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/ PËRMBLEDHJE
Studimi Pozita e femrave në forcat e armatosura të Ballkanit Perëndimor paraqet:
 
                  • Të dhënat e krahasueshme për përfaqësimin e femrave në forcat e armatosura në Ballkanin
                      Perëndimor; 
                 • Politikat dhe praktikat e ministrive të Mbrojtjes (MM) dhe Forcave të armatosura (FA) për  tërheqjen
                        e punësimit të femrave, zhvillimin e karrierës së tyre, edukimin dhe trajnimin, pjesëmarrjen në
                      misionet paqeruajtëse;
                  • Politikat dhe praktikat në fushën e arritjes së barazisë gjinore në forcat e armatosura. 

Studimi është rezultat i projektit të përbashkët të ministrive të Mbrojtjes në rajon që janë bartëse 
të studimit dhe si i tillë është një shembull unik i bashkëpunimit rajonal të këtij lloji.

Pra, me mbështetjen e Programi i Kombeve te Bashkuara për Zhvillim / Qendra për kontrollin e 
armëve të lehta në Europën Juglindore dhe Lindore është krijuar Grupi rajonal punues i përbërë 
nga përfaqësues dhe përfaqësuese të ministrive të Mbrojtjes, i cili ka zhvilluar një metodologji 
për këtë studim, ka mbledhur të dhëna, ka bërë  analizimin e tyre dhe ka zhvilluar një sër 
rekomandimesh për përmirësimin e pozitës së  në forcat e armatosura.

Studimi është bërë në kuadër të projektit Mbështetja e integrimit të parimeve të barazisë gjinore në reformën 
e sektorit të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Projekti është një përpjekje e përbashkët e Programit 
për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara / Zyrës së SEESAC-ut, ministrisë së Mbrojtjes të Ish 
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, ministrisë së Mbrojtjes të Bosnjës dh Hercegovinës 
(BeH),  ministrisë së Mbrojtjes të Malit të Zi dhe ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Serbisë.

Qëllimi i këtij projekti është për të integruar çështjet e barazisë gjinore në procesin e reformave 
të sigurisë dhe në këtë mënyrë për të kontribuar në rritjen e efikasitetit të sektorit të sigurisë 
në Ballkanin Perëndimor. Përveç kësaj, për të forcuar kapacitetet e mekanizmave të barazisë 
gjinore si dhe sensibilizimin e anëtarëve të forcave të armatosura për çështjet e barazisë gjinore, 
projekti siguron mbështetje për ministritë në përmirësimin e kushteve për rekrutim efektiv, 
punësimin dhe mbajtjen e femrave duke përfshirë rishikimin e politikave të personelit dhe 
procedurave dhe  mbështetjen e përparimit të femrave në shërbimin ushtarak.
 
Femrat sot përbëjnë midis 5,69% dhe 8,97% të forcave të armatosura të Ballkanit Perëndimor. 
Në Forcat tokësore janë të përfaqësuara nga  3,85% dhe 4,93%, në Aviacion dhe Mbrojtjen 
ajrore  gratë përfaqësohen ndërmjet 1,50% dhe 4,89%, Forcat detare me 0,69%. Duke pasur 
parasysh se arsimimi ushtarak vetëm kohët e fundit është hapur për femrat, ato sipas hierarkisë 
përfaqësohen më tepër në pozicione më të ulëta. Statistikisht, femrat janë më të përfaqësuara 
në shërbimet e tjera në Forcat e armatosura, duke përfshirë për shembull civilët në shërbimin 
ushtarak, personelin  mjekësor, personelin administrativ, rezervistët, policinë ushtarake, 
rezervistët me orar të plotë ose gjysëm të plotë të punës. Në këtë kategori, femrat përbëjnë 
midis 9,81% dhe 41,24%. Në operacionet multinacionale femrat përbëjnë midis 1,61% dhe 
9,00%. Femrat janë ende pak të përfaqësuara në pozitat komanduese, deri në 2,94%.

Ministritë e Mbrojtjes të Ballkanit Perëndimor gjatë disa viteve të fundit kanë punuar në mënyrë 
aktive për tërheqjen e femrave në profesionin ushtarak. Në BeH, aktivitetet në mënyrë që të 
tërheqin sa më shumë femra në forcat e armatosura janë inicuar në vitin 2008 kur MM e BeH 
ka hyrë në procesion e hartimit të Planit të veprimit për zbatimin e Rezolutës së Këshillit të 
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 për femrat, paqen dhe sigurinë (RKSKB 1325) dhe 
sipas  planit pesëvjeçar të Zhvillimit është planifikuar që deri në vitin 2015 numri i femrave në 
Forcat e armatosura të arrijë 10 përqind. Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, femrat janë 
pranuar për herë të parë në kurse për nënoficerë dhe oficerë në vitin 1997. Që nga viti 2009 zbatohet 
Programi i mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt në MM dhe Armata, kurse femrat 
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regjistrohen në Akademinë Ushtarake pa përdorimin e kuotave. Në Mal të Zi rekrutimi i femrave 
për nevojat e Ushtrisë së Malit të Zi ka filluar në vitin 2006, ndërsa në vitin 2008 pas lidhjes së 
bashkëpunimit me Akademitë ushtarake të vendeve partnere, ka filluar praktika e përzgjedhjes 
së kandidateve për dërgimin në Akademit ushtarake jashtë vendit. Në Serbi, me udhëzimin e 
ministrisë të vitit 2006 është përcaktuar se duhet të krijohen kushtet për pranimin e femrave në 
arsim në shkollat ushtarake. Që nga viti shkollor 2007/2008 në Akademinë ushtarake shkollohen 
femrat dhe që nga viti 2009 në detyrën e ushtarëve  profesional vendosen femrat. Kuotat për 
regjistrimin e femrave në Akademinë ushtarake arrijnë deri  në 20%, ndërsa Plani Kombëtar i 
veprimit PKV për zbatimin e KS të KB-së 1325, e cila u miratua në vitin 2010, parashikon arritjen 
e përfaqësimit 30% të femrave në sektorin e sigurisë.

Për  të patur sa më shumë kandidatë të interesuar dhe të kenë mundësi të zgjedhin më të 
kualifikuarit dhe më të motivuarit, ministritë e përfshira në këtë projekt në mënyrë aktive 
promovojnë profesionin ushtarak nëpërmjet mediave të shtypit dhe elektronike, vizitave nëpër 
shkolla, ditëve të dyerve të hapura. Gjatë hartimit të materialeve për konkurse kanë kujdes që 
t’u  drejtohen si femrave ashtu edhe meshkujve. Materiali vizual përmban fotografitë e femrave 
në uniformë në mënyrë që të ndryshojë perceptimin se është një thirrje vetëm për meshkujt. 

Femrat janë ndërmjet nxënësve të trajnimit themelor ushtarake të përfaqësuara deri në 17%, 
në trajtimet për nënoficerë deri në 14,81%, dhe në trajnimin e oficerëve deri në 27,50 përqind 
edhe pse ka patur trajnime në të cilat femrat nuk janë përfaqësuar. Femrat i kanë kryer trajnimet 
gjithashtu me sukses  si meshkujt.

Stereotipet se profesioni ushtarak është për meshkujt dhe se femrat nuk mund të jenë të 
barabarta me meshkujt në kryerjen e detyrave i kundërshton statistika. Në Ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë në vitin 2012 ato janë ndër nxënësit më të suksesshmëm të trajnimit 
ushtarak të përfaqësuara më shumë se dyfish në krahasim me pjesëmarrjen e tyre me përqindje.

Femrat janë të përfaqësuara edhe në mesin e studentëve më të suksesshëm të Akademive 
ushtarake. Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në fund të vitit akademik 2012/13 
studentet  kanë përfaqësuar një të pestën e numrit të përgjithshëm të kadetëve dhe ndërmjet 
më të suksesshmëve  kanë përbërë një të katërtën. Në Serbi, në vitin 2013, ndërmjet studentëve 
të diplomuar të Akademisë ushtarake kishte 17,54% femra dhe ndërmjet më të suksesshmëve 
janë femrat që përbëjnë 25 përqind.

Përveç të dhënave të hollësishme krahasuese statistikore për përfaqësimin e femrave në 
Forcat e armatosura, ky studim ofron edhe një pasqyrë të politikave dhe masave konkrete për 
menaxhimin e personelit dhe kushteve të punës sepse pikërisht ato do të ndikojnë në mbajtjen 
e femrave në sistem, zhvillimin e tyre profesional dhe si pasojë efikasitetin e menaxhimit të 
burimeve ekzistuese njerëzore.

Gjithashtu ekziston edhe një rishikim i sistemit të monitorimit, specializimit dhe zhvillimit të 
kuadrove, fluktuacioneve në shërbim dhe informacioneve për pjesëmarrjen në specializim dhe 
trajnime  të mëtejshme. Janë paraqitur informacionet për masat për balancimin e jetës private 
dhe të punës, masat e sigurisë në punë, informacionet për uniformat, armët ushtarake dhe 
pajisjet, infrastruktura. Në Studim është edhe përmbledhja e mekanizmave institucionale të 
themeluara për barazinë gjinore, mekanizmat e sanksionimit të diskriminimit gjinor, përdorimi 
i gjuhës së ndjeshme gjinore, rishikimi i mekanizmave për raportimin e ngacmimit seksual. 
Gjithashtu, Studimi jep edhe  pasqyrë të arsimimit dhe aftësimit profesional për barazinë gjinore 
i cili aplikohet në të katër vendet.
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Në Studim ka edhe shembuj konkret të praktikave të mira të zbatuara nga ministritë e Mbrojtjes 
në Ballkanin Perëndimor.

               • MM e BeH thotë se informacionet për konkurset shpallen me plan në media që kanë
                     së pari  audiencë femrash. Kjo edhe ka kontribuar në rritjen e përfaqësimit të femrave
                  ndërmjet kandidatëve dhe të pranuarve për të gjitha llojet e trajnimit ushtarak.
   
               • Në Ish Republikën  Jugosllave të Maqedonisë në vitin 2013 në konkursin për pranimin        
                      në Akademinë ushtarake për herë të parë u fut fjalia me të cilën femrat janë inkurajuar  
                  veçanërisht për të aplikuar.

                  • Për të mundësuar procesin e përzgjedhjes sensitive gjinore, në BeH është përkufizuar 
                  që në  komision ose komitet për përzgjedhjen të gjenden edhe femrat edhe meshkujt dhe
                      praktikohet që në komisione të jenë ata njerëz që kanë kryer kurse për barazinë gjinore.

                • Të katër ministritë bëjnë verifikime sigurie dhe psikologjike / vlerësimin e kandidateve
                  dhe kandidatëve për pranim në arsimim dhe në shërbim. Nëse është vërtetuar se
                     kandidati ose kandidatja ka kryer veprë / dhunë në familje apo dhunë seksuale, nuk
                  mund të  angazhohet në ushtri.

                 • Me qëllim që uniformat t’u përshtaten në mënyrë  adekuate trupit të femrave dhe për të
                    siguruar që uniforma të mos ndikojë në efikasitetin e tyre, ministritë konsultohen me
                      përdoruesin për pamjen dhe prerjen e uniformës. Në BeH është e domosdoshme që në
                        vendimin për pamjen e uniformës të marrin pjesë femrat përdoruese. Në Ish Republikën Jugosllave 
                           të Maqedonisë dhe Serbinuk është e detyrueshme, por është e dëshirueshme.

                    • Në të katër shtetet, diskriminimi gjinor është i ndaluar. Ka edhe mekanizma për raportimin
                    e ngacmimit seksual.

                • Për t’iu përshtatur faktit dhe për të parë që ndërmjet atyre që ndjekin trajnimet dhe në
                  mesin e punonjësve ka më tepër femra, në Mal të Zi dhe Serbi përdoret gjuha e ndjeshme gjinore.
                  Në Serbi janë ndryshuar rregullat e shërbimit në mënyrë që të rregullohet futja e gjuhës
                      së ndjeshme gjinore në drejtimin zyrtar për pjesëtaret e gjinisë femërore, për oficerët, nënoficerët dhe 
                        personelin civil që shërben në ushtrinë e Serbisë.

               • Për të përparuar barazinë gjinore në Forcat e armatosura, të katër ministritë kanë emëruar
                     personat e ngarkuara për barazinë gjinore. Në Mal të Zi, është emëruar koordinatorja për çështjet
                         e barazisë gjinore. Në Serbi u emërua këshilltarja e ministrit për barazinë gjinore.  Në Ish Republikën 
                         Jugosllave të Maqedonisë  është formuar Komiteti për Barazinë gjinore, ndërsa  në BeH rrjeti i 
                    personave për kontakt të personave brenda Forcave të armatosura.

Në bazë të shembujve të praktikave të mira të identifikuara dhe rezultateve të studimit, grupi i 
punës zhvilloi rekomandimet për të përmirësuar statusin e femrave në Forcat e armatosura, në 
mënyrë që të përparohet pozita dhe përfaqësimi i femrave në Forcat e armatosura.

Në Anekse gjendet përmbledhja e hollësishme e të dhënave statistikore për përfaqësimin e 
femrave  në forma të ndryshme të Ushtrisë sipas rangut; pasqyra e kornizës ligjore që është 
relevante për çështjen e barazisë gjinore në Forcat e armatosura si dhe më shumë informacione 
për sistemin e arsimimit  ushtarak në të katër shtetet.
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/ 1. HYRJE
Perkushtimi i vëmendjes ndaj nevojave dhe prioriteteve edhe të  femrave edhe të meshkujve 
është vlerë civilizuese, karakteristikë e epokës moderne në të cilën përpjekja e njerëzimit drejt 
demokracisë është pranuar si e padiskutueshme. Është e nevojshme për të plotësuar njësoj 
nevojat e sigurisë të  femrave dhe meshkujve dhe të merren parasysh perspektivat e tyre, 
shpesh të ndryshme. Kjo realizohet nëpërmjet veprimtarisë së tyre të barabartë në proceset e 
marrjes së vendimeve, përkatësisht në hartimin dhe zbatimin e politikave në të cilat plotësohen 
dhe pasurohen me dallimet e tyre. Bazën për një qasje të tillë e bënë edhe krijimi i kushteve që 
në institucionet e sigurisë të marrin pjesë më shumë femrat se sa ka ndodhur  historikisht. Me 
rritjen e numrit të  femrave në institucionet e sigurisë dhe struktura ato bëhen të pozicionuara më 
mirë për të siguruar hartimin dhe zbatimin e politikave të sigurisë të pasuruara me eksperiencë, 
njohuri, interesa dhe nevoja të femrave dhe të meshkujve. Në këtë mënyrë, institucionet bëhen 
më efektive në përgjigjen ndaj nevojave të ndryshme të sigurisë së shoqërisë.

Integrimi i parimit të barazisë gjinore mund të ndryshojë qëndrimin ndaj ushtrisë si institucion që 
është i angazhuar kryesisht të mirret me dhunën dhe luftën, duke parë ushtrinë si një strukturë 
që synon ndërtimin e paqes dhe sigurisë. Megjithatë, për të ndodhur kjo, është e nevojshme 
që procesi  i reformës i sektorit të sigurisë të përfshijë dimensionin e barazisë gjinore, si në 
aspektin e politikave dhe procedurave ashtu dhe në aspektin e kulturës organizative.

Reforma e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor është një nga aspektet kryesore të 
procesit të demokratizimit. Derisa në fillim të këtij procesi ishte theksi mbi futjen e mbikëqyrjes 
demokratike dhe civile në sektorin e sigurisë, vendet e Ballkanit Perëndimor janë përballur 
gjithnjë e më tepër me sfidën e ndërtimit të Forcave të armatosura moderne në përputhje me 
prioritetet strategjike të veta dhe mundësitë financiare. Aspekti kyç i këtij procesi është kalimi nga 
principi i rekrutimit në shërbimin ushtarak mbi një bazë vullnetare, që çoi drejt profesionalizimit 
të ushtrisë. Rrethanat e tilla kanë hapur derën për një futje më të qëndrueshme dhe efektive dhe 
forcimin e një perspektive gjinore në sistemin e mbrojtjes.

10. / 1. HYRJE
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Studimi mbi statusin e  femrave në Forcat e armatosura të shteteve të Ballkanit Perëndimor 
është realizuar nën mbështetjen e projektit për Përkrahjen e integrimit të parimit të barazisë gjinore në 
reformën e sektorit të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, i zbatuar nga (UNDP/ SEESAC) në bashkëpunim 
me ministrinë e Mbrojtjes të Republikës Ish Jugosllave të Maqedonisë, ministrinë e Mbrojtjes 
së Bosnjës dhe Hercegovinës, ministrinë e Mbrojtjes së Malit të Zi dhe ministrinë e Mbrojtjes 
së Republikës të Serbisë, me mbështetjen financiare të ministrisë së Punëve të Jashtme të 
Mbretërisë së Norvegjisë, Forcave të armatosura të Suedisë dhe (UNDP). Qëllimi i  këtij projekti 
është që çështjet e barazisë gjinore të integrohen në proceset e reformave të sektorit  të sigurisë 
dhe në këtë mënyrë të kontribuohet në rritjen e efikasitetit të sektorit të sigurisë në Ballkanin 
Perëndimor. Projekti u ofron përkrahje ministrive të Mbrojtjes në përforcimin e kapaciteteve të 
mekanizmave për barazinë gjinore, përmirësimin e kushteve për tërheqjen efektive, punësimin 
dhe qëndrimin e femrave, që nënkupton sensibilizimin e anëtarëve dhe anëtareve të forcave 
të armatosura (FA) për çështjet e barazisë gjinore, rishikimin e politikave të kuadrove dhe 
procedurave dhe mbështetjen e përparimit të  femrave në shërbimin ushtarak. Njëkohësisht, 
falë qasjes rajonale, realizohet shkëmbimi i njohurive dhe informacioneve dhe kontribuohet në 
ndërtimin e besimit dhe sigurisë më të madhe në Ballkanin Perëndimor.

Studimi synon të paraqesë:
 
                 • Të dhënat e krahasueshme në përfaqësimin e  femrave në Forcat e armatosura në Ballkanin Perëndimor;                    
                  •  Politikat dhe praktikat e ministrive të Mbrojtjes (MM) dhe FA mbi tërheqjen dhe punësimin,   
                    zhvillimin e karrierës, edukimin dhe trajnimin, pjesëmarrjen në operacionet paqeruajtëse;                
                • Politikat dhe praktikat në fushën e arritjes së barazisë gjinore në Forcat e armatosura. 

