plan-za-borba-protiv-trgovija-so-lugje.pdf.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
1995
Ligji mbi arsimin e mesëm. I disponueshëm në https://mon.gov.mk/page/?id=2055.
2006
Ligji mbi arsimin dhe aftësimin profesional. I disponueshëm në https://mon.gov.mk/download/?f=Zakon%20
za%20strucno%20obrazovanie%20i%20obuka.pdf.
2016
Raporti i referimit i EQF 2016 i Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe Vetë -Certifikimi për QF ‐
EHEA. I disponueshëm në https://europa.eu/europass/system/files/2020-06/North%20Macedonian%20
Referencing%20Report%20.pdf.
2019
Ligji mbi arsimin fillor. I disponueshëm në https://mon.gov.mk/page/?id=2055.
Ministria e Mbrojtjes
n.d.
Mbrojtja civile. E disponueshme në https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Macedonia-Civilprotection.aspx.
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
2008
Draft Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Republikën e Maqedonisë 2009 - 2030:
Pjesa 2. E disponueshme në www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NSSD-2-EN.pdf.
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2010

Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Republikën e Maqedonisë 2009 - 2030 Pjesa 1. E
disponueshme në https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MZHSPP/nacionalna-strategijaza-odrzliv-razvoj-vo-rsm.pdf.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
2003
Marrëveshja Dypalëshe e Punës midis Maqedonisë dhe Bullgarisë. E disponueshme në www.ilo.org/dyn/
natlex/natlex4.detail?p_isn=64062&p_lang=en.
2005
Ligji mbi Marrëdhëniet e Punës. I disponueshëm në www.mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/
pravilnici/16,11-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%9E%D0%B4%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8.pdf.
2012a
Ligji për Sigurimin Pensional dhe Invalidor. I disponueshëm në www.mtsp.gov.mk/content/pdf/
pravilniciPenzii/10.11_zpio.pdf.
2012b
Ligji për Vendosjen e Punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në Vendet e tjera për Punë Ndërtimore
përmes Kontratave të Projektit dhe për Kryerjen e Punëve të tjera Sezonale. I disponueshëm në
https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/zakon_upatuvanje_sezonski.pdf.
2015a
Ligji për Punësimin dhe Punën e të Huajve. I disponueshëm në www.refworld.org/pdfid/54edeb364.pdf.
2015b
Strategjia Kombëtare për Punësim e Republikës së Maqedonisë 2016-2020. E disponueshme në
www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna%20Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20
Republika%20Makedonija%20za%20Vlada%2016102015.pdf.
2016
Strategjia Kombëtare 2016 për Barazi dhe Mosdiskriminim 2016-2020. E disponueshme në
www.legislationline.org/download/id/6795/file/FYROM_national_equality_non_discrimination_
strategy_2016_2020_en.pdf.
2018
Ligji për Agjencitë Private të Punësimit. I disponueshëm në https://partner.com.mk/images/stories/
dokumenti/zakon_za_privatnite_agencii.pdf.
2019a
Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. I disponueshëm në www.refworld.org/
pdfid/5aa12ad47.pdf.
2019b
Ligji për Mbrojtjen Sociale. I disponueshëm në www.refworld.org/docid/5d35ac027.html.
Ministria e Punëve të Jashtme
2006
Ligji për Punët e Jashtme. I disponueshëm në https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/
fa58129333dd4d5183f8f8685d7451d1.pdf.
2016
Rregullorja për Organizimin e Brendshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme. E disponueshme në
https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/f80cac2573ea4caca32c8e8375653a88.pdf.
Ministria e Punëve të Brendshme
1992
Ligji mbi Shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. I disponueshëm në https://mvr.gov.mk/zakon/11.
2010
Ligji mbi Kontrollin Kufitar. I disponueshëm në https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20
granicna%20precisten.pdf.
2018a
Ligji për të HUajt. I disponueshëm në www.refworld.org/docid/44b2668a4.html.
2018b
Ligji për Mbrojtjen Ndërkombëtare dhe të Përkohshme. I disponueshëm në www.refworld.org/
docid/5b55e5de4.html.
Ministria e Shëndetësisë
2007
Akti për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. I disponueshëm në www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/76736/115910/F-925087252/MKD-76736%20(consolidated%202017).pdf.
2017
Plani i Emergjencave 2017 për Përgatitjen dhe Reagimin e Sistemit Shëndetësor kur Ballafaqohen me Situata
Emergjente dhe Kriza dhe Fatkeqësi. I disponueshëm në http://iph.mk/wp-content/uploads/2017/08/Planza-podgotvenost-i-odgovor-pri-krizni-sostojbi-i-katastrofi.pdf.
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
n.d.
Migrantët e Paligjshëm. E disponueshme në https://data.gov.mk/en/dataset/njierajihn-mnrpahtn-od-2010do-2017-rodnha.