Studimi është rezultat i një projekti të përbashkët të ministrive të Mbrojtjes në rajon që janë 
bartëse të studimit dhe si i tillë është një shembull unik i bashkëpunimit rajonal të këtij lloji. Pra, 
me mbështetjen e UNDP/SEESAC është themeluar grupi rajonal punues i përfaqësuesve dhe 
përfaqësueseve të ministrive të Mbrojtjes, të cilët u takuan tre herë. Në takimin e mbajtur më 10 
tetor të vitit 2012 në Shkup, u zhvillua metodologjia e hulumtimit . Grupi punues ka zhvilluar një 
pyetësor për hulumtim duke përshtatur dhe kombinuar pyetësorët: NATO National Report1  dhe dy 
pyetësorë që janë përmendur në studimet për pozitën e   në tetë shërbimet policore të Europës 
Juglindore2. Në periudhën nga janari deri në maj të vitit 2013 këto ministri kanë mbledhur të 
dhëna dhe informacione përmes pyetësorit. Në bazë të përgjigjeve të mbledhura është përgatitur 
drafti i parë i analizës, të cilin e ka shqyrtuar grupi i punës në takimin e dytë më 24 qershor 2013 
në Beograd. Atëherë është vërtetuar struktura e studimit, janë identifikuar pyetjet e tjera për të 
cilat ka qënë e domosdoshme të mblidhen përgjigjet, dhe janë arritur pajtimet për finalizimin e 
studimit. Ministritë deri në shtator të vitit 2013 kanë dorëzuar informacione shtesë të nevojshme 
për finalizimin e analizës. Grupi punues është takuar për herë të tretë më 24 dhe 25 shtator të 
vitit 2013 dhe ka finalizuar studimin me rekomandime.

Ministritë kanë rënë dakord për vlerësimin se është arritur progres në futjen e barazisë gjinore 
në sistemin e mbrojtjes në vendet pjesëmarrëse të Projektit. Progresi është pasqyruar në hapjen 
e akademive ushtarake për edukimin e  femrave dhe marrjen e  femrave në detyrat e ushtarëve 
profesionial; miratimin e planeve kombëtare të veprimit për zbatimin e Rezolutës së Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 për femrat, paqen dhe sigurinë krijimin e organeve 
institucionale për përparimin e barazisë gjinore; futjen e statistikës së ndjeshme gjinore; futjen 
e barazisë gjinore në programet e trajnimit, si dhe rritjen e numrit të aktiviteteve në fushën e 
barazisë gjinore.

1  NATO Committee on Gender Perspectives, Handbook for Delegates, Version 2010, faq.22.
<http://www.nato.int/issues/women_nato/2010/handbook_2010-v2.pdf >29. 9. 2013.

2   Krijimi i një rrjeti të femrave police të Evropës Juglindore - Rezultatet e studimit dhe udhëzimet për praktikën e ndjeshme gjinore policore; gjendet 
në: <http://www.seesac.org/wpon-publications/1/ > 29. 9. 2013.
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Sfidat me të cilat ballafaqohen edhe më tej këto ministri kryesisht kanë të bëjnë me përfaqësimin 
jo të mjaftueshëm të  femrave në Forcat e armatosura, orientimin e tyre në karrierë dhe stereotipet 
gjinore të cilat nuk janë kapërcyer plotësisht. Në disa raste, ministritë ballafaqohen me sfida 
lidhur me rritjen e interesit ndërmjet  femrave për të hyrë në Forcat armatosura; përshtatjen 
e infrastrukturës për nevojat e  femrave dhe meshkujve; gjetjen e mekanizmit të duhur për 
plotësimin e vendeve të punës të  femrave në pushim të lehonisë, si dhe domosdoshmërinë për 
një qasje më të gjerë analizës së nevojës të disa vendeve të punës.

Numri jo i mjaftueshëm i  femrave në ushtri, veçanërisht në pozicionet komanduese dhe 
udhëheqëse, tregon se edhe pse është bërë progres nevojitet ende të punohet në tërheqjen 
dhe mbajtjen e  femrave në sistemet e mbrojtjes. Për të arritur këtë, ministritë e Mbrojtjes 
rishqyrtojnë dhe përmirësojnë politikat e kuadrove të tyre për të tërhequr kandidatet më të 
mira për profesionin  ushtarak dhe për të siguruar që perspektivat e zhvillimit të karrierës për 
femrat në ushtri të përparohen. Një proces i tillë i reformës duhet të bazohet në hulumtim të 
hollësishëm të pozitës  dhe perspektivës së  femrave në ushtri, gjë që është edhe qëllimi i këtij 
studimi.

Rezultatet e hulumtimit janë paraqitur në kapituj, kështu që së pari janë prezentuar të dhënat për 
përfaqësimin e  femrave në Forcat e armatosura të vendeve pjesëmarrëse në hulumtim, duke 
përfshirë përfaqësimin në të gjitha format e saj, në pozita komanduese, arsimim për nevojat e 
Forcave të  armatosura, dhe trajnimet e avancuara, përkatësisht zhvillimet profesionale. Pastaj 
janë  prezantuar politikat dhe praktikat e ministrive të Mbrojtjes  dhe FA menaxhimit të personelit 
nga perspektiva e dimensionit gjinor në tërheqjen dhe punësimin, zhvillimin e karrierës, edukimin 
dhe trajnimet, pjesëmarrjen në misionet paqeruajtëse. Në seksionin e mëposhtëm paraqiten 
hollësisht kushtet e punës në kuptimin më të gjerë, nga masat tradicionale të mbrojtjes dhe të 
drejtës për organizim sindikal, nëpërmjet kodit të nderit deri te mekanizmat institucionale për 
barazinë gjinore dhe ekuilibrit mes punës dhe jetës private, ndër të tjerash. Një seksion i veçantë 
i kushtohet arsimimit dhe sensibilizimit gjinor dhe rëndësi të veçantë kanë rekomandimet. 
Studimi u plotësua me shtesa për ekzistimin e kornizës ligjore ekzistuese, dhe për edukimin 
ushtarak në shtetet pjesëmarrëse në studim si dhe me tabelat e qarta sipas vendeve.
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/ 2. PËRFAQËSIMI I FEMRAVE NË
FORCAT E ARMATOSURA
Femrat në Forcat e armatosura nuk janë diçka e re në Ballkanin Perëndimor. Femrat kanë qënë 
të angazhuara qysh gjatë Luftës së Parë Botërore, së shumti në ekipet mjekësore dhe më pak 
në përbërjet luftarake. Gjithashtu, femrat kanë patur rol aktiv në luftën Popullore Çlirimtare, 
para së gjithash në shërbimin mjekësor. Në luftën e Dytë botërore edhe menjëherë pas kësaj, 
numër i  madh  i luftëtareve dhe korjereve nga njësitë partizane kanë zënë vend në jetën politike 
dhe publike. Vetëm një numër i vogël prej tyre ka vazhduar shërbimin në Armatën Popullore 
Jugosllave (APJ), më së shumti në detyrat administrative dhe në institucionet shëndetësore 
dhe mjekësore. Gjatë ekzistimit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ) ka 
ekzistuar mundësia që femrat me fakultetin e kryer civil, pas trajnimi të shkurtër, të pranohen në 
shërbim aktiv me gradë të oficerit në APJ. Në kohën më të re, femrat janë punësuar deri në fund 
të viteve të 80-ta të shekullit  të 20-të, por në numër mjaft të vogël. Pas shpërbërjes së RSFJ-së, 
femrat kanë vazhduar angazhimin në Forcat e armatosura. 

Sot femrat përbëjnë ndërmjet 5,69% e 8,97% të pjesëtarëve të Forcave të armatosura në 
Ballkanin Perëndimor dhe kështu përbëjnë pakicën në këto institucione. Si krahasim, në vendet 
e NATO-së përfaqësimi i  femrave në forcat e armatosura është ndërmjet 2,55 dhe 21 përqind3.

3National reports 2013, NATO Office for Gender perspectives; gjendet në: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_101371.htm (30. shtator 2013); 
Forsvaret Arspapport 2012, p. 134 (Raporti vjetor 2012, ministria e Mbrojtjes sw Norvegjisë); gjendet në: http://forsvaret.no/om-forsvaret/fakta-om-forsvaret/
publikasjoner/rapport2012/Documents/Forsvarets%20%  C3%A5rsrapport%202012%20fullstendig%20versjon.pdf (30. shtator 2013).
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/ Grafiku 1

Përfaqësimi i femrave në Forcat e armatosura
të Ballkanit Perëndimor

Femrat  në Forcat tokësore janë përfaqësuar me 3,85% në BeH, 4,01% në Ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë, 4,41% Mal të Zi dhe 4,93% në Serbi. Në  aviacion dhe mbrojtjen 
ajrore femrat  përfaqësohen me 1,50% në BeH , 3,90% në Serbi, 4,17% në Mal të Zi dhe 4,89% 
në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Në njësitë detare /lumore ka 0,69% femra  në Mal 
të Zi, ndërsa në shtetet e tjera të përfshira me këtë studim nuk ka femra nëpër këto njësi. Duke 
patur parasysh se arsimimi ushtarak për femrat  është hapur para pak kohe, ato janë më tepër 
të përfaqësuara në pozicionet e para hierarkisht më të ulëta. 

Femrat me përqindje përfaqësohen më tepër në shërbimet e tjera në Forcat e armatosura, 
në të cilat hyjnë për shembull civilët në shërbimin ushtarak, personeli mjekësor, personeli 
administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orar të plotë të punës ose me gjysëm orar të 
punës. Në këtë kategori në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë janë të përfaqësuara me 
9,81%, në BeH me 13,73%, në Serbi me 27,39% ndërsa në Mal të Zi me 41,24%. 
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/ Grafiku 2

Përfaqësimi i femrave sipas formatave të ushtrisë në
Forcat e armatosura të Ballkanit Perëndimor 
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Bosnja dhe Hercegovina

/ Grafiku 3

Përfaqësimi i femrave në Ushtri
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/ Grafiku 4

Përfaqësimi i femrave në pozitat në Ushtrinë tokësore 
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Përfaqësimi i femrave në pozitat në Aviacion dhe Mbrojtjen ajrore  
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Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

/ Grafiku 6

Përfaqësimi i femrave në Ushtri 
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Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-6 dhe më të lartë

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-3 deri në OF-5

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-1 deri në OF-2

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OR-5 deri në OR-9

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OR-1 deri në OR-4

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-6 dhe më të lartë

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-3 deri në OF-5

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-1 deri në OF-2

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OR-5 deri në OR-9

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OR-1 deri në OR-4



20. 2. PËRFAQËSIMI I FEMRAVE NË FORCAT E ARMATOSURA /

Mali i Zi

/ Grafiku 9
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/ Grafiku 10
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Përfaqësimi i femrave në pozitat në Aviacion dhe Mbrojtjen ajrore 
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Serbia

/ Grafiku 13
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Përfaqësimi i femrave në pozitat në Aviacion dhe Mbrojtjen ajrore 
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Përfaqësimi i femrave në pozitat në Ushtrinë tokësore 
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në pozitën OR-1 deri në OR-4

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-6 dhe më të lartë

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-3 deri në OF-5

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OF-1 deri në OF-2

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OR-5 deri në OR-9

Përqindja e femrave të angazhuara
në pozitën OR-1 deri në OR-4



Femrat  përfaqësohen në operacionet multinacionale në të cilat marrin pjesë shtetet e Ballkanit 
Perëndimor. Përfaqësimi i tyre në vitin 2012 është: në Bosnjë dhe Hercegovinë përfaqësohen 
me 3,50%, Mal të Zi me 1,61%, në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë me 4,70% dhe 
Serbi me 9%. Femrat  në misionet paqeruajtëse kryesisht janë pjesë të Forcave të armatosura 
në ushtrinë tokësore ose janë të kyçura në shërbime të tjera që përfshijnë civilët në shërbimin 
ushtarak, personelin mjekësor, personelin administrativ, policinë ushtarake, rezevervistët me 
orarin e plotë të punës ose me gjysëm orar të punës.

25.2. PËRFAQËSIMI I FEMRAVE NË FORCAT E ARMATOSURA /

/ Grafiku 16

Femrat në operacionet multinacionale

4,70% 3,50% 1,61% 9,00%

Meshkujt Femrat
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/ 2.1. PËRFAQËSIMI I FEMRAVE NË VENDET 
VENDIMTARE NË FORCAT E ARMATOSURA
Femrat  në pozitat komanduese

Në BeH femrat përfaqësojnë 1,78% në pozitat komanduese. Në Ish Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë femrat  përfaqësojnë 2,94% në pozitat komanduese. Në Serbi femrat  përbëjnë 
1,05% të përbërjes komanduese, ndërsa në Mal të Zi nuk ka femra në pozitat komanduese.

4 Sipas të dhënave të dorëzuara, falë promovimit të oficerëve të klasës së  132., 133. e 134. të Akademisë ushtarake, Ushtria e Serbisë 
shënon rritje në përfaqësimin e femrave në pozitat komanduese nga 0,28% në vitin 2009 në 1,05% në vitin 2012.

/ Grafiku17

Femrat në pozitat komanduese

2,94%1,78% 0,00% 1,05%

Meshkujt Femrat



Femrat civile në pozitat menaxhuese në forcat e armatosura
5

Në BeH dhe Mal të Zi nuk ka femra civile në pozitat menaxhuese në Forcat e armatosura, ndërsa 
në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë tre femra  civile (0,90%)  në pozitat menaxhuese 
në Forcat e armatosura. Në Ushtrinë e Serbisë përqindja e përfaqësimit të  femrave në pozitat 
menaxhuese në vitin 2012 arriti 25,29% prej numrit të përgjithshëm në pozitat menaxhuese.

Femrat me uniformë në pozitat menaxhuese në ministri ose në 
Forcat e armatosura6

 
     
Në BeH dhe Mal të Zi nuk ka femra me uniforma në pozitat menaxhuese.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në Forcat e armatosura femrat përfaqësohen me  
5,70%,  ndërsa në ministrinë e Mbrojtjes edhe pse ekzistojnë në sistematizimin e vendeve për 
personelin ushtarak,  nuk ka femra me uniformë në pozitat menaxhuese.

Në Serbi egziston rritje e vazhdueshme e përfaqësimit të  femrave me uniformë në pozitat 
menaxhuese në MM dhe Ushtrinë e Serbisë që në vitin 2012 arriti 1,03%.

 
5 Kategoria mbulon civilët në pozitat drejtuese ose menaxhuese në Forcat e armatosura deri në nivelin e shefit të seksionit (në ato 
shtete ku egzistojnë pozita të tilla). Nuk përfshin civilët në përbërje të ministrive të Mbrojtjes por vetëm në forcat e armatosura.
 
6 Kategoria përfshin femrat me uniformë që gjenden në pozitat menaxhuese në Forcat e armatosura ose në përbërje të ministrive të 
Mbrojtjes, në rastin kur eKzistojnë pozita të tilla. 
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/ 2.2.  STATISTIKA PËR NXËNËSIT E TRAJNIMIT 
USHTARAK

TRAJNIMI THEMELOR USHTARAK

Bosnja dhe Hercegovina

Në BeH në vitin 2008 për trajnim aplikuan 4,852 meshkuj dhe 23 femra. MM ndërmorri masa 
për promovimin e profesionit ushtarak me fokus të veçantë për tërheqjen e femrave. Kështu 
interesimi për trajnim u rrit gjatë katër viteve të fundit te meshkujt për 27,00%. Në vitin 2012 
ndërmjet kandidatëve ka patur bile 26 herë më shumë femra se sa në vitin 2008. Të gjithë,  
femrat  dhe meshkujt që janë pranuar në trajnim,e kanë kryer me sukses trajnimin.               
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin themelor ushtarak, BeH
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin themelor ushtarak, BeH
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Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë femrat përbëjnë ndërmjet 5,13% dhe 7,14% të 
personave të pranuar në trajnimin themelor ushtarak dhe e kanë kryer të gjitha me sukses. 
Gjithashtu, të gjithë meshkujt e kryen me sukses trajnimin ushtarak.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin themelor ushtarak,
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
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Mali i Zi

Në Mal të Zi femrat janë të përfaqësuara në trajnimin themelor ushtarak ndërmjet 6,35% dhe 
9,23% në trajnimet që janë mbajtur më vitet 2010 dhe 2011. Në vitet 2012 dhe 2013 nuk ka patur 
pranime në shërbim të Ushtrisë së Malit të Zi (UMZ) dhe as në trajnimet themelore ushtarake.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin themelor ushtarak, Mali i Zi



34. 2. PËRFAQËSIMI I FEMRAVE NË FORCAT E ARMATOSURA /

Serbia

Në Serbi në tre tajnimet e para themelore femrat ishin të përfaqësuara ndërmjet 12,00% dhe 
17,00%. Vetëm në trajnimin e parë ishin ato që nuk kishin kryer trajnimin fillestar, ndërsa më 
vonë  të gjitha femrat e kryen me sukses trajnimin.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin themelor ushtarak, Serbi
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TRAJNIMI I NËNOFICERIT

Bosnja dhe Hercegovina

Pranimi në trajnimin e nënoficerit është bërë në bazë të njoftimit të brendshëm. Në trajnimin e  
parë të nënoficerit që është organizuar  në vitin 2007, femrat ishin të përfaqësuara me 14,81%. 
Në  periudhën nga viti 2008 deri në vitin 2013, ato ishin të përfaqësuara me ndërmjet 4,60% deri 
në  8,13%. Të gjithë meshkujt dhe femrat e kryen me sukses trajnimin.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e nënoficerit, BeH
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e nënoficerit, BeH
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Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Femrat në trajnimin e nënoficerit përfaqësohen me ndërmjet 1,83 dhe 5,31 përqind. Edhe  femrat  
edhe meshkujt e kryen njësoj me sukses trajnimin.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e nënoficerit,
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
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Mali i Zi

Femrat përfaqësohen me 15,00% në një prej tre kursesh nënoficerësh që janë mbajtur më 2011/2012. 
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e nënoficerit, Mali i Zi
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/ Tabela 7

Përfaqësimi i femrave në trajnimin e nënoficerit, Mali i Zi
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Serbia

Femrat në trajnimin e nënoficerit përfaqësohen deri me 11,11%, por në vitin  2011 nuk ka patur nxënëse.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e nënoficerit, Serbi
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TRAJNIMI I OFICERIT

Bosnja dhe Hercegovina

Pranimi në trajnimin e oficerit është bërë në bazë të njoftimit të brendshëm. Momentalisht 
po  përgatitet shpallja e konkursit publik për  pranimin e qytetarëve. Femrat janë përfaqësuar 
në trajnimin e parë të oficerit në vitin 2007 me 14,29%. Në  periudhën nga 2010 deri më 2013 
përfaqësimi i tyre është ndërmjet 6,50% - 7,02%. Edhe femrat edhe meshkujt e kanë kryer njësoj 
me sukses trajnimin.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e oficerit, BeH
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Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Në trajnimin e oficerit femrat përfaqësohen deri me 6,67%. 
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e oficerit,
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
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Mali i Zi

Në trajnimin e oficerit femrat  kanë hyrë në vitin 2013. Nga pesë nxënës, një ka qënë femër që 
paraqet 20,00% të nxënësve dhe atyre që kanë kryer trajnimin.
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/ Tabela 11

Përfaqësimi i femrave në trajnimin e oficerit, Mali i Zi
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Serbia

Në trajnimin e oficerit në periudhën e viteve 2010-2013 aplikuan ndërmjet 18,00% dhe 28,00% 
kandidatë. Ndërmjet të pranuarve femrat përbëjnë ndërmjet 13,50% dhe 27,50%. Në trajnimin e 
parë të oficerëve në vitin 2007 janë pranuar 17,00% ndërsa 16,00% prej tyre janë ndërmjet atyre 
që e kanë përfunduar trajnimin me sukses. Trajnimi që ka filluar më vitet 2011, 2012 dhe 2013 
ende nuk ka përfunduar.
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e oficerit, Serbi
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Përfaqësimi i femrave në trajnimin e oficerit, Serbi
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/ 2.3. STATISTIKA PËR STUDENTËT E 
AKADEMIVE USHTARAKE
Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Serbi arsimimi i pjesëtarëve të ushtrisë 
bëhet në Akademitë ushtarake në Shkup dhe Beograd, ministritë e Mbrojtjes së BeH e Malit 
të Zi nuk kanë shkolla të drejtimit ushtarak dhe as Akademi ushtarake, por kandidatët që kanë 
kryer shkollën e mesme i dërgojnë në Akademitë ushtarake të vendeve partnere nëpërmjet 
programeve të bashkëpunimit bilateral.

Bosnja dhe Hercegovina

Në BeH femra është dërguar për herë të parë në studime në Akademinë ushtarake në vitin 2005 
dhe ajo i ka kryer studimet me sukses në vitin 2010. Më v.2007 dhe 2008 MM e BeH nuk ka dërguar 
kandidatë për arsimim në popullatë Akademitë ushtarake. Në vitin  2007 shtatë kandidatë të 
gjinisë mashkullore kanë kryer Akademitë në vitin 2008 gjashtë kandidatë të gjinisë mashkullore 
kanë kryer Akademinë ushtarake, në vitin 2009 katër kandidatë të gjinisë mashkullore kanë 
kryer studimet, në vitin 2011 studimet i ka kryer një mashkull, në vitin 2012 katërmeshkuj.  Në  
klasën që u regjistrua në vitin 2011 u regjistrua një mashkull, në klasën që u regjistrua në vitin 
2012 janë regjistruar katër meshkuj ndërsa në klasën për vitin 2013 janë regjistruar një femër 
dhe një mashkull.
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Përfaqësimi i femrave në Akademitë ushtarake, BeH

2011 2012 2013
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/ Tabela 13

Përfaqësimi i femrave në Akademitë ushtarake, BeH
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Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë  femrat janë regjistruar pa kuota në Akademi 
ushtarake. Në IRJM ka ekzistuar moratoriumi i regjistrimit në Akademinë ushtarake nga viti 
2005 deri në 2009. Në vitin studimor 2009/2010 ka patur 20,51% femra ndërmjet kandidatëve për 
regjistrim dhe 20% ndërmjet të pranuarve. Në afatin e parashikuar të gjitha i kryen me sukses 
studimet duke përbërë 20,59% të të diplomuarve.  Në  periudhën prej vitit 2010 deri më 2013, 
femrat  përfaqësojnë ndërmjet 20,74% dhe 25,58% të kandidatëve për pranim dhe ndërmjet 
20,00% dhe 26,67% të pranurve pa zbatimin e kuotave. Në vitin studimor 2013/14, ndërmjet 
kandidatëve ka patur 25,58% femra, ndërsa ndërmjet të regjistruarve 23,08%. 
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Përfaqësimi i femrave në Akademinë ushtarake,
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/ Tabela 14

Përfaqësimi i femrave në Akademitë ushtarake,
Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë 
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Mali i Zi

Në Mal të Zi momentalisht në Akademitë e jashtme ushtarake shkollohen gjithsej 29 kadetë, 
prej të cilëve 9 janë kadete (31,03%). Nga viti 2007 deri në mesin e shtatorit 2013 në Akademitë 
ushtarake jashtë shtetit kanë diplomuar gjithsej 41 kadetë dhe kadete, prej tyre 1 femër (2,44%).
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Kadetët/et që diplomuan në akademitë ushtarake
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Serbia

Në Serbi egziston numër i shtuar i kandidatëve dhe kandidateve për regjistrim në akademinë 
ushtarake nga viti 2007 kur femrat janë pranuar për herë të parë në Akademinë ushtarake. Femrat 
përfaqësojnë ndërmjet 21,00% dhe 22,73% të të gjithë kandidatëve për regjistrim në periudhën prej 
vitit 2007 deri më 2009. Femrat ndërmjet të pranuarve përfaqësohen ndërmjet 17,34% dhe 20,42%, 
ndërsa ndërmjet atyre që kanë kryer me sukses studimet nga 15,32 deri më 19,87 përqind.
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Përfaqësimi i femrave në Akademinë ushtarake, Serbi
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/ Tabela 15

Përfaqësimi i femrave në Akademinë ushtarake, Serbi
 



/ 2.4. STATISTIKA E STUDENTËVE DHE STUDENTEVE 
MË TË SUKSESSHËM TË TRAJNIMEVE THEMELORE 
USHTARAKE DHE AKADEMIVE USHTARAKE

Statistika e studentëve dhe studenteve më të suksesshëm të trajnimeve themelore ushtarake dhe 
Akademive ushtarake  në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Serbi tregon se femrat 
përfaqësohen  në mënyrë të barabartë ndërmjet më të suksesshmëve. 

Edhe pse ka patur 5,13% femra në trajnimin themelor ushtarak në Ish Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë në vitin 2012, ato janë një ndër më të suksesshmet të përfaqësuara me 11,11%, 
përkatësisht më shumë se dyfish në krahasim me pjesëmarrjen e tyre me përqindje. Ndërsa 
ndërmjet kadeteve dhe kadetëve në Akademinë ushtarake në vitin në 2012/2013 20,50 përqind e kanë 
përbërë  femrat, ato ndër më të suksesshmet përfaqësohen me 25,00%. Është e rëndësishme  të 
përmendet se femrat  kanë zënë vendin e parë dhe të tretë në klasën që ka diplomuar në vitin 2013 .7  

 
7http://www.morm.gov.mk/contentr/?9F850F949A676FCF69A41030598FB86F00E13E74 
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Studentët dhe studentet më të suksesshëm të trajnimit themelor ushtarak 
dhe Akademisë ushtarake, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Në Serbi ndërmjet studentëve të diplomuar në Akademitë ushtarake në vitin 2013 ka 17,54% femra, 
dhe përfaqësohen me 25 përqind ndër më të suksesshmet. 
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10% më të suksesshmit  në Akademinë ushtarake, 
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, 2013
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/ Tabela 17

Studentët dhe studentet më të suksesshëm të
Akademisë ushtarake, Serbi, 2013
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/ 3. POLITIKA E MENAXHIMIT TË 
PERSONELIT

/ 3.1. QASJA STRATEGJIKE PËR PRANIMIN E 
FEMRAVE NË FORCAT E ARMATOSURA   
Veprimtaritë që kanë patur qëllim të tërheqin dhe angazhojnë më tepër femra në Forcat e armatosura 
në Bosnjë dhe Hercegovinë janë nisur në vitin 2008.  Atëherë përfaqësuesit dhe përfaqësueset e 
ministrive të Mbrojtjes së BeH janë kyçur në grupin punues ndërministror për hartimin e Planit të 
veprimit për zbatimin e Rezolutës të KS të KB 1325 në BeH. Me miratimin e saj MM morri edhe 
obligimin për realizimin e aktiviteteve nga Plani i veprimit për zbatimin e kësaj Rezolute.

Në BeH egziston plani pesëvjeçar për zhvillimin e Forcave të armatosura dhe në të është planifikuar 
që deri në vitin 2015 përqindja e  femrave në Forcat e armatosura të jetë 10%. Gjatë çdo pranimi  
MM  rekomandon që prej numrit të përgjithshëm të kandidatëve të pranuar të pranohen 10% femra. 
Prapëseprapë, përparësi kanë kandidatët dhe kandidatet më të suksesshëm.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në vitin 1997 në Akademinë ushtarake  janë 
organizuar kurset e para për oficerë dhe nënoficerë për femrat në Armaten. Prej vitit 2009 
ekziston Programi i mundësive të  njëjta për femrat dhe meshkujt në MM dhe Armata, ndërsa 
pranimi i  femrave si kadete në Akademinë ushtarake nuk ka qënë kurrë i kufizuar. Nuk ka kuota 
për pranimin e  femrave.

Në Mal të Zi me politikën e angazhimit të  femrave në Forcat e armatosura është filluar 
me rekrutimin e  kuadrove për nevojat e ushtrisë së Malit të Zi, pra nëpërmjet promovimit 
të profesionit ushtarak nëpër shkolla të mesme me qëllim të aplikimit sa më të madh të 
kandidatëve/kandidateve në njoftimet publike për shkollimin nëpër Akademitë ushtarake jashtë 
shtetit. Në vitin 2006 ka nisur rekrutimi i  femrave për nevojat e UMZ, ndërsa në vitin 2008 pas 
lidhjes së bashkëpunimit me Akademitë e vendeve partnere, ka nisur praktika e zgjedhjes së 
kandidateve për dërgimin në Akademitë ushtarake.

Në Republikën e Serbisë me udhëzimin e ministrisë nga viti 2006 është theksuar se duhet të 
krijohen  kushte të volitshme për pranimin e  femrave në arsimim në popullatë shkollat ushtarake 
për specializime të caktuara. Në përputhje me këtë, në vitin shkollor 2007/8 është pranuar për 
shkollim gjenerata e parë e femrave në Akademinë ushtarake. Kuotat ekzistojnë vetëm gjatë 
regjistrimit në Akademinë ushtarake dhe arrijnë deri në 20% që është në përputhje me nevojat 
e ushtrisë së Serbisë. Në vitin 2010 është miratuar Plani kombëtar i veprimit për zbatimin e Rezolutës së 
KS të KB 1325 – femrat,  paqja dhe siguria (2010-2015) në Republikën e Serbisë që përkufizon aktivitetet 
për përparimin e pozitës së  femrave në sektorin e sigurisë.

Ka angazhim parimor për shtimin gradual të përfaqësimit të  femrave në MM dhe US dhe në 
veçanti në përbërjen operative në kategorinë e oficerëve, nënoficerëve dhe ushtarëve profesional 
pa përcaktim të kuatove konkrete në nivelin vjetor. Në PKV për zbatimin e Rezolutës të KS të KB 
1325 është përkufizuar se deri në vitin 2015 duhet të arrihet minimalisht përfaqësimi prej 30 
përqind i   femrave në sektorin e sigurisë.
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/ 3.2. MASAT KONKRETE PËR SHTIMIN E NUMRIT 
TË FEMRAVE NË FORCAT E ARMATOSURA
Në Bosnjë dhe Hercegovinë po bëhen masa konkrete me qëllim të rritjes së numrit të  femrave 
në Forcat e armatosura. BeH është shteti i parë në rajon që ka miratuar Planin e veprimit për 
implementimin e UNSCR 1325. Promovohet profesioni ushtarak, ndërmirren masa promovuese, 
aksione pozitive dhe bëhen përpjekje për heqjen e paragjykimeve që bazohen në idenë e 
inferioritetit ose superioritetin e cilësdo gjini. Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e armatosura 
botojnë gazeta dhe broshura nëpërmjet të cilave promovojnë profesionin ushtarak, botojnë 
lajmërime relevante për opinionin publik. Ministria promovon profesionin ushtarak nëpërmjet 
pllakatave, ndërsa në bashkëpunim me Shërbimin publik të TV BeH emetohet emisioni tematik 
„Fuqia jonë“. 

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, në ministrinë e Mbrojtjes është miratuar Strategjia 
për tërheqjen e personave cilësor, që parashikon aktivitete konkrete për tërheqjen e personave në 
Forcat e armatosura me fokus të veçantë te femrat. Strategjia parashikon fushatat, hartimin 
e materialit propagandues etj. Si rezultat i zbatimit të Strategjisë, është rritur numri i  femrave 
të cilat kanë aplikuara në njoftimet publike të shpallura në ministrinë e Mbrojtjes. Me rastin e 
zbatimit të Planit Kombëtar të veprimit për implementimin e Rezolutës të KS të KB 1325, ministria 
e Mbrojtjes është e obliguar të plotëson qëllimin strategjik për rritjen e numrit të  femrave në 
sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes. Në Planin Kombëtar të veprimit nuk janë përkufizuar kuotat 
dhe as afati kohor për realizimin e qëllimit. 

Në Republikën e Serbisë është mundësuar shkollimi i  femrave në Akademinë ushtarake si dhe 
pranimi i  femrave në Ushtrinë e Serbisë, si ushtarë profesional. Në këtë mënyrë është rritur 
numri i  femrave me uniformë, domethënë i pjesëtarëve profesionist të ushtrisë së Serbisë. 
Masat konkrete për rritjen e numrit të  femrave në Ushtrinë e Serbisë përfshihen në PKV-në për 
implementimin e Rezolutën të KS të KB 1325: të vazhdohet dhe përparohet fushata për pranimin 
dhe promovimin e  femrave në sektorin e sigurisë; të pyetet a ekzistojnë dobësi në sistematizimin e 
vendeve të punës në sektorin e sigurisë me të cilat favorizohet vendosja e meshkujve në punë dhe 
detyra në përbërjen operative, që në përputhje me mundësitë e tyre mund t’i kryejnë edhe femrat.

PROMOVIMI I PROFESIONIT 

Në BeH për shtimin e interesimit të kandidatëve dhe kandidateve cilësor promovohet vazhdimisht 
profesioni ushtarak te opinioni publik  nëpërmjet mediave, gazetave të MM dhe Broshura të MM 
të BeH ( www.mod.gov.ba). Në  Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë organizohen tribuna 
publike, emisione nëpër media, profesioni promovohet nëpërmjet publikimit të Shtitit8 , Sovremena 
makedonska odbrana9  dhe nëpërmjet faqes në internet MM  (www.morm.gov.mk). Në  Mal të Zi 
bëjnë fushatë nëpër shkolla të  mesme, me qëllim që numër sa më i madh i nxënësve/nxënëseve 
të viteve të katërta të shkollave të mesme të aplikojnë në njoftimet publike/konkurset për edukim 
në Akademitë ushtarake jashtë shtetit për nevojat e Ushtrisë së Malit të Zi. Në Republikën e 
Serbisë organizohen tribuna publike, emisione nëpër media, profesioni promovohet nëpërmjet 
magazinit Odbrana (Mbrojtja), hartohen video reportazhe promovuese me rastin e konkursit për 
shkollat ushtarake dhe promovimin e oficerëve më të rinjë të ushtrisë së Serbisë.  

 
8 Štit,http://www.morm.gov.mk/channelr/?m=F6B1FD1DACE0760229392B84C8E4ECE87271A603
9 Sovremena makedonska odbrana, http://www.morm.gov.mk/channelc/?m=AED451E170B34E187CCA917AB7A1E83F30ADE100
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Me qëllim të tërheqjes së kandidatëve dhe kandidateve më cilësor, në BeH promovojnë në mënyrë 
aktive profesionin ushtarak me qëllim të aplikimit të numrit më të madh të kandidatëve dhe 
kandidateve. Për zgjedhjen dhe angazhimin e kandidatëve më cilësor përdoren rezultatet e arritura 
gjatë testimit që janë parashikuar në vetë procesin dhe zgjedhjes së kandidatëve dhe kandidateve.

Ministria e mbrojtjes së Malit të Zi, me qëllim të tërheqjes së kandidatëve dhe kandidateve më 
cilësor për edukim në Akademitë ushtarake jashtë shtetit për nevoja të ushtrisë, organizon vizita të 
përfaqësueve të vet ndërmjet të cilëve gjenden edhe kadetët që kanë kryer shkollimin në të gjitha 
qendrat e shkollave të mesme në vend, ku nëpërmjet video prezentimeve dhe nëpërmjet kontaktit 
personal  nxënësit e shkollës së mesme njihen me profesionin ushtarak, me kushtet e shkollimit 
në Akademitë ushtarake, mënyrën e punësimit pas kryerjes së shkollës dhe me kushtet dhe 
mënyrën e punës në Ushtri. Gjithashtu me organizimin e fushatave televizive – me transmetimin e 
spoteve videore, me hartimin e sprovave, shpalljen e  reklamave në mediat e shtypit dhe me vajtjen 
e përfaqësuesve të ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë në emisionet në programet televizive 
promohet profesioni ushtarak si profesion tërheqës dhe si profesion që mundëson arsimim të 
cilësishëm, përkatësisht përparim dhe punësim të sigurtë.

Në Serbi  femrave  u është mundësuar arsimimi në të gjitha nivelet, përveç arsimimit në gjimnazin 
ushtarak, si dhe pranimi në trajnimet për ushtarët profesional nëpërmjet përzgjedhjes pozitive. 
Bëhen fushata informuese dhe promovuese për pranimin e  femrave në shërbimin ushtarak 
nga popullata, dhe për pranimin e  femrave për edukim në Akademitë ushtarake. Popullarizimi i 
profesionit ushtarak dhe barazisë gjinore arrihet edhe nëpërmjet serisë televizive „Vojna Akademija“ 
(Akademia ushtarake). 

INFORMIMI PËR KONKURSET DHE MATERIALI INFORMATIV 

Në materialet që përdoren për informimin e kandidatëve dhe kandidateve për konkurset dhe 
mundësitë e pranimit në shërbim, të katër ministritë e Mbrojtjes  kujdesen që materiali t’i 
drejtohet edhe  femrave edhe meshkujve. Përdoret gjuha e ndjeshme gjinore si dhe fotografitë 
që i tregojnë femrat dhe meshkujt me uniformë. Materiali përmban edhe numrin e telefonit ku 
kandidatet dhe kandidatët mund të informohen më hollësisht për punën e Forcave të armatosura.

Në BeH informatat për konkurset shpallen në faqet e internetit të ministrisë së Mbrojtjes dhe gazetat 
ditore. Profesioni ushtarak promovohet edhe në media që kanë kryesisht publik të përbërë prej  
femrave me qëllim që të sigurohet që informatat për profesionin ushtarak të arrijnë deri te femrat. 

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë informatat për konkurse shpallen në Web faqen 
e Ministrisë, pllaketat vendosen nëpër insitucione dhe vende të tjera publike, si dhe në media të 
ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë. Në vitin 2013 për herë të parë në tekstin e konkursit për 
regjistrimin në Akademinë ushtarake është futur edhe fjalia me të cilën në veçanti inkurajohen 
femrat dhe meshkujt që të aplikojnë.10

Në Mal të Zi përfaqësuesit e ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë vizitojnë shkollat e mesme me 
qëllim që profesioni t’u prezentohet nxënësve dhe nxënëseve të shkollave të mesme. Gjithashtu, 
MM organizon fushata televizive për promovimin e profesionit ushtarak nëpërmjet transmetimit 
të spoteve televizive për ushtrinë, profesionin ushtarak, jetën dhe punën e kadetëve/kadeteve 
nëpër Akdemitë ushtarake dhe vajtja e përfaqësuesëve dhe përfaqësueseve të ministrisë 
së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Malit të Zi në programet e mëngjesit nëpër televizione. Në këto 
emisione, ushtarakë profesional flasin për kushtet që duhet të plotësohen për arsimimin  nëpër 
akademitë ushtarake, për mënyrën e jetesës dhe punës nëpër këto institucione prestigjioze 
arsimore, si dhe për atë që i pret pas përfundimit të tyre. Këto fushata drejtohen njësoj si ndaj 
meshkujve  ashtu edhe ndaj  femrave.

10 Në përputhje me planin Kombëtar të veprimit të Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë për implementimin e Rezolutës 1325 
të KS KB, që ka për qëllim të shtojë rolin dhe pjesëmarrjen aktive të femrave në fushën e paqes, mbrojtjes dhe sigurisë, ministria e 
Mbrojtjes e IRJM thërret dhe inkurajon vajzat dhe gratë që plotësojnë kushtet për t’u lajmëruar në konkurs.
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Në Republikën e Serbisë informatat për konkurse shpallen në ëeb faqen ëe ministrisë së 
Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Serbisë, nëpërmjet rrjetave sociale, nëpërmjet buletinit të MM-së 
magazinit  Odbrana (Mbrojtja) si dhe nëpërmjet mediave të shtypit dhe ato elektronike në vend.

INFORMIMI PËR PROFESIONIN, KËRKESAT, SPECIFIKATAT, RREZIQET

Në BeH kandidatët dhe  kandidatet mund të informohen për kërkesat, specifikatat dhe rreziqet 
të profesionit  nëpërmjt Web faqes së ëMM, nëpërmjet mediave, gazetave dhe broshurave të MM, 
nëpërmjet qendrave rajonale për rekrutim dhe tranzicion. Përmbajtje të veçantë për informimin e 
opinionit publik paraqet transmetimi i emisionit tematik  Naša snaga (Fuqia jonë) në bashkëpunim 
me Shërbimin publik të TV BeH.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë informimi bëhet nëpërmjet Web faqes MM, 
nëpërmjet mediave ushtarake dhe emisioneve / programeve për Armata.

Në Mal të Zi kandidatët informohen për profesionin nëpërmjet regullave me të cilat është 
regulluar kjo fushë dhe që gjenden në Web faqen e ministrisë së Mbrojtjes dhe Web faqen e 
Ushtrisë së Malit të Zi, nëpër vizita të organizuara në njësitë e Ushtrisë, pastaj nëpërmjet revistës 
mujore falas të ministrisë së Mbrojtjes Partner, që mund të gjendet në të gjitha vendet publike 
ku shitet shtypi ditor. Gjithashtu, informimi për profesionin ushtarak bëhet edhe nëpërmjet 
realizimit të fushatave mediale dhe vizitave të shkollave të mesme të përfaqësuesve të ministrisë 
së Mbrojtjes në të cilat promovohet profesioni ushtarak.

Në Serbi kandidatët dhe  kandidatet mund të informohen për kërkesat, specifikatat dhe rreziqet 
e profesionit nëpërmjet  Web faqes së MM, me përcjelljen e kronikës së botuar në magazinin 
Odbrana, me thirrjen e telefonave që shpallen me  Konkurs për vendin konkret të punës. 
Informimi i përgjithshëm për profesionin  bëhet dhe nëpërmjet emisionit televiziv Dozvolite (Lejoni) 
që transmetohet gjatë uikendit në programin e Radio Televizionit të Serbisë. 

DITËT E DYERVE TË HAPURA

Të katër ministritë e Mbrojtjes organizojnë ditët e dyerve të hapura me qëllim që kandidatët dhe  
kandidatet e mundshëm të mësojnë më tepër për punën në Forcat e armatosura. Përfaqësueset 
e Forcave të armatosura marrin kryesisht pjesë në ditët e dyerve të hapura, por nuk janë të kyçur 
me plan por pjesëmarrja e tyre varet nga fakti a gjendet vendi i tyre i punës aty ku mbahen ditët 
e Dyerve të hapura.

Në BeH Ditët e dyerve të hapura organizohen me rastin e ditës së Forcave të armatosura të 
BeH-së, ditës së regjimenteve, kur organizohen vizita të studentëve dhe bëhet bashkëpunimi me 
komunitetin vendor. Gjithashtu, ditët e Dyerve të hapura organizohen në objektet ushtarake në 
bashkëpunim me komunitetet vendore nëpëmjet programet e bashkëpunimit civilo-ushtarak. 
Femrat  nga Forcat e armatosura janë kyçur në planifikimin dhe prezentimin e kryerjes së 
detyrave konkrete me rastin e këtyre vizitave.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë organizohen ditët e njësisë, shfaqje taktiko teknike. 
Në to marrin pjesë femrat nga Armata-ja. Në ato ditë prezentohet armatimi, pajisja teknike, 
automjetet dhe këto manifestime përcillen nga mediat. Të gjithë qytetarët mund të marrin pjesë 
dhe marrin përgjigje për jetën, punën dhe kushtet e jetës së pjesëtarëve të armatës.

Në Mal të Zi ditët e dyerve të hapura në Ushtrinë e Malit të Zi organizohen dy deri në tre herë 
në vit në bashkëpunim me shkollat malazeze tetëvjeçare të mesme, brenda promovimit të 
profesionit ushtarak. Promovimi i profesionit ushtarak bëhet gjithashtu nëpërmjet donacioneve 
të ndryshme në shkollat tetëvjeçare dhe të mesme prej përfaqësueve të kontigjenteve që janë 
kthyer nga misionet paqësore multinacionale. Në përbërje të këtij aktiviteti Ushtria prezenton 
përbërjen e vetë, zborin taktiko teknik, mundësinë e shkollimit, punësimit dhe specializimeve 
të shumëllojshme, kushtet e punës dhe ofron nëpër pjesëmarrjen e pjesëtarëve të vetë të gjitha 
informatat e nevojshme për punën dhe jetën në këtë organizatë.
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Femrat  janë gjithmonë të pranishme gjatë këtij aktiviteti, por jo në numër të madh, por në 
përputhje me numrin e  femrave në UMZ. Kështu për shembull, vitin e kaluar, pjesëmarrëset 
kanë qënë përfaqësuese të Aviacionit të Malit të Zi që punojnë në radar. Femrat gjatë këtij 
aktiviteti prezentojnë Ushtrinë bashkë me kolegët e tyre.

Në Republikën e Serbisë nëpër kazerma organizohen ditët e Dyerve të hapura për të gjithë 
personat e interesuar. Manifestimi me emër „Dita e hapur“ mbahet tradicionalisht në të 
gjitha garnizonet dhe njësitë e Ushtrisë së Serbisë, me qëllim të afrimit të jetës dhe punës së 
përfaqësuesve të saj qytetarëve. Gjatë manifestimit, të gjithë qytetarëve të interesuar u është 
mundësuar të hyjnë lirisht në kazerma, të shohin teknikën dhe pajisjet që përdorin këto njësi, 
por edhe në vend të shohin segmentet e trajnimit të përfaqësueve të tyre, të njihen me pjesëtarët 
e Ushtrisë së Serbisësi dhe me organizimin dhe funksionimin e njësive. Interesimi i qytetarëve, 
dhe në veçanti fëmijëve dhe nxënësve të shkollave tetëvjeçare dhe të mesme është i madh, 
kështu që në manifestime është shënuar pjesëmarrja e disa qindra dhe nëpër disa garnizone të 
disa mijëra personave. Femrat nga Forcat e armatosura marrin pjesë aktivisht në ditët e Dyerve 
të hapura.
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/ 3.3. KRITERET E PËRZGJEDHJES

Kriteret për përzgjedhjen e kandidëve janë në dispozicion publik dhe gjenden në faqet zyrtare të 
internetit të ministrive të Mbrojtjes në të katër vendet. Kriteret për gatishmërinë fizike ndryshojnë 
në të katër shtetet.

Përzgjedhja e kandidatëve për pranim në trajnim në BeH në përputhje me aktet ligjore dhe 
nënligjore  bëhen në bazë të listës së suksesshmërisë. Lista formohet në bazë të rezultateve 
që janë arritur nëpër testime, testime të njohurive të përgjithshme dhe aftësive psikofizike. Në  
BeH kriteret për femrat dhe meshkujt janë të njëjta, përveç testimeve të gatishmërisë fizike ku 
dallohen normat për meshkujt dhe femrat. Kriteret për meshkujt dhe femrat dallohen sepse për 
të njëjtin numër të pikëve gjatë verifikimit të gatishmërisë fizike, femrat duhet të bëjnë më pak 
ushtrime sesa meshkujt. Edukimi në Akademitë ushtarake për nevojat e Forcave të armatosura 
të BeH bëhet jashtë shtetit, në përputhje me planet e bashkëpunimit bilateral. 

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë kriteret janë përcaktuar me njoftim publik, dhe 
janë të njëjta për meshkujt dhe femrat, përveç kriterit për kontrollimet fizike dhe sipas tabelës 
dhe moshës. Për pranimin në Akademinë ushtarake kriteret ndryshojnë vetëm te normat për 
verifikimin e aftësive fizike – për kadetet normat janë më të ulëta. Perzgjedhja e brendshme 
e kandidateve per pranim ne Armatën behet ne perputhje me Ligjin për shërbim në Forcat e 
armatosura nga viti 2010 ku thuhet se duhet te plotesohen kushtet e pergjithshme. Kushtet 
e pergjithshme jane rregulluar me regullore te vecante per pranimin e personave ne Forca te 
armatosura.

Në Mal të Zi, kriteret për pranim në trajnim në Forcat e armatosura për femra dhe meshkuj janë 
përkufizuar me Ligjin për Ushtrinë e Malit të Zi, dhe kanë të bëjnë me plotësimin e kushteve të 
përgjithshme të përcaktuara me ligj dhe kushteve të përgjithshme të përcaktuara me vendin 
e formacionit dhe pastaj sistemin e përzgjedhjes që përfshin testimin psikologjik, kontrollimin e 
aftësive fizike, verifikimin e njohjes së gjuhës angleze dhe përzgjedhjen dhe zbatimin e verifikimeve 
të sigurisë. Shkollimi për nevojat e Ushtrisë së Malit të Zi bëhet gjithashtu në Akademitë ushtarake 
jashtë shtetit. Nevojitet që kandidatët të plotësojnë të gjitha kushtet në përputhje me Ligjin për 
Ushtrinë si dhe regullat e akademisë në të cilën shkollohet kadeti/kadetja.

Në Serbi kriteret për pranim në trajnim janë identik për femra dhe meshkuj, por standardet 
për verifikimin e aftësive fizike ndryshojnë. Kriteret e përzgjedhjes shpallen publikisht gjatë 
konkursit. I vetmi dallim është se në shërbimin ushtarak profesional si ushtar profesional 
pranohen kandidatët e gjinisë femërore edhe pse nuk kanë patur trajnim ushtarak, por para 
pranimit dërgohen në trajnim në qendrat për trajnimet themelore dhe specialistike, përkatësisht 
një njësi të caktuara.

Kriteret e përzgjedhjes për pranim në Akademinë ushtarake dallohen vetëm në sferën e testimit 
fizik. Kriteret për kontrollimin e aftësive fizike për femrat janë më të buta sesa për meshkujt. 
Testimi për kontrollimin e aftësive fizike të kandidatëve për regjistrim në akademinë ushtarake 
(meshkujt dhe femrat), duke përfshirë edhe tabelat për pikë dhe vlerësim, është në dispozicion 
në adresën e Internetit të ministrisë së Mbrojtjes11.  

Kandidatët për regjistrim në Akademinë ushtarake kanë në dispozicion në faqen internet të 
ministrisë udhëzimin e hollësishëm për mënyrën e kryerjeve së testimeve si dhe mënyrën e 
kryerjes me fotografi. 

11 www.va.mod.gov.rs/gallery/konkurs_2012/test_fizicko.pdf 
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ANALIZIMI I MASAVE TË PËRZGJEDHJES

Në BeH egziston analizimi i brendshëm i masave të përzgjedhjes që e bënë Zyra e Inspektoratit 
të përgjithshëm, ndërsa të jashtmin Zyra e Komisionerit ushtarak parlamentar.  Në  Ish 
Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Serbi gjithashtu ekzistojnë analizat e brendshme. Në 
sh Republikën Jugosllave të Maqedonisë bëhet analizimi i brendshëm në Akademinë ushtarake 
ku bëhet pranimi.

Në Serbi Akademia ushtarake bënë analizimin e brendshëm të kandidatëve për pranim. 
Si rezultat i kësaj analize, gjatë gjashtë viteve të fundit, disa herë janë ndryshuar kriteret për 
kontrollimin e aftësive fizike për femrat, me qëllim që ato të kënaqin në numër më të lartë 
kriteret e gatishmërisë fizike. 

KOMISIONI PËR PËRZGJEDHJE

Në BeH anëtarët e komisionit për përzgjedhje kanë kryer kurset për barazinë gjinore. Kjo nuk 
është parashikuar si e domosdoshme, por praktikohet. Në Serbi pjesëtarët e Drejtorisë për 
kuadro të sektorit për burimet njerëzore të MM kanë kryer kurset për çështjet gjinore.

Në BeH me Regulloren për pranimin në shërbimin ushtarak është parashikuar se është e 
domosdoshme që në komision/këshillë për përzgjedhje të ketë edhe meshkuj edhe femra. Në 
Mal të Zi  dhe Serbi kjo nuk është e domosdoshme.  Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë 
nuk është e domosdoshme që në komision të ketë edhe femra edhe meshkuj, përkatësisht 
formohet komisioni në përputhje me kompetencat e resoreve për pranimin e personave. Sipas 
Regullores për pranimin e kandidatëve për oficerë dhe nënoficerë në shërbim në Armatën 
Komisioni përbëhet prej tre anëtarëve dhe zëvendësve të tyre. 

VERIFIKIMET E KANDIDATËVE DHE KANDIDATEVE

Të katër ministritë bëjnë verifikimet/vlerësimet e sigurisë dhe ato psikologjike të kandidateve 
dhe kandidatëve për pranim në shkollim dhe shërbim. Egzistojnë procedura për verifikim më 
të hollësishëm të kandidateve dhe kandidatëve që përfshinë edhe verifikimin për historinë e 
dhunës në familjes ose dhunës seksuale. Nëse vërtetohet se kandidati ose kandidatja ka kryer 
vepër të dhunës në familje ose të dhunës seksuale, nuk mund të angazhohet në ushtri. 
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/ 3.4. SISTEMI I MONITORIMIT, SPECIALIZIMIT DHE 
PËRPARIMIT TË KUADROVE

Në BeH ekziston sistemi i monitorimit, specializimit dhe përparimit të kuadrove dhe është 
regulluar me aktet ligjore dhe nënligjore, ndërsa nëpër të njëjtin ndiqet cikli jetësor i çdo personi.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë mënyra e përparimit në shërbim, procesi dhe 
kushtet që duhet të plotësohen janë parashikuar me Ligjin për shërbim në Forcat e armatosura   
Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe me konceptet për zhvillimin e korit të oficerëve 
dhe nënoficerëve.

Në Ushtrinë e Malit të Zi ekziston sistemi i orientimit në karrierë në shërbim, përkatësisht  
gradualizimi në kryerjen e detyrave të formacionit (nga ato fillestare, mbi të lartat, dhe më të 
lartat), aftësimi i vazhdueshëm, monitorimi dhe vlerësimi i rezultateve të punës prej eprorëve, 
vlerësimi adekuat i rezultateve të punës (në veçanti në përparimin në gradë më të lartë dhe 
vendosjen në detyrë më të lartë).

Në Serbi gjithashtu egziston sistemi i monitorimit, specializimit dhe përparimit të kuadrove. Tërë 
sistemi është shpjeguar në Regullore për gjendjet në shërbim dhe për përparimin e oficerëve 
dhe nënoficerëve. Është unik për të gjthë, për oficerët dhe nënoficerët, në përputhje me vendin 
e formacionit.

Ministritë njoftojnë se  femrat  dhe meshkujt trajtohen njësoj kur flitet për specializimin dhe 
përparimin gjatë punës ose nuk ekzistojnë dallime formale juridike në trajnimin e të punësuarve 
ndaj gjinisë. Ministria e Mbrojtjes e Malit të Zi thotë se korniza normative trajton njësoj femrat  
dhe meshkujt për çështjet e specializimit dhe përparimit, por kjo nuk ndodh edhe në praktikë.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë femrat dhe meshkujt kanë qasje të njëjtë ndaj 
trajnimeve. Qasja ndaj trajnimeve nuk varet prej gjinisë, por nga fushëveprimi i detyrave të punës 
dhe lidhja e  tyre, përkatësisht nevoja për trajnimin e duhur për vend të caktuar të punës dhe 
vizionet për përparimin e mëtejshëm në karrierë.

MM e Malit të Zi njofton se duke patur parasysh numrin relativ të paktë të  femrave në UMZ (tre 
femra   oficere), ende nuk mund të saktëzohet vija e përparimit të tyre, që do të jetë e qartë për 
dy, tre vjetë dhe më tej me ardhjen e kadeteve të reja. Në kategorinë e ushtarëve me kontratë dhe 
nënoficerëve ka femra në të gjitha pozicionet nëpër njësi nga harkëtarët deri te dekontaminatorët.

Në asnjë prej katër vendeve nuk egzistojnë pengesa formalo-juridike dhe dallime sipas gjinisë 
për pjesëmarrje në trajnime dhe profesionalizim. 

Në BeH, Mal të Zi dhe Serbi mblidhen të dhëna statistikore për pjesëmarrjen e  femrave dhe 
meshkujve në trajnime dhe profesionalizim. Në Serbi statistika e ndarë sipas gjinisë bëhet 
në nivelin e MM dhe US në Drejtorinë për kuadrot të Sektorit për burime njerëzore të MM. 
Pjesëtarët e MM dhe US (oficerët dhe civilët), për shembull, dërgohen në studime të nivelit të II 
dhe III në institucione arsimore në qytetari.  Në vitin 2012 asnjë person nuk është dërguar në një 
specializim të tillë sepse nuk ka patur mjete.
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Pjesëmarrja në arsimimin në popullatë, Serbia

Në Serbi, në periudhën prej vitit 2008 deri më 2012 asnjë femër me uniformë nuk ka kryer kurset 
për specializim në karrierë (SKSH, SSHP, SLSM). Në vitin shkollor 2013/2014 një femër oficere 
do të dërgohet në SSHP.

Në Mal të Zi të dhënat statistikore mblidhen nëpërmjet bazës së të dhënave (database-it) që 
përditësohet gjithmonë, por që duhet të ndryshohet dhe përshtatet me nevojat dhe kërkesat e 
reja. Në Mal të Zi arsimimi dhe specializimi i kuadrove realizohet në përbërje të bashkëpunimit 
bilateral mbrojtës. Sipas të dhënave për punë të ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2012, gjatë 
këtij viti jashtë shtetit janë edukuar (në kolexhin komandues dhe kolexhin e shtabit komandues 
të përgjithshëm dhe specializim në fushën e mjekësisë) 17 ushtarak profesionist, prej të cilëve 
9 ushtarakë e kanë kryer, ndërsa tetë të tjerë vazhdojnë edukimin në vitin 2013. Në mesin e  
tyre nuk ka femra. Gjithashtu sipas të njëjtit raport, lloje të ndryshme të specializimit jashtë 
shtetit gjatë vitit 2012 (kurse, stërvitje, seminare, takime dhe aktivitete të tjera) kanë patur 540 
ushtarak profesional, prej të cilëve 13 femra. Sipas të njëjtave baza në vend kanë specializuar 
1402 ushatarak profesional, prej të cilëve 22 femra. Specializimin e gjuhëve të huaja, kryesisht 
anglishtes por edhe gjermanishtes, frëngjishtes dhe greqishtes e kanë ndjekur 116 persona, 
prej tyre jashtë shtetit 30 persona, prej të cilëve katër femra, ndërsa në vend 86 persona prej të 
cilëve dy femra.

Në BeH dhe Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë grumbullohen të dhënat e ndara sipas 
gjinisë për pjesëmarrjen e të punësuarve në specializimin profesional dhe shkollimin e të 
punësuarve në sistem. 
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Bosnja dhe Hercegovina

Femrat përfaqësohen me rreth 5,00% ndërmjet pjesërmarrësve të specilizimit profesional. 

/ Grafiku 38

Pjesëmarrja në trajnimet shtesë dhe specializimin profesional, 
BeH, 2012
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Pjesëmarrja në trajnimet shtesë dhe specializimin profesional, BeH

94,55%

5,45%

Meshkujt Femrat
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Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë femrat përbëjnë rreth 13,43% të pjesëmarrësve/
pjesëmarrëseve në specializimin profesional në vitin 2012.  Femrat përfaqësohen me 30,66% 
ndërmjet atyre të cilëve u janë dhënë bursat për specializime, studimet në programet fillestare, 
master dhe doktoraturë. Ndërmjet studentëve të trajnimit specialist profesional kishte  15,56% 
femra me uniformë. Në trajnimin profesionalo specialistik jashtë shtetit, morrën pjesë 12,37% 
femra nga ministria e Mbrojtjes dhe Armata. Në kurset për gjuhë të huaja të  organizuara në 
Qendrën për gjuhëtë huaja në Komandën për trajnim dhe doktrina, Armata morrën pjesë 10,37%  
femra me uniformë. 
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Pjesëmarrja në trajnimet shtesë dhe specializimin profesional, 
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, 2012

86,57%

13,43%

Meshkujt Femrat
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Pjesëmarrja në trajnimet shtesë dhe specializimin profesional, 
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, 2012
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/ 3.5. FLUKTUACIONET NË SHËRBIM

Në shumicën e ministrive nuk ekziston mekanizëm i veçantë që do të ndiqte fluktuacionin, 
përkatësisht qëndrimin në shërbim duke patur parasysh përkatësinë gjinore. Në Ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë ekzistojnë procedura të brendshme për ndjekjen e fluktuacioneve, 
por në praktikë ende nuk është krijuar një sistem i tillë. Në Serbi nuk ekziston mekanizëm i 
veçantë, por me përcjelljen e regullt të fluktuacioneve të kuadrove shihet edhe fluktuacioni duke 
patur parasysh përkatësinë gjinore. Në BeH për këtë janë kompetentë personat për kontakt për 
çështjet gjinore në njësitë dhe Komandat e FA të BeH. 

STATISTIKA PËR LARGIM

Përsa i përket dallimeve gjinore në fluktuacione, përkatësisht qëndrimeve në shërbim, në Ish 
Republikën Jugosllave të Maqedonisë në parim nuk egzistojnë dallime gjinore, ndërsa në Serbi 
është shënuar trend pozitiv i rritjes graduale të përfaqësimit të  femrave në Ushtrinë e Serbisë 
nga 8,10% në vitin 2010 në 8,70% në vitin në 2012. 

Të dhënat për ikjen me dëshirë nga Forcat e armatosura për pesë vitet e fundit (2008-2012) janë 
këto:

Në BeH gjatë pesë vitev të fundit në vitin e parë të shërbimit 5,00% të  femrave janë larguar 
nga Forcat e armatosura. Në të njëjtën kategori 2,60% meshkuj janë larguar nga Forcat e 
armatosura. Në Ushtrinë e Serbisë përqindja e heqjes dorë për femrat dhe meshkujt është nën 
1% dhe nuk dallohet shumë për femrat  dhe meshkujt.
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Të dhënat për heqje dorë, BeH
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Të dhënat për heqje dorë, Serbi

SHKAQET PËR LARGIM

Në të katër ministritë egziston praktika e bisedimit me njerëzit që heqin dorë nga trajnimi/nga 
Akademia ose largohen nga puna. Në BeH bisedën me të punësuarin ose të punësuarën e bënë 
komandanti dhe psikologu dhe për këtë mbahen edhe shënime. Në  Ish Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë bisedën e bënë eprori kompetent. Në  Mal të Zi bëhet proçesverbali për bisedën 
zyrtare. Në Serbi egziston pyetësori, por përmbajtja e pyetësorit nuk është e veçantë, duke patur 
parasysh edhe specifikimin dhe përshkrimin e punëve të vendeve të punës të formacioneve – 
sistematizimit në të cilat gjenden personat që heqin dorë nga trajnimet / Akademitë ose largohen 
nga puna.

Në BeH shkaqet për heqjen dorë nga trajnimi shpesh kanë qënë kërkesat personale dhe shkaqet 
janë pothuajse të njëjta për femrat dhe meshkujt.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë  në shumicën e shembujve shkaqet për largim 
janë identike te femrat dhe meshkujt. Trajnimin e lënë kryesisht për shkak të papërshtatmërisë 
dhe me kërkesë personale. Kur largohen nga Akademia ushtarake, shkaqet tek femrat dhe 
meshkujt janë të njëjta – kërkesa personale.

Më pak dallime ndërmjet shkaqeve për femrat  dhe meshkujt dalin ndërmjet atyre që lënë 
shërbimin pas 5 deri më 10 vjetë shërbim. Femrat e lënë shërbimin me kërkesën personale, 
marrëveshje për shkak të kalimit në ministri tjetër, skadimit të kontratës. Meshkujt  e lënë 
shërbimin me kërkesë personale dhe marrëveshje. Ndërmjet atyre që largohen nga shërbimi pas 
dhjetë vjetësh, edhe femrat edhe meshkujt largohen me kërkesë personale ose pensionohen.
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Shkaqet për heqje dorë, Mali i Zi

Në Serbi ndërmjet  femrave shkaqet kryesore për heqjen dore nga Akademia ushtarake janë 
mospërshtatja e mjaftueshme me mënyrën e jetesës dhe punës në Akademinë ushtarake 
dhe motivimi i pamjaftueshëm për profesionin ushtarak dhe obligimet e tjera të mëdha. 
Mospërshtatja me mënyrën e jetesës dhe punës në Akademinë ushtarake është gjithashtu një 
prej shkaqeve për meshkujt që largohen nga Akademia. Një ndër shkaqet është edhe motivimi 
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Shkaqet për heqje dorë,
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Në Mal të Zi meshkujt heqin dorë kryesisht për shkaqe shëndetësore. Ndërmjet atyre që largohen 
nga shërbimi në vitin e parë, për meshkujt shkaku kryesor është kalimi në vend tjetër pune në 
strukturat civile, por nuk ka femra që janë larguar nga shërbimi në vitin e parë të shërbimit.

Ndërmjet atyre që largohen nga shërbimi në Mal të Zi dhe punojnë dy deri në 10 vjetë gjithashtu 
kalimi në vend tjetër pune në strukturat civile është ndër shkaqet kryesore për largim për të dy gjinitë, 
por tek femrat del gjithashtu edhe shkaku i lidhjes së bashkëshortësisë jashtë shtetit.



Në rastet kur shkaku për ndërprerjen e marëdhënieve të punës ose kryerjen e shërbimit ushtarak 
është shkaktuar nga përgjegjësia personale dhe jo pas skadimit të kontratës, shkaqet janë: 

 • BeH - gjatë vitit 2012 nuk ka pasur femra të cilave u është ndërprerë shërbimi ushtarak me   
                      përgjegjësinë e tyre, 16 meshkuj e kanë ndërprerë shërbimin ushtarak me kërkesën e tyre, 9
                      për mungesat e pajustifikuara dhe një për shkak të dënimit disiplinor ’humbja e shërbimit’.

               • Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë - shkaqet më të shpeshta gjatë pesë viteve të
                        fundit për heqje janë lidhur me Ligjin për shërbim në Forcat e armatosura, të marrë sipas
                     vendimit të Komisionit ushtarak disiplinor ose në bazë të mosardhjes në punë, brenda tre
                    ditëve të punës. Në periudhën e përmendur ndërmjet atyre që kanë marrë vendimet për
                    pushim nga puna sipas shkakut të parë dhe të dytë janë të gjithë meshkuj. Femrat nuk
                    janë pushuar nga puna. 
               • Mali i Zi - gjatë vitit 2012 në bazë të pushimit nga puna (punëdhënësit ose të punësuarit)
                     është ndërprerë shërbimi për rreth 20 persona ushtarak profesional, një ushtari me
                      kontratë i është ndërprerë shërbimi në ushtri në bazë të pushimit nga puna nga ana e MM
                       sepse nuk morri provimin kualifikues, një ushtari dhe një personi civil iu ndërpre shërbimi
                    në ushtri për shkak të mungesës të pajustifikuar pesë ditë me radhë ose shtatë ditë me
                    ndërprerje brenda  12 muajve. Të gjithë personat janë meshkuj.

               • Serbia - shkaqet për marrjen e pushimit janë shpjeguar në Ligjin për Ushtrinë e Serbisë
                    dhe janë të njëjtat për femrat dhe meshkujt në vitin 2012, 60 meshkuj dhe 18 femra janë
                    pushuar nga puna për këto shkaqe (për shkak të rezultateve të dobëta në kryerjen e
                    punëve dhe ndërprerjen e shërbimit profesional ushtarak për shkak të gjobës). 

Në BeH, Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Mal të Zi nuk ka femra që janë pushuar nga 
puna për shkak të rezultateve të dobëta në kryerjen e punës ose për shkak të gjobës.

i pamjaftueshëm për profesionin ushtarak, njohuritë e dobëta nga shkolla e mesme, besimi se 
do të gjenden më mirë në fakultetin civil si dhe shkaqet personale dhe familjare. 
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Shkaqet për heqje dorë, Serbi
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/ 3.6. VENDET QË NUK JANË NË
DISPOZICION TË FEMRAVE
Në të katër ministritë dhe të katër Forcat e armatosura  të gjitha shërbimet dhe vendet e punës 
janë të hapura formalisht juridikisht për femrat. Për vendet e punës ose formative nuk është 
parashikuar përcaktimin i gjinisë (mashkullore-femërore) si kusht për vendosjen e personave në 
ato vende. Egzistojnë megjithatë, vende të punës që nënkuptojnë mundim të shtuar fizik (p.sh. 
në njësitë e blinduara të mekanizuara), me të cilat janë njohur femrat, dhe kryesisht për punë të 
tilla nuk vendosin. Përfaqësimi i femrave në cilindo lloj pune varet vetëm nga zgjedhja personale 
e vetë femrave si dhe nga fakti se a i kënaqin kushtet ligjore që të kryejnë punë të caktuara. 

Femrat gjenden në njësitë speciale në Mal të Zi, Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë 
dhe Serbi.

Në BeH,  në Bataljonin e Policisë ushtarake ka gjithsej 4,07% gra.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në Regjimentin për operacione speciale (ROS) ka  
gjithsej 2,30% femra prej tyre një në pjesën luftarake. Femra ka edhe në Bataljonin e Policisë 
ushtarake (gjithsej 4,30%).

Në Mal të Zi në Çetën e forcave speciale ka tre femra ushtare me kontratë.  Femra – personel 
profesionist ushtarak ka në Aviacionin e Malit të Zi, në Brigadën e Ushtrisë tokësore, Marinë, 
Bazën logjistike, Çetën e Policisë ushtarake, Gardën e nderit dhe Qendrën për trajnim.

Në Serbi femrat gjenden në Bataljonin e Policisë ushtarake me qëllime speciale „Kobra“. Përveç 
kësaj femrat gjenden në shërbim në Brigadën speciale të Ushtrisë së Serbisë. Në Serbi në 
parim të gjitha vendet janë në dispozicion për femrat dhe nuk ka diskriminim gjinor. Megjithatë, 
egzistojnë vende të punës për të cilat institucionet shëndetësore kompetente kanë rekomanduar 
që të mos plotësohen me femra sepse është vlerësuar se puna nëpër këto vende do të mund të 
ndikojë negativisht në shëndetin e tyre.



/ 4. KUSHTET E PUNËS

/ 4.1. BALANCIMI I JETËS PRIVATE DHE TË PUNËS
E DREJTA E RAPORTIT TË SHTATZËNISË

Në BeH e drejta e raportit të shtatzënisë është përkufizuar me Ligjin për shërbim në Forcat 
e armatosura të BeH. Personi profesional ushtarak ka të drejtë për pushimin e lehonisë në 
përputhje me ligjet aktuale në BeH që regullojnë këtë sferë. Ligjet aktuale janë Ligji për punë 
në institucionet e BeH, Ligji për punë i Federatës së BeH, Ligji për punë i Republika Serpskës 
dhe Ligji për punës i Disktriktit Bërçko BeH. Të gjitha ligjet e përmendura në kapitullin e ruajtjes 
së të punësuarve kanë qëndrim të veçantë me të cilin është regulluar mbrojtja e femrave dhe 
amësia.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë e drejta e raportit të shtatzënisë është përkufizuar 
me Ligjin për marëdhëniet e punës. Punëdhënësi nuk guxon të kërkojë asnjë të dhënë për 
shtatzëninë e të punësuarës përveçse ajo i dorëzon vetë me qëllim të realizimit të të drejtave 
gjatë shtatzënisë. Në rast të mosmarrëveshjes ndërmjet punëdhënësit dhe të punësuarës, 
vendimin e merr mjeku i zgjedhur, përkatësisht Komisioni mjekësor. E punësuara gjatë kohës së 
shtatzënisë, pushimit të lehonisë dhe kujdesit për fëmijën, ka të drejtë të mungojë në punë nëntë 
muaj pa ndërprerje, dhe nëse është më tepër se një fëmijë (binjakë, trinjakë dhe më shumë) ka 
të drejtë për një vit.

Në Mal të Zi e drejta për raport shtatzënie është përkufizuar me Ligjin për punën dhe Ligjin 
për mbrojtjen sociale të fëmijëve dhe zbatohet edhe ndaj pjesëtareve të MM dhe FA. Me Ligjin 
e punës është parashikuar që punëdhënësi nuk mund të refuzojë që të lidhë kontratë për punë 
me gruan shtatzënë. Gjithashtu gruas së punësuar kontrata e të cilës kalon për afat të caktuar, 
në periudhën e shfrytëzimit të së drejtës së pushimit të lehonisë, afati për të cilin ka lidhur 
marëdhënie pune për kohë të caktuar  me kontratën e punës zgjatet deri në kalimin e të drejtës 
për pushimin e lehonisë. Gruaja gjatë shtatzënisë dhe derisa i jep gji fëmijës në bazë të mendimeve 
dhe rekomandimeve të mjekut kompetent mjekësor mund të vendoset përkohësisht në punë të 
tjera nëse kjo do të jetë në interes të ruajtjes së shëndetit të saj ose të shëndetit të fëmijës së 
saj. Në rast se punëdhënësi nuk do të mund t’i sigurojë këtë të drejtë, gruaja e punësuar ka të 
drejtë të marrë mungesë me pagesë me dhënien e shpërblimit në bazë të kontratës së kolektivit 
që nuk mund të jetë më i ulët se shpërblimi që do të realizonte e punësuara nëse do të ishte 
në vendin e saj të punës. Gjithashtu, gruaja e punësuar gjatë kohës së shtatzënisë nuk mund 
të punojë më gjatë se orari i plotë dhe gjatë natës. Ligji për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve i 
paracakton gruas shtatzënë të drejtën e sigurimit material. 

Në Serbi zbatohet Ligji i punës  që parashikon se gruaja e punësuar gjatë shtatzënisë nuk mund 
të punojë në punët që sipas mendimit të organit kompetent mjekësor, janë të dëmshme për 
shëndetin e saj dhe shëndetin e fëmijës së saj dhe në veçanti në punët që kërkojnë ngritje të 
peshave ose në të cilat egziston rrezatimi i dëmshëm ose qëndrimi në temperatura ekstreme 
dhe vibracione.  Gjithashtu gruaja e punësuar gjatë 32 javëve të para të shtatzënisë nuk mund 
të punojë jashtë orarit dhe natënnëse një punë e tillë do të jetë e dëmshme për shëndetin e saj 
dhe shëndetin e fëmijës së saj, në bazë të rezultateve të organit kompetent mjekësor. Gruaja e 
punësuar gjatë tetë javëve të fundit të shtatzënisë në asnjë rast nuk mund të punojë jashtë orarit 
dhe natën. 

E DREJTA PËR PUSHIMIN E LEHONISË OSE PUSHIMIN PRINDËROR

E drejta për pushimin e lehonisë ose pushimin prindëror është përcaktuar me ligjet aktuale 
në BeH që regullojnë këtë sferë në përputhje me nivelet kompetente të qeverisjes. 
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Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë pushimi i lehonisë  zgjat 270 ditë ose më tepër nëse 
lindin binjakë. Egziston mundësia që një prej dy prindërve mund të përdorë pushimin e lindjes dhe 
mundësinë për pushimin e zgjatur derisa fëmija të mbush një vit. Gjatë vitit të parë pas lindjes e 
punësuara nuk guxon të kryejë punë që paraqesin rrezik për atë ose shëndetin e fëmijës, të punojë 
jashtë orarit ose në turnet e natës.

Në Mal të Zi kjo e drejtë është përkufizuar me Ligjin për punën dhe Ligjin për mbrojtjen sociale 
dhe të fëmijëve. Ligji i punës parashikon që pushimi prindëror është e drejta e njërit prej prindërve 
që të shfrytëzojë mungesën nga puna për shkak të mbajtjes dhe kujdesit ndaj fëmijës, se mund të 
shfrytëzohet me zgjatje 365 ditë nga dita e lindjes së fëmijës. Pushimin e lehonisë gruaja mund ta 
fillojë 45 ditë dhe medoemos 28 ditë para lindjes. Të punësuarit gjatë kohës së pushimit prindëror, 
përkatësisht pushimit të lehonisë kanë të drejtë për marrjen e shpërblimit në shumën që do të 
merrnin nëse do të punonin në përputhje me ligjin dhe kontratën kolektive. Nëse njëri prej prindërve 
e ndërpret shfrytëzimin e pushimit prindëror, prindi tjetër ka të drejtë të përdorë pjesën tjetër pushimit 
prindëror që nuk është shfrytëzuar. Nëna e fëmijës nuk mund të ndërpresë pushimin e lehonisë  para 
se të kalojnë 45 ditë nga dita e lindjes së fëmijës. 
 
Punëdhënësi është i detyruar që pas përfundimit të pushimit të lehonisë, përkatësisht pushimit 
prindëror, t’i sigurojë të punësuarit kthimin në të njëjtin vend të punës ose në vendin përshtatës të 
punës me së paku, nëtë njëjtën rrogë. Gjithashtu, Ligji i punës parashikon që nëse gruaja e punësuar 
lind fëmijë të vdekur, ose fëmija vdes para kalimit të pushimit të lehonisë, ka të drejtë të zgjasë 
pushimin e lehonisë aq kohë,  sa sipas mendimit të mjekut të autorizuar specialist, nevojitet që të 
bëhet më mirë nga lindja dhe gjendja psiqike e shkaktuar nga humbja e fëmijës dhe se paku 45 ditë, 
për të cilin afat i takojnë të gjitha të drejtat sipas pushimit të lehonisë. Ligji për mbrojtjen sociale dhe 
të fëmijëve parashikon të drejtën për  dhënien materiale për mbrojtjen e fëmijëve, në mesin e të cilave 
hynë edhe rimbursimi i rrogës dhe shpërblimit të fitimit për lehonën, përkatësisht për pushimin 
prindëror, të ardhurat në bazë të lindjes së fëmijës dhe rimbursimi i të ardhurave të rrogës dhe të 
ardhurave të rrogës me gjysmën e orarit të plotë të punës.

Në Serbi gruaja e punësuar ka të drejtë të mungojë në punë për shkak të shtatzënisë dhe lindjes, 
përkatësisht pushimin e lehonisë që ka të drejtë ta nis në bazë të mendimit të organit kompetent 
shëndetësor më herët 45 ditë dhe medoemos 28 ditë para  kohës së caktuar për lindje. Pushimi i lehonisë 
zgjat deri sa të kalojnë tre muaj nga dita e lindjes. Përveç kësaj është risi edhe mundësia që edhe burrat të 
përdorin mungesën nga puna për shkak të kujdesit për fëmijët, të ashtuquajtur pushim prindëror.

MUNGESA NGA PUNA PËR KUJDESIN E FËMIJËVE

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë me ligjin për marëdhëniet e punës është 
përcaktuar se një prind i fëmijës me problem në zhvillim dhe me nevoja të veçanta arsimore ka 
të drejtë të punojë me gjysmën e orarit të plotë të punës në qoftë se të dy prindërit janë në punë 
ose nëse bëhet fjalë për prind të vetëm sipas gjetjeve të komisionit kompetent mjekësor.

Mungesa nga puna për shkak të kujdesit për fëmijë në Mal të Zi është përcaktuar me Ligjin 
për punën  dhe Ligjin për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve. Ligji i punės parashikon që pas 
përfundimit të pushimit të lehonisë një nga prindërit që punojnë ka të drejtën për të punuar 
gjysmën e orarit të plotë të punës kohë derisa fëmija të mbushë moshën tre vjeçare, në qoftë 
se fëmija ka nevojë për kujdes shtesë. Punëdhënësi nuk mund të anulojë kontratën e punës 
së atij prindi që punon gjysmën e orarit të punës për kujdesin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
seriozisht në  zhvillim, prindit të vetëm i cili ka fëmijë deri në moshën shtatë vjeçare, ose fëmijë 
me invaliditet. Ky orar pune konsiderohet si orar i plotë për realizimin e të drejtës nga puna dhe 
në bazë të punës. Gjithashtu, Ligji i punės parashikon që një prind ka të drejtë të mungojë nga 
puna derisa fëmija të mbush tre vjet. Gjatë kohës së mungesës nga puna i punësuari ka të drejtë 
për sigurim  shëndetësor dhe pensional – invalidor, ndersa të drejtat e tjera pezullohen. Mjetet 
për kujdesin shëndetësor dhe sigurimin pensional dhe invalidor paguhen nga fonde pensionale 
dhe shëndetësore - sigurimit invalidor. Punonjësi gjatë mungesës nga puna nuk ka të drejtë për 
kompensim të fitimit. 



 
Në Serbi burri ose gruaja, me të njëjtat kushte, kanë të drejtë të shfrytëzojnë pushimin prindëror  
me qëllim të kujdesit për fëmijë me zgjatjen 365 ditë, nga lindja e fëmijës.

MASA TË VEÇANTA PËR PËRSHTATJEN E JETËS
PROFESIONALE DHE FAMILJARE

Në BeH egziston numër i vogël i masave të veçanta që do t’u mundësonin  dhe burrave përshtatje 
më të mirë të jetës profesionale dhe familjare. Për shembull, gratë shtatzëna nënat me fëmijë 
deri në tre vejç dhe prindërit e vetëm me fëmijë deri në gjashtë vjeç nuk mund të punojnë jashtë 
orarit, përveçse kur japin deklaratë me shkrim për pranimin me dëshirë për punë të tillë.

Në Mal të Zi ekzistojnë masa të tilla pjesërisht – për shembull lirimi i  nga kryerja e kujdestarisë 
në njësitë organizative derisa fëmija mbush tre vjet: gruaja që ka fëmijë nën moshën tre vjeçare 
nuk mund të punojë më shumë se orari i plotë dhe as gjatë natës. Gjithashtu, personi në shërbim 
ushtarak - prindi i vetëm - që ka fëmijë nën moshën shtatë vjeçare nuk vendoset në detyrën e 
kujdestarit.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë  me Ligjin për marëdhëniet e punës punëdhënësi 
është  i detyruar që t’u mundësojë të punësuarve përshtatjen e detyrimeve familjare dhe 
profesionale. Egzistojnë masa si për shembull lirimi i  nga detyra e kujdestarisë në njësinë 
organizative derisa fëmija të mbushë tre vjet, ndërsa nëna si prind i vetëm është liruar nga 
kujdestaria derisa fëmija të mbushë 15 vjet. 

Në BeH Ligji i punës  parashikon mundësinë e punës në gjysmën e orarit të punës në bazë të 
mendimit të institucionit kompetent shëndetësor. Në Mal të Zi nuk egziston mundësia për orar 
fleksibil të punës. Egziston mundësia e punësimit me orar jo të plotë të punës, por në praktikë 
përdoret rallë. Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë të punësuarit nuk kanë mundësi 
që të vendosin për gjysëm orari të punës. 

Në Serbi momentalisht, nuk egziston mundësia për orar fleksibil të punës, por kur bëhet fjalë për 
civil vetëm me përjashtime mund të lejohet ndryshimi i orarit të punës në kuptim të dispozitave të  
Ligjit për punën. Gjysma e orarit të punës ose orari i ashtuquajtur i shkurtuar i punës, është i mundur 
vetëm për ata persona për të cilët egziston mendimi dhe konstatimi i Komisionit mjekësor. Gjithashtu, 
pjesëtarëve profesional të Ushtrisë së Serbisë me dispozitën e Ligjit për Ushtrinë e Serbisë u është 
mundësuar e drejta për orar të shkurtuar të punës, nëse punojnë në vende pune nën kushte të 
veçanta, ndikimi i dëmshëm i të cilëve ndaj shëndetit dhe aftësisë për shërbimin ushtarak nuk mund 
të hiqet plotësisht me masat mbrojtëse ose kur kryejnë shërbimin nën kushte të vështirësuara. Orari 
i punës shkurtohet në raport me ndikimin e dëmshëm të kushteve të punës ndaj shëndetit të tyre 
dhe aftësisë për shërbim. Shkurtimi i orarit të punës nuk mund të jetë më tepër se dhjetë orë në javë. 
Grupi analitik i ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Serbisë12 , në bazë të analizës gjinore për vitin 
2012 dhe marrjes parasysh së përvojave të huaja (Forcave të armatosura të Holandës, Forcave të 
armatosura të SHBA-së) ka propozuar vendosjen e orarit fleksibil të punës në ministrinë e Mbrojtjes 
dhe Ushtrinë e Serbisë për meshkujt dhe femrat me qëllim të përshtatjes më të mirë të roleve 
profesionale dhe familjare dhe përfaqësimit më të madh të  në MM dhe US dhe në vendime.

Asnjë ministri ose Forca të armatosura nuk kanë kopshte për fëmijë.

Nuk ekzistojnë masa në Forcat e armatosura që u mundësojnë çifteve që punojnë në Forcat 
e armatosura dhe kanë fëmijë të vegjël që t’i përshtatin më lehtë detyrimet profesionale dhe 
familjare. Në Serbi të gjithë të punësuarit në MM dhe US janë të barabartë në realizimin 
e të drejtave të veta që dalin nga marëdhëniet e punës dhe në këtë kuptim me ligj nuk janë 
parashikuar masa të tilla, por me regulla pozitive është rregulluar që prindërit e fëmijëve deri në 
moshë të caktuar të lirohen nga puna me turne dhe kujdestarija.

Të gjitha ministritë thonë se politikat aktuale dhe procedurat nuk paraqesin pengesë për 
përparimin profesional të femrave dhe meshkujve.
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12 Grupi analitik i MM e US është formuar me qëllim të kryerjes së analizës së zbatimit të PKV-së për zbatimin e RKSKB 1325.
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/ 4.2. MASAT E MBROJTJES NË PUNË 
Në BeH masat e mbrojtjes në punë janë parashikuar me ligj, ndërsa më hollësishëm janë 
përpunuar me procedurat standarde operative dhe nuk egzistojnë dallime për femrat dhe 
meshkujt. Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë masat e mbrojtes në punë janë regulluar 
me Ligjin për mbrojtjen dhe sigurinë në punë. Në  Mal të Zi këto masa janë parashikuar me Ligjin 
për punë  (e përcaktuar në veçanti mbrojtja e rinisë dhe femrave, mbrojtja e femrave në industri 
dhe femrave në ndërtimtari, mbrojtja nga puna në orarin më të gjatë të punës, përkatësisht natën, 
mbrojtja e të drejtave të të punësuarve që kujdesen për fëmijët, si dhe mbrojtja për shtatzëni dhe 
kujdes të fëmijëve), por edhe me Ligjin për mbrojtjen  në punë nëpërmjet zbatimit të masave 
parandaluese. Ligji për mbrojtjen në punë ka regulluar në veçanti vlerësimin në vendin e punës 
duke obliguar punëdhënësin që të marrë aktin për vlerësimin e rrezikut për të gjitha vendet e 
punës dhe të vërtetojë mënyrën dhe masat për heqjen e  rreziqeve, që në rast të shfaqjes së 
çdo rreziku të ri dhe ndryshimi të nivelit të rrezikut në procesin e punës të ndryshojë aktin për 
vlerësimin e rrezikut.

Në Serbi me studimin e çdo njësie, komande dhe institucioni janë regulluar masat e mbrojtjes 
në punë  për çdo vend pune, ndërsa në përputhje me Ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë 
që janë të njëjta për meshkujt dhe femrat që punojnë në ato vende.  

/ 4.3. RROGAT 

Në të katër Forcat e armatosura rrogat e femrave dhe meshkujve për punën në të njëjtat vende janë të 
njëjta dhe të përcaktuara me elemente formative dhe elemente të sistematizimit të vendeve të punës. 

/ 4.4. KUSHTET PËR TË DREJTËN PËR PENSION

Në BeH, arritja e kushteve për pension është vërtetuar me Ligjin për shërbimin në Forcat e 
armatosura të BeH dhe janë të njëjta për femrat dhe meshkujt. 
Realizimi i stazhit të dyfishtë në praktikë funksionon në përputhje me  regullat ligjore dhe 
nënligjore.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë kushtet e arritjes së të drejtës për pension nuk 
janë të njëjta për meshkujt dhe femrat  dhe janë regulluar me Ligjin për sigurimin pensional dhe 
invalidor. Femrat kanë të drejtë që nga mosha 62 vjeçare, ndërsa meshkujt nga mosha 64 vjeçare.

Në rast të ndërprerjes së marëdhënieve të punës sipas nevojës së shërbimit, e drejta për 
pensionin realizohet sipas Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor me këto kushte: i siguruari 
duhet të ketë të paktën 25 vjetë stazh pensional (prej të cilit së paku 15 vite kanë kaluar efektivisht 
në vendin e punës për të cilin llogariten stazhi dhe sigurimi me zgjatje të shtuar) dhe 55 vite jetë  
(meshkujt) përkatësisht 50 vjetë jetë (femrat).

Sipas ligjit per sherbim ne Armatën, oficerit perkatesisht nenoficerit, dhe personelit civil te cilit 
i perfundon maredhenia e punes sipas nevojave te sherbimit ose per shkak te ndryshimeve ne 
formatat e Armates dhe personi brenda 60 diteve nuk eshte vendosur ne vend tjeter formativ ose 
vend te punes – i eshte siguruar e drejta e daljes ne pension me se paku 25 vite stazhi pensional 
prej te cileve se paku 15 vite jane realizuar ne Armatën, pa marre parasysh moshen nese nuk 
ploteson kushtet per pensionin e pleqerise.

Në Mal të Zi  personeli profesionist ushtarak dhe personeli civil në shërbim në Ushtri, të drejtat 
nga sigurimi pensional dhe invalidor i realizojnë sipas regullave për sigurimin pensional dhe 



invalidor i realizojnë sipas regullave për sigurimin pensional dhe invalidor tëMalit të Zi. Kushtet 
për të drejtat për pension  janë regulluar me Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor. I 
siguruari ka të drejtë për pensionin e pleqërisë kur mbush 65 vjetë jetë dhe së paku 15 vite stazh 
pensional ose 40 vite stazh sigurimiose 30 vite stazh sigurimi, prej të cilëve të paktën 20 vite të 
kaluar në mënyrë efektive në vende të punës në të cilat stazhi i sigurimit llogaritet me zgjatje të 
shtuar. 

Me Ligjin për mbrojtjen është parashikuar që nëpunësve shtetëror dhe punonjësve në shërbim 
dhe personelit ushtarak profesional të punësuar në ministrinë e Mbrojtjes, që punojnë në disa 
vende të veçanta të punës me kushte të vështira për shkak të natyrës së punës që kryejnë, 
stazhi i sigurimit t’u llogaritet me zgjatje të shtuar në përputhje me regull të veçantë. Këtu duhet 
të theksohet se Ligji për Ushtrinë parashikon që personit profesional ushtarak (oficerit dhe 
nënoficerit, mashkullit ose femrës) shërbimi në ushtri t’i zgjasë deri në 35 vite stazh sigurimi 
me zgjatje efektive dhe me 55 vite  të jetës, ndërsa ushtarit me kontratë në punë deri në 35 
vite, përkatësisht ushtarit me kontratë në punë deri në moshën 40 vite. Pra,  këtyre personave 
shërbimi ushtarak mund t’u zgjasë më shumë deri në 40 vite stazh sigurimi dhe me moshën 55 
vjeçare dhe pas kësaj arrijnë të drejtën nga sigurimi pensionalo-invalidor.

Në Serbi me Ligjin e Republikës për sigurimin pensional dhe invalidor dallohen kushtet për 
të drejtën për pension për femrat dhe meshkujt, sepse kufijtë e moshës për pension janë më 
të volitshme për femrat.  Me regullore për vendet e punës, përkatësisht të punëve në të cilat 
personelit profesional ushtarak me shërbim në Ushtrinë e Serbisë dhe pjesëtarëve të agjencisë 
ushtarake të sigurisë dhe agjencisë së Inteligjencës ushtarake stazhi i sigurimit i llogaritet me 
zgjatje të shtuar, është regulluar e drejta e stazhit të dyfishtë të punës.  

/ 4.5. E DREJTA PËR TË FORMUAR SINDIKATA

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Mal të Zi dhe Serbi femrat  dhe meshkujt marrin 
pjesë në mënyrë të barabartë në shoqatat e sindikatave, ndërsa personeli civil i punësuar në FA 
të BeH ka të drejtë për shoqërim sindikal. Në asnjë nga katër shtetet nuk egzistonë organizata 
ose shoqata të femrave në Forcat e armatosura.

Në BeH personeli civil i punësuar në FA të BeH të drejtën e formimit të sindikatave e arrin 
nëpërmjet anëtarësimit në përbërje të organizatës Sindikale të punonjësve shtetëror dhe të 
punësuarve  në ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat e armatosura të BeH, që është anëtare e 
Sindikatës së pavarur të punonjësve shtetëror dhe policor dhe të punësuarve në institucionet e 
BeH, pushtetit gjyqësor dhe institucionet publike të BeH. 

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë të punësuarit vendosin lirisht për hyrjen e vetë 
dhe daljen nga sindikata.  Sindikata nuk mund të shpërbëhet ose të ndalet veprimtaria e saj me 
rrugë administrative, nëse është formuar sipas ligjit dhe kryen veprimtarinë në përputhje me 
ligjin.  Ministria e Mbrojtjes dhe Sindikata e mbrojtjes dhe sigurisë kanë nënshkruar kontratën 
kolektive. Me kontratën kolektive janë rregulluar përkatësisht janë saktëzuar të drejtat dhe 
detyrimet që kanë të punësuarit në ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatës së Ish Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë nga njëra anë dhe Ministrisë si punëdhënëse nga ana tjetër si dhe 
kushtet dhe mënyrat e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve. Kontrata kolektive përfshin 
dispozitat që kanë të bëjnë me të drejtat  e të punësuarve dhe pozitës së tyre, sigurimin, rrogën, 
informimin e tyre, përgjegjësinë materiale, shkollimin dhe specializimin profesional, organizimin 
sindikal, ndërprerjen  e marëdhënieve të punës etj.

Në Ushtrinë e Malit të Zi veprojnë dy organizata sindikale. Sindikata e  Ushtrisë së Malit të 
Zi ka të drejtë të negociatave kolektive dhe lidhjen e kontratës kolektive në nivelin përshtatës, 
pjesëmarrjen në zgjidhjen e konflikteve kolektive të punës, pjesëmarrjen në punën e këshillit 
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social dhe trupave të tjerë trepalësh dhe shumëpalësh në nivelin përshtatës dhe të drejta të 
tjera që janë parashikuar me Ligj të veçantë për organizimin e autorizuar të sindikatës. Përveç 
Sindikatës së Ushtrisë së Malit të Zi vepron edhe organizata Sindikale e Ushtrisë së Malit të 
Zi. Ajo është  organizuar dhe vepron në përputhje të Unionit të sindikatave të lira të Malit të Zi. 
Sindikatat formohen dhe veprojnë në përputhje me Ligjin për punë dhe Ligjin për përfaqësimin 
e sindikatës.

Në Republikën e Serbisë me Ligjin për Ushtrinë e Serbisë është përcaktuar që pjesëtarët 
profesional të Ushtrisë së Serbisë kanë të drejtë organizimi sindikal në përputhje me regullat e 
Qeverisë. Ky organizim sindikal është regulluar më afër me Regulloren për organizimin sindikal 
të pjesëtarëve profesional të Ushtrisë së Serbisë. Pjesëtarët profesional të Ushtrisë së Serbisë 
organizohen sindikalisht në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe regullave të përgjithshme 
për punë  dhe mund të hyjnë lirisht në sindikata, të organizojnë organe të sindikatave dhe të 
vërtetojnë dhe zbatojnë programe dhe aktivitete të organizatave të sindikatave, në  përputhje me 
dispozitat e Ligjit dhe regullave të përgjithshme për punë.

Sindikata ka të drejtë që prej punëdhënësit të lajmërohet për çështjet të punës, ekonomike dhe 
sociale të rëndësishme për pozitën e pjesëtarëve dhe pjesëtareve profesional të Ushtrisë së 
Serbisë  dhe të ndërmarrë aktivitete me qëllim të përmirësimit të kushteve të punës, sigurisë 
dhe shëndetit në punë, përparimin e mjedisit të punës dhe jetesës dhe përmirësimin e pozitës 
sociale të pjesëtarëve profesional të Ushtrisë së Serbisë.

Përfaqësuesi ose përfaqësusja e sindikatës mundet në përputhje me dispozitat e përgjithshme për 
punë të përfaqësojë pjesëtarin ose pjesëtaren profesioniste të Ushtrisë së Serbisë për  realizimin e të 
drejtave nga shërbimi në Ushtrisë së Serbisë në proceset para organeve të Ushtrisë së Serbisë dhe 
para gjyqit kompetent, me kërkesën e tij ose të saj, ose me pranim e tij ose të saj.

Sipas të dhënave momentale në dispozicion të Drejtorisë për traditën, standardin dhe veteranët  
e ministrisë së Mbrojtjes, sindikatat që veprojnë brenda sindikatave të regjistruara jashtë 
Ushtrisë së Serbisë janë: ‘Shoqata e sindikatave të lira dhe të pavarura – pjesëtarëve të Ushtrisë 
së Serbisë’; ‘Sindikata e shoqëruara të Serbisë Slogani – e Akademisë ushtarako mjekësore’; 
Sindikatat e bashkuara të Serbisë Sloga - ministrisë së Mbrojtjes’. Sindikatat që  i kanë nisur dhe 
regjistruar pjesëtarët e Ushtrisë së Serbisë dhe që veprojnë ne mënyrë të veçantë janë ‘Sindikata 
e teknikëve të avionëve të Ushtrisë së Serbisë’ dhe ‘Sindikata ushtarake e Serbisë’.

Ministritë nuk nxjerrin të dhëna statistikore për përfaqësimin e femrave në organizatat e sindikatave. 

/ 4.6. UNIFORMAT, ARMËT USHTARAKE
DHE PAJISJET  
Në BeH uniformat për teren të pjesëtarëve të FA të BeH janë të gjitha të njëjta pa marrë 
parasysh gjininë. Ato ceremoniale dhe uniformat zyrtare janë ndryshe për pjesëtarët dhe 
pjesëtaret e FA të  BeH .

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë uniformat për femra dhe meshkuj nuk ndryshojnë.

Në Mal të Zi uniforma ceremoniale dhe zyrtare ndryshon për femra dhe meshkuj. Për 
femrat është parashikuar fundi dhe këpucët si pjesë e kësaj uniforme.
 
Në Serbi uniforma ceremoniale ndryshon për femra dhe meshkuj. Për femrat është parashikuar fundi 
dhe këpucët si pjesë e uniformës. Uniformat për terren nuk ndryshojnë për femrat dhe meshkujt.

Për pamjen e uniformës për pjesëtarët dhe pjesëtaret e FA të BeH vendos ministri i Mbrojtjes 
në përputhje me Regulloren për uniforma të FA të BeH. Me këtë Regullore përcaktohet lloji 



i uniformës ushtarake, përbërja e kompletit, mënyra e mbajtjes, koha dhe rastet në të cilat 
e mban uniformën personeli ushtarak me shërbim në Forcat e armatosura të Bosnjës dhe 
Hercegovinës. Në Regullore qëndron: Uniformat ushtarake sipas gjinisë janë: a) unike, b) për 
femra c) për meshkuj. Uniformat ushtarake sipas numrit duhet t’u përshtaten masave trupore të 
personit ushtarak i cili i mban. Pamja dhe karakteristikat teknike të uniformave ushtarake janë 
përcaktuar me kushtet teknike për pjesët dhe kompletet e uniformave.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë për pamjen e uniformave vendos Komisioni 
i caktuar nga ana e kryeshefit të Shtabit të Përgjithshëm dhe ministri i Mbrojtjes. Pamja e 
uniformes eshte caktuar me regulloren qe e nenshkruan presidenti i Republikes. Në  Mal të Zi 
shenja e Ushtrisë, pamja e gradave dhe uniformave ushtarake, është parashikuar me Ligjin për 
Ushtrinë e Malit të Zi, përkatësisht Regulloren për shenjën e Ushtrisë, pamjen e gradave dhe 
të uniformave ushtarake. Në Serbi për këtë vendos ekipi i ekspertëve në nivel të MM që quhet 
Këshilli për veshjen e personelit ushtarak.

Në BeH është e detyruar që për vendosjen e pamjes së uniformës të marrin pjesë femrat që i 
mbajnë. Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë nuk është e detyrueshme por është e 
dëshirueshme. Në Serbi nuk është e detyrueshme por bëhet anketimi për femrat në lidhje me 
pamjen e uniformës. Përmendim shembullin në Akademinë ushtarake, ku kadetet me shkrim 
janë shprehur për njërin prej modeleve të ofruara të kapeles për uniformën ceremoniale për 
pjesëtaret e Ushtrisë së Serbisë, të cilat më parë kanë patur rast t’i provojnë.

Në asnjë prej Forcave të armatosura nuk egzistojnë uniforma për femra shtatzënë.

Në të katër shtetet femrat  dhe meshkujt përdorin të njëjtat armë dhe pajisje ushtarake. Në  
BeH blerja e armëve dhe pajisjeve ushtarake bëhet në përputhje me  formacionin material të  
forcave të armatosura, ndërsa kriteret për shpërndarje janë të njëjta për meshkujt dhe femrat. 
Në Ushtrinë e Malit të Zi femrat dhe meshkujt kanë mundësi që të zgjedhin pajisjet sipas numrit 
që u takon, përkatësisht që mbajnë.  

Në Republikën e Serbisë pajisjet që merren për nevojat e Ushtrisë së Serbisë, siç janë brezat, 
helmetat dhe të tjerat, bëhen në disa numra, ndërsa në jelekët anti plumb ka shirita elastikë, që 
mundësojnë regullimin sipas nevojës së përdoruesit ose përdorueses. Blerja e uniformës M-10 
është bërë në bazë të të dhënave të mbledhura për numrat e nevojshëm veç e veç të pjesëtarëve 
dhe pjesëtareve të Ushtrisë së Serbisë. Uniforma prodhohet me numrat nga 162/44 deri në 
198/60. Mbathjet, blerja e të cilëve është caktuar në vitin 2012, janë bërë nga numrat e vegjël 
prej 36 deri në 40, sipas të ashtuquajturit ‘kallëp të femrave’. Blerja e mbathjeve për periudhën e 
ardhshme do të realizohet gjithashtu në bazë të të dhënave të mbledhura për numrat që duhen 
veç e veç për çdo pjesëtar ose pjesëtare.

/ 4.7. INSFRASTRUKTURA

Në të katër shtetet egziston infrastrukturë e veçantë për femra dhe meshkuj gjatë trajnimeve në 
Akademinë ushtarake dhe në objektet në të cilat kryhen punët e regullta në Ushtri dhe Forca të 
armatosura si dhe në roje. Në  Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë ekzistojnë kapacitete të 
veçanta për femra dhe meshkuj gjatë trajnimeve themelore në Akademinë ushtarake. Sa  i përket 
objektit ku kryhen punët, egziston infrastrukturë e veçuar aty ku egziston mundësia për diçka të tillë.

Në BeH pozicionet e rojes për shkak të pamundësisë së renovimit  (mungesa e mjeteve financiare) 
janë vetëm me kushte të përshtatshme për kryerjen e detyrës së rojes prej femrave. Të gjitha 
objektet janë që nga koha e UPJ dhe nuk janë të përshtatshme për femrat në FA.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë të gjitha pozicionet e rojes janë në gjendje mjaft të 
keqe dhe kushtet në to nuk kënaqin nevojat e femrave që të mund të bëjnë roje. Megjithatë, edhe 
pse janë kushtet  e këqija, femrat në disa pozicione rojesh bëjnë roje vullnetarisht. 
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Në Mal të Zi ekziston infrastruktura e veçuar për femra dhe meshkuj, por në shumicën e objekteve 
ushtarake është në gjendje të tillë që duhet të regullohet, dhe për këtë nevojiten mjete të caktuara.

/ 4.8. MEKANIZMAT INSTITUCIONAL PËR
BARAZINË GJINORE

Në BeH ekzistojnë mekanizma për barazinë gjinore në Forcat e armatosura dhe sistemin e 
mbrojtjes. Është formuar rrjeta e personave për kontakt brenda FA të BeH që e përbëjnë personat 
e emëruar për çështjet gjinore në njësitë dhe komandat e FA të BeH. Me vendimin e ministrit të 
Mbrojtjes për ndërmarrjen e aktiviteteve në realizimin e Planit të veprimit për implementimin 
e RKSKB 1325 në Bosnjë dhe Hercegovinë, përveç aktiviteteve të tjera janë ndërmarrë edhe 
aktivitetet për emërimin e personave për çështjet gjinore në MM të BeH dhe FA të BeH. Pas 
kësaj me Urdhëresën e Kryeshefit të shtabit të përbashkët të FA të BeH u është dhënë urdhër 
komandave dhe njësive që të emërojnë personin për kontakt për çështjet gjinore nëpër komanda 
dhe njësi të FA të BeH deri në nivelin e bataljonit,  përkatësisht njësitë në nivel të njëjtë ose më 
të lartë. 

Këta persona kanë për detyrë që përveç detyrave të veta të regullta të bëjnë edhe përcjelljen, 
analizimin e gjendjes, raportimin dhe propozimin e masave për çështjet e barazisë gjinore. Me 
personat e emëruar me mbështetjen e forcave të Shtabit të NATO-s në Sarajevo organizohen 
seminare dy herë në vit me qëllim të njohjes së pjesëmarrësve dhe pjesëmarrëseve në detyrat 
dhe obligimet e tyre në përputhje me përgjegjësitë e tyre në kuadër të komandës dhe njësive 
të Forcave të armatosura të Bosnjës dhe Herzegovinës. Personat e emëruar janë të detyruar të 
bëjnë raportimin tremujor dhe raportim sipas nevojës të personit të emëruar për çështjet gjinore 
në FA të BeH. Brenda FA të BeH është formuar rrjet i personave për kontakt për çështjet gjinore. 
Hartimi i procedurave standarde operative (PSO) për personat për kontakt për çështjet gjinore në 
FA të BeH është në fazën përfundimtare dhe do të caktojë edhe referencat e tyre.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në  vitin 2012 është formuar Komiteti për barazinë 
gjinore dhe perspektivën në mbrojtje. Komiteti ka kryetar/e të Komitetit nga ministria e Mbrojtjes, 
zëvendësin/zëvendësen e kryetarit nga Ushtria, dhe sekretarin/sekretaren nga MM.  Komiteti ka 
gjithsej 21 anëtarë dhe anëtare, prej të cilëve tre janë përfaqësues dhe përfaqësuese të Armatës. 
Anëtarët dhe anëtaret e tjera janë nga MM, Fakulteti për siguri në Shkup, Instituti për siguri, 
mbrojtje dhe paqe të fakultetit Filozofik nga Shkupi dhe një përfaqësues /e të  Ambasadës së 
SHBA-së në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. 

Komiteti duhet të përgatisë Programin për mundësi të njëjta për femra dhe meshkuj në MM dhe 
Armatë me përkrahjen e bartësve të aktiviteteve të para-përcaktuara me Planin e veprimit; të 
bëjë Analizën e përfaqësimit të femrave në mbrojtje dhe raportin ndaj tyre. Komiteti gjithashtu 
organizon Konferenca ndërkombëtare shkencore për barazinë gjinore dhe perspektivën gjinore 
në mbrojtje, dhe nxjerr edicionin special të revistës Revista ndërkombëtare për mbrojtje, siguri 
dhe paqe Mbrojtja moderne maqedonase. Komiteti është gjithashtu i ngarkuar që të bëjë anketimin 
e opinionit publik për punën e MM dhe Armatës në sferën e barazisë gjinore. 

Në proces është edhe emërimi i këshilluesve për çështjet gjinore në ministri dhe Shtabin e 
Përgjithshëm.

Në Mal të Zi ekzistojnë mekanizma për barazinë gjinore në MM, por në Forcat e armatosura jo. 
Në përputhje me Ligjin për barazinë gjinore në ministrinë e Mbrojtjes ekziston koordinatorja 
lidhur me çështjet e barazisë gjinore, që është femër. Me Regulloren për organizimin e 
brendshëm dhe sistematizimin e ministrisë së Mbrojtjes punët nga sfera e barazisë gjinore janë 
futur në përshkrimin e vendit të punës të koordinatores që është sistematizuar në Drejtorinë për 
burime njerëzore-Drejtorinë për menaxhimin e burimeve njerëzore. Koordinatorja kryen punët 
në lidhjen me barazinë gjinore nga kompetencat e ministrisë dhe merr pjesë në përgatitjen 



dhe zbatimin e Planit të aktiviteteve për  arritjen e barazisë gjinore në Mal të Zi (PAABGJ). Këto 
punë i kryen nëpërmjet hartimit të Programeve të veta për realizimin e PAABGJ në ministrinë e 
Mbrojtjes dhe Ushtrinë e MZ në kuadër të të cilave vërtetohen dhe realizohen aktivitetet konkrete 
me afatet e zbatimit, bartësit e aktiviteteve dhe përcjelljet e efekteve të tij. Gjithashtu  jep raporte 
periodike dhe vjetore dhe rekomandime për periudhën e ardhshme, merr pjesë në aktivitetet 
e bashkëpunimit në nivelin rajonal dhe ndërkombëtar dhe propozon dhe bashkëpunon në 
implementimin e aktiviteteve të projektit me partnerët e vendit dhe ata të huaj.

Me qëllim të realizimit të kushteve për përmirësimin e funksionimit të mekanizmave institucional 
dhe zgjerimin e rrjetës së personave që merren me çështjet e barazisë gjinore kanë nisur 
trajnimet e trainerëve dhe trainereve për çështjet e barazisë gjinore në MM dhe Ushtrinë e MZ. 
Në këtë mënyrë  do të krijohet rrjeti i personit për kontakt për barazinë gjinore në MM dhe 
Ushtrinë e MZ, që bashkë me kordinatoren për barazinë gjinore do të kryejë aktivitetet në të 
ardhmen, në veçanti me rastin e  hartimit dhe realizimit të PKV-së për implementimin e RKSKB 
1325.

Në Serbi është emëruar këshilltarja e ministrit të Mbrojtjes për kryerjen e punëve nga fushëveprimi 
i këshilltares për barazinë gjinore. Këshilltarja koordinon punët në lidhje me hartimin e planeve 
dhe akteve, si dhe me aktivitetet e tjera në lidhje me zbatimin e politikës së barazisë gjinore në 
MM; planifikon aktivitete me qëllim të formimit të seksioneve të femrave në bashkëpunim me 
organizatat përfaqësuese sindikale; përcjell realizimin e masave të domosdoshme për mbajtjen 
e vazhdueshme të evidencave për shkollim, specializim dhe menaxhimin e karrierës për gratë. 
Këshilltarja formulon rekomandimet për kyçjen e politikës  së barazisë gjnore, zgjedh çështjet 
me interes për arritjen e barazisë gjinore, ndihmon grupet analitike, ekipet studimore dhe 
personat e besuar dhe merr pjesë në konferencat ndërkombëtare.

Gjithashtu, është formuar Grupi Analitik i MM-së dhe US për analizimin e zbatimit të PKVU për 
zbatimin e RKSKB 1325. Përfaqësuesit e MM-së marrin pjesë në punën e Trupit multisektoral 
koordinues të Qeverisë së Serbisë dhe kryesojnë Këshillin politik për implementin e PKV-së 1325. 
Në procesin e vendosjes së mekanizmave të ‘personave të besuar’ për ndalimin e diskriminimit 
dhe dhunës me bazë gjinore.

/ 4.9. SANKSIONIMI I DISKRIMINIMIT GJINOR

Në BeH Ligji për ndalimin e diskriminimit u siguron viktimave të diskriminimit në cilëndo bazë 
shumë instrumente që mund të përdoren kundër institucioneve dhe personit në sferën e jetës 
publike dhe private. Janë parashikuar masa dënuese, kundërvajtëse dhe mbrojtëse  në rastin 
kur është kryer diskriminimi. Dispozitat e këtij Ligji janë kyçur në Regullativën që regullon këtë 
sferë në MM të BeH dhe FA të BeH.

Në Serbi ekziston mundësia  e sanksionimit të diskriminimit gjinor nëse do të ndodh diçka e 
tillë. Ai është parashikuar me Ligjin për barazinë gjinore.

Gjithashtu në Mal të Zi ekziston mundësia  e sanksionimit të diskriminimit gjinor, si dhe në Ish 
Republikën Jugosllave të Maqedonisë ku në legjislacion janë parashikuar sanksione penale 
dhe kundërvajtëse.

Në Mal të Zi diskriminimi me bazë gjinore dhe identiteteve gjinore ndalohet me Kushtetutë dhe ligje.

Sipas Ligjit për Ushtrinë e Republikës së Serbisë ndalohet privilegjimi ose mohimi i pjesëtarëve 
të Ushtrisë së Serbisë për të drejtat ose obligimet, në veçanti në bazë të përkatësisë racore, 
fetare, gjinore ose kombëtare, prejardhjes ose për ndonjë karakteristikë tjetër personale.
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Ligji për Ushtrinë e Malit të Zi u garanton të njëjtat të drejta personave që aplikojnë për të hyrë 
në shërbim në Ushtri. Garantohet zbatimi i parimit të transparencës, drejtësisë dhe të drejtave 
të njëjta, pa diskrimin në cilëndo bazë (gjinia, raca, gjuha, feja, mendimi politik ose ndryshe, 
prejardhja etnike ose sociale, gjendja financiare, përkatësisht statusi tjetër). Respektimin e 
këtyre parimeve e siguron ministri.

/ 4.10. PËRDORIMI I GJUHËS SË NDJESHME GJINORE

Në BeH po bëhet intensivisht procesi i konsultimeve me qëllim të përcaktimit të nevojave të 
gjuhës së ndjeshme gjinore dhe regullat e brendshme. Momentalisht, përdorimi i gjuhës së 
ndjeshme gjinore bazohet në zgjedhjen personale të personit. Në Mal të Zi përdoret gjuha e 
ndjeshme gjinore nëpër organe dhe institucione në bazë të Ligjit për barazinë gjinore.  Në Serbi  
gjatë vitit 2012 me ndryshimin e Regullores së shërbimit të Ushtrisë së Serbisë është regulluar 
futja e gjuhës së ndjeshme gjinore në drejtimin zyrtar për pjesëtaret e ginisë femërore, oficeret, 
nënoficeret dhe personelin civil na shërbimin e Ushtrisë së Serbisë (për shembull: kadetja, 
ushtarja, zonja togere). Në  Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë nuk përdoret gjuha e 
ndjeshme gjinore. 

/ 4.11. KODI I SJELLJES

Në të katër shtetet egziston Kodi i sjelljes. Në BeH bëhet trajnimi për kodin e  sjelljes. Kodi 
i sjelljes nuk përmban referenca lidhur me barazinë gjinore. Po hartohet Kodi etik i sjelljes 
së personelit ushtarak në ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcave të armatosura të Bosnjës dhe 
Hercegovinës, që është në fazën e Planit dhe përmban referenca lidhur me barazinë gjinore. Në 
Plan thuhet se personeli ushtarak në MM dhe FA të BeH janë të detyruar që të respektojnë Ligjin 
për barazinë gjinore në të gjitha aktivitetet e njësive,  komandave  dhe FA  të BeH në tërësi. Me 
një nen të këtij Kodi ndalohet rreptësisht diskriminimi gjinor.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë egziston Kodi i sjelljes që të punësuarit janë të 
detyruar ta respektojnë, por nuk përmban referenca lidhur me barazinë gjinore.

Me Ligjin për Ushtrinë e Malit të Zi është parashikuar që personi i cili pranohet për herë të 
parë në shërbim në Ushtri është i detyruar të njihet me Kodin e etikës ushtarake. Me  Ligj 
është parashikuar më tej trajnimi i regullt me të cilin personat me shërbim në Ushtri njihen me 
Kodin e etikës ushtarake dhe zbatohet të paktën një herë në vit. Në  Kodin e etikës ushtarake 
qëndron se personi me shërbim në Ushtri, ndërmjet të tjerash, është i detyruar të respektojë 
personalitetin dhe dinjitetin e eprorëve, nëpunësve dhe personave të tjerë me shërbim në Ushtri 
dhe në kryerjen e shërbimit të veprojë pa diskriminim dhe paragjykime në lidhje me gjininë, 
racën, fenë, moshën, statusin martesor, gjendjen financiare dhe çdo dallim tjetër. 

Në Ushtrinë e Serbisë të punësuarit nënshkruajnë se janë njohur me Kodin e etikës të pjesëtarëve 
dhe pjesëtareve të Ushtrisë së Serbisë. Kodi i etikës përmban këtë referencë lidhur me barazinë 
gjinore: ‘Pjesëtari i Ushtrisë së Serbisë udhëhiqet me parimet e përgjithshme morale të 
profesionit ushtarak dhe promovon vlerat e tij themelore, kështu që ushqen dhe zhvillon vyrtitet e 
veta dhe pranon dhe respekton normat e sjelljes: 1) me atdheun ka marëdhënie të beslidhjes dhe 
e mbron pa kusht; 2) respekton, ruan dhe mbron vlerat shtetërore dhe ushtarake dhe mban me 
dinjitet uniformën e Ushtrisë së Serbisë, në shërbim dhe jashtë tij; 3) gjatë kryerjes së detyrave 
luftarake: e përdor dhunën vetëm kur është e domosdoshme, vepron në mënyrë njerëzore ndaj 
armikut të zënë robë dhe civilëve, në veçanti ndaj njerëzve të moshuar,  dhe fëmijëve; etj.’



/ 4.12. PARANDALIMI I NGACMIMIT SEKSUAL 

KUJT MUND T’I RAPORTOHET NGACMIMIN SEKSUAL 

Në të katër ministritë e Mbrojtjes dhe në të katër Forcat e armatosura egzistojnë mekanizma 
për sanksionim të  ngacmimit seksual. 

Në rast të ngacmimit seksual  viktimat në BeH munden përveç vijës komanduese t’i drejtohen 
drejtpërdrejt Inspektoratit të përgjithshëm të MM të BeH ose inspektorëve të komandës dhe 
njësive të FA të BeH. Gjithashtu mund t’i drejtohen Zyrës së Komisionerit Parlamentar ushtarak.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë viktimat e ngacmimit seksual mund t’i drejtohen 
eprorit ose t’u dërgojnë kërkesë komisioneve, trupave kompetente. Në  Ish Republikën Jugosllave 
të Maqedonisë ekziston Avokati i Popullit në ministrinë e Mbrojtjes, në Sektorin për inspektim 
në fushën e mbrojtjes. Egziston detyrimi ligjor për emërimin e ndërmjetësuesit në përputhje me 
Ligjin për mbrojtjen nga ngacmimi në vendin e punës. 

Në Mal të Zi viktimat e ngacmimit seksual mund t’i drejtohen: ndërmjetësuesit ndërmjet palëve 
në çështje, në përputhje me Ligjin për ndalimin e ngacmimit në punë, dhe Inspektorit kryesor 
për mbrojtje, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen dhe me Ligjin për Ushtrinë e Malit të Zi. 
Gjithashtu, mund të nisin edhe procesin e zgjidhjes paqësore të mosmarrëveshjes në Agjencinë 
për zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve, gjithashtu edhe procesi gjyqësor që mund të bëhet: 
proces penal, nëse personi dëshiron që personi i cili ka kryer diskriminm të përgjigjet penalisht 
për këtë çështje, ose proces kontestimor nëse personi ka përjetuar dëm material ose jomaterial.

Në Serbi në rast të ngacmimit seksual i punësuari duhet t’i drejtohet personit që është në njësinë 
e tij ose institucionit të caktuar si person për përkrahje ose personit të caktuar për dorëzimin e 
kërkesave për mbrojtjen nga ngacmimi, përkatësisht personit tjetër tek i cili ka besim me qëllim 
të parashtrimit të problemit dhe ofrimit të këshillave për mënyrën e veprimit të mëtejshëm dhe 
zgjidhjen e situatës në fjalë. Me qëllim të zbatimit të Ligjit për parandalimin e ngacmimit në 
punë dhe Regullores për regullat e sjelljes të të punëdhënësve dhe të punësuarve në lidhje me 
parandalimin  dhe mbrojtjen nga ngacmimi në punë, eprori kompetent ka caktuar një person 
si referent për siguri dhe mbrojtjen e shëndetit në punë dhe mbrojtjen e mjedisit të jetesës 
si person që është i autorizuar për nisjen e procesit për mbrojtjen nga ngacimi; një person si 
person për mbështetjen e të cilit i punësuari i cili dyshon se është viktimë e ngacmimit mund t’i 
drejtohet me qëllim të ofrimit të këshillave dhe përkrahjes dhe tre persona që janë vendosur në 
listën e ndërmjetësuesve me qëllim të kryerjes së procesit të ndërmjetësimit në procesin per 
mbrojtjen nga ngacmimi në punë. 

SI TË RAPORTOHET NGACMIMI SEKSUAL 

Në BeH ngacmimi seksual mund të raportohet me telefon, me shkrim, me postën elektronike, 
me ardhjen personale etj. Me Udhëzimin për punë të Inspektoratit kryesor dhe inspektorit në FA 
të KeB është parashikuar që të gjithë personat e interesuar (viktima ose personi i tretë) mund të 
lajmërojnë  për çdo lloj paregullsie ndërmjet të cilave edhe ngacmimin seksual. Raportimi mund 
të bëhet me përdorimin e të gjitha mjeteve të komunikimit dhe personalisht. Ekziston formulari 
për raportim i cili quhet IGAR (kërkesë për veprimin e inspektorit). Kërkesa mund t’u dorëzohet 
inspektorëve nëpër njësi por gjithashtu edhe komanduesve të njësive të cilët janë të detyruar që 
ato t’ia dorëzojnë Inspektoratit kryesor brenda dyzet e tetë orëve. Inspektorati kryesor vepron 
sipas të gjitha raporteve që nuk janë më të vjetra se tre vjetë përveç në rastet e kryerjes së veprës 
penale kur afatet janë në përputhje me afatet e parashikuara në Kodin penal.
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Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë  ngacmimi seksual raportohet sipas vijës 
komanduese nëpër bisedat zyrtare si dhe me kërkesën në përputhje me procedurat e 
përmbajtura në Ligjin për mbrojtjen nga ngacmimi në vendin e punës me të cilin janë përcaktuar 
të drejtat, obligimet dhe përgjegjësia e punëdhënësit dhe të punësuarit në lidhje me ndalimin e 
ngacmimit psiqik dhe në  bazë gjinore në vendin e punës. Në të njëjtin Ligj janë përshkruajtur 
edhe masat dhe veprimet për mbrojtjen nga ngacmimi në vendin e punës, si dhe çështje të tjera 
nga kjo sferë.

Në Mal të Zi  procedurën në bazë të raportit për rastin ngacmimit seksual në Ushtri e bënë 
Inspektori kryesor për mbrojtje. Sipas kornizës ligjore që e pëcakton këtë sferë i /e punësuari / a që 
mendon se i nënshtrohet ngacmimit seksual dorëzon kërkesë me shkrim për nisjen e procesit për 
mbrojtjen nga ngacmimi seksual ndërmjetësuesit, përkatësisht punëdhënësit nëse nuk është 
caktuar ndërmjetësuesi, që është i detyruar brenda tre ditëve nga dita e marrjes së kërkesës 
të nisë procesin e ndërmjetësimit. Procesi duhet të përfundojë brenda 8 ditëve. Në procesin 
e ndërmjetësimit mund të marrë pjesë përfaqësuesi / ja dhe përfaqësuesi / ja e të punësuarve. 
Procesi i ndërmjetësimit është i mbyllur për publikun dhe të dhënat e grumbulluara gjatë 
ndërmjetësimit mund t’u thuhen vetëm pjesëmarrësve në proces dhe organeve kompetente 
për mbrojtjen nga ngacmimi seksual / mobingu. Nëse punëdhënësi nuk ka ndërmarrë masa 
të përkohshme (masa e afrimit të personit që bënë ngacmimin seksual / mobingun ndaj të 
punësuarit që i është nënshtruar ngacmimit seksual / mobingut dhe ndryshimin e vendit 
të punës për personin me të cilin ka të bëjë raportimi për ngacmim), i punësuari që i është 
nënshtruar ngacmimit seksual, ngacmimit / mobingut ka të drejtë të ndërpresë punën deri në 
përfundimin e procesit të ndërmjetësimit, nëse sipas mendimit të mjekut specialist të Insitutit 
kompetent mjekësor i kërcënohet rreziku i drejtpërdrejtë ndaj shëndetit ose jetës. I punësuari që 
nuk është i kënaqur me rezultatin e procesit të mbrojtjes nga ngacmimi seksual, ngacmimi ose 
mobingu te punëdhënësi, mund të nisë  procesin për mbrojtje te Agjensia për zgjidhjen paqësore 
të mosmarrëveshjeve të punës ose te gjykata kompetente. Pesha e vërtetimit se nuk ka patur 
sjellje që paraqet ngacmim /mobing është mbi të akuzuarin, përkatësisht në anën tjetër në 
mosmarrëveshje13. 

Në Serbi i punësuari që është viktimë e ngacmimit seksual i drejtohet personit që është në 
njësinë e tij ose institucion që është caktuar si person për përkrahje ose personit të autorizuar  
për dorëzimin e kërkesave për mbrojtjen nga ngacmimet, përkatësisht personit tjetër tek i cili 
ka besim me qëllim të prezentimit të problemit dhe ofrimit të këshillave për mënyrën e veprimit 
të mëtejshëm dhe zgjidhjes së situatës në fjalë. Nëse pas bisedës me personat e përmendur 
i punësuari vendos për këtë, kërkesën e arsyetuar për nisjen e procesit për mbrojtjen nga 
ngacmimi ia dorëzon drejtpërdrejt eprorit të komandës, të njësisë dhe institucionit, në pozitë të 
komandantit të bataljonit, të barabartë me të ose në pozitë më të lartë, drejtuesit ose eprorit, 
njësisë organizative të ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Serbisë 
në pozitën e kryeshefit të Drejtorisë, të barabartë me të ose në pozitë më të lartë në të cilat 
gjendet në shërbim personi (në tekstin e mëtejshëm: eprori kompetent). Kërkesën mund ta 
dorëzojë edhe personi kompetent për punët e sigurisë dhe shëndetit në punë me pajtimin me 
shkrim të të punësuarit që mendon se i është nënshtruar ngacmimit. Pas dorëzimit të kërkesës 
eprori kompetent do të veprojë sipas procedurës të vërtetuar me Ligj dhe Regullore. I punësuari 
që mendon se i është nënshtruar ngacmimit ose ngacmimit seksual prej eprorit kompetent, 
mund t’i drejtohet drejtpërdrejt gjykatës me dorëzimin e padisë për mbrojtjen nga një sjellje e 
tillë, pa nisje të mëparshme të procesit për mbrojtjen te punëdhënësit. 

RASTET E RAPORTUARA TË NGACMIMIT SEKSUAL

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë janë shënuar dy raste të ngacmimit seksual në vendin 
e punës. Në Serbi në bazë të të dhënave të Grupit analitik të  MM dhe US, përkatësisht në bazë të 
raportit të Drejtorisë për burimet njerëzore (J-1) SHP US, ekzistojnë të evidentuara gjithsej tre raste 
të ngacmimit seksual në Ushtrinë e Serbisë për të cilat është përgjigjur në mënyrë adekuate.

  13  Qeveria e Malit të Zi, në mbledhjen e mbajtur më datën 11.7.2013, miratoi Propozimin e Ligjit për ndryshimet dhe plotësimet e 
Ligjit për diskrimin  me të cilin, kur të miratohet në Parlament, si formë e veçantë diskriminimit do të caktohet ngacmimi seksual.



Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë është procesuar rasti por pa rezultat. Në Serbi rastet 
nuk janë procesur, janë bërë biseda zyrtare, ndërsa kryerësit janë larguar nga detyra zyrtare.

Statistika për kryerësit dhe viktimat të ndarë sipas gjinisë nuk