T R E G U E S I T E Q E V E R I S J E S S Ë M I G R A C I O N I T ( TQ M): M A Q E D O N I E V E R I U T 2021 ///

28

BURIMET KRYESORE

Qendra për Menaxhim të Krizave
2005
Ligji mbi Menaxhimin e Krizave. I disponueshëm në https://cuk.gov.mk/files/Zakon-za-upravuvanje-sokrizi.pdf.
2016
Procedurat Standarde të Veprimit për Komunikimin, Koordinimin dhe Bashkëpunimin ndërmjet
Subjekteve të Sistemit të Kontrollit gjatë një Situate Krize. Të disponueshme në https://cuk.gov.mk/files/
Standardni%20operativni%20proceduri%20B5%20mkd.pdf.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë
1991
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut. E disponueshme në www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/
en/mk/mk014en.pdf.
2008
Strategjia për Integrimin e Refugjatëve dhe të Huajve në Republikën e Maqedonisë 2008 – 2015. E
disponueshme në https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/strategija_begalci.pdf.
2014
Strategjia Kombëtare e Zhvillimit të Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2015-2019. E disponueshme në
www.igu.gov.mk/files/STRATEGY.pdf.
2015a
Dekreti për Deklaratën e Ligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Republikës Sllovake për Sigurimet Sociale. E disponueshme në www.mtsp.gov.mk/content/pdf/
Dogovor%20MK%20i%20Slovacka.pdf.
2015b
Rezoluta mbi Politikat e Migracionit 2015-2020. E disponueshme në https://north-macedonia.iom.int/
sites/nomace/files/documents/Resolution-on-Migration-Policy.pdf.
2017
Dekreti i vitit 2017 për përcaktimin e kuotës së lejeve të punës për të huajt që mund të punësohen në
territorin e Republikës së Maqedonisë në vitin 2017. E disponueshme në https://dejure.mk/zakon/odlukaza-opredeluvanje-na-kvota-za-rabotni-dozvoli-za-stranci-koi-mozhat-da-bidat-rabotno-angazhirani-nateritorijata-na-republika-makedonija-za-2017.
2021
Programi për imunizimin e detyrueshëm të popullsisë së Maqedonisë së Veriut 2021. I disponueshëm
në: https://dejure.mk/zakon/programa-za-zadolzhitelna-imunizacija-na-naselenieto-vo-republika-severnamakedonija-za-2021-godina.
n.d.a
Lista e marrëveshjeve dypalëshe mbi sigurimet sociale, të cilat janë në fuqi dhe zbatohen. E disponueshme
në
www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/24.7-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B02020.pdf.
n.d.b
Konventat mbi Sigurimet Sociale. Të disponueshme në www.mtsp.gov.mk/dogovori-za-socijalnoosiguruvanje.nspx.
n.d.c
Draft Strategjia për Integrimin e Refugjatëve dhe të Huajve në Republikën e Maqedonisë 2017 - 2027.
E disponueshme në https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx.
Regjistri i Unifikuar Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Maqedonisë së Veriut
2000
Ligji për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore. I disponueshëm në https://ener.
gov.mk/files/propisi_files/documents/371_1123861591.pdf.
Zyra Shtetërore e Statistikave
n.d.
Baza e të dhënave. E disponueshme në http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/.
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MiGOF: Korniza e Qeverisjes së MIgracionit32
Në përpjekje për të përcaktuar konceptin e “politikave të mirë-menaxhuara të migracionit”, Organizata
Ndërkombëtare për Migrim (IOM) krijoi një Kornizë të Qeverisjes së Migracionit (MiGOF), e cila u mirëprit
nga Këshilli i IOM-it në Nëntor të vitit 2015. Për qëllimet e Kornizës së Qeverisjes së MIgracionit, IOM
e përkufizon qeverisjen si “traditat dhe institucionet me të cilat ushtrohet autoriteti mbi migracionin,
lëvizshmërinë dhe kombësinë në një vend, përfshirë kapacitetin e qeverisë për të formuluar dhe zbatuar
politika të shëndosha në këto fusha në mënyrë efektive”.
Korniza përcakton elementet thelbësore të “qeverisjes së mirë të migracionit” - 3 parime dhe 3 objektiva
të cilat, nëse respektohen dhe realizohen, do të sigurojnë që migracioni të jetë njerëzor, i sigurt dhe i qetët
dhe të sigurojë përfitime për migrantët dhe shoqëritë. Pikëpamja e IOM është se një sistem migracioni
promovon migracionin dhe lëvizshmërinë që është njerëzore dhe e qetë dhe nga e cila përfitojnë migrantët
dhe shoqëria:
Kur:
(i) Respekton standardet ndërkombëtare dhe realizon të drejtat e migrantëve;
(ii) Formulon politikë duke përdorur dëshmi dhe një qasje “e tërë qeverisë”;
(iii) Angazhohet me partnerë për të adresuar migracioin dhe çështje të ndërlidhura.
Ai synon:
(i) Përparimin e mirëqenies socio-ekonomike të migrantëve dhe shoqërisë;
(ii) Të trajtojë në mënyrë efektive dimensionet e lëvizshmërisë së krizave;
(iii) Të sigurohet që migracioni të bëhet në mënyrë të sigurt, të qetë dhe dinjitoze.
MiGOF NUK krijon standarde ose norma të reja. Gjatë hartimit të Kornizës, IOM u mbështet në ekspertizën
dhe punën e saj analitike, si dhe në angazhimet ekzistuese dhe deklaratat jodetyruese. NUK trajton
qeverisjen globale të migracionit që paraqet arkitekturën ndërkombëtare për t’u marrë me çështjet që
lidhen me migracionin dhe lëvizshmërinë njerëzore. Në vend të kësaj, fokusi është në qeverisjen dhe
menaxhimin e migracionit nga pikëpamja e Shtetit si aktori kryesor. NUK propozon një model për të gjitha
shtetet. Korniza paraqet një “rrugëtim të lartë” ose një version ideal të qeverisjes së migracionit, drejt të
cilit mund të aspirojnë shtetet.

MiGOF bazohet në të kuptuarit se, si aktor kryesor në çështjet e migracionit, lëvizshmërisë dhe kombësisë,
një shtet ruan të drejtën sovrane për të përcaktuar se kush hyn dhe qëndron në territorin e tij dhe në çfarë
kushtesh, në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar. Aktorët e tjerë - qytetarët, migrantët, organizatat
ndërkombëtare, sektori privat, sindikatat, organizatat jo-qeveritare, organizatat e komunitetit, organizatat
fetare dhe akademia - kontribuojnë në qeverisjen e migracionit përmes ndërveprimit të tyre me shtetet
dhe njëri-tjetrin.

32

IOM Council, Migration Governance Framework, 106th session, C/106/40 (4 November 2015). Ju lutemi shihni https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf.
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Procesi i TQM-ve

1

2

Nisja e procesit
të TQM-ve
Procesi i TQM-ve

Mbledhja e
të dhënave

Hapi i parë i procesit është të shpjegojë
se çfarë nënkupton TQM për zyrtarët
kryesorë qeveritarë, në mënyrë që të
sigurohet kuptimi i plotë i projektit dhe
përfshirja e tyre.

3

Konsultimi
ndërministror
The third step of the process is to
convene an interministerial consultation
where all relevant ministries and other
stakeholders discuss the good practices
and main areas that could be developed
further as identified in the draft migration
governance profile, as well as priorities on
the way forward. It is also an opportunity
for them to comment and provide
suggestions on the draft profile.

33
34

Hapi i dytë i procesit është të fillojë
mbledhjen dhe analizën e të dhënave,
bazuar në rreth 90 tregues në 6 dimensionet
e MiGOF. Profili i qeverisjes së migracionit
bazuar në analizën e gjetjeve hartohet dhe
ndahet me homologët e qeverive.

4
Publikimi i raportit
në Portalin Global
të të Dhënave të
Migracionit
Pasi profilet e qeverisjes së migracionit të
finalizohen dhe verifikohen nga homologët
e qeverive, ato publikohen në Portalin
Global të të Dhënave të Migracionit33 dhe
ngarkohen në Platformën e Publikimeve
të IOM-it.34

Profilet mund t’i gjeni në https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0.
Ju lutemi shihni https://publications.iom.int/.
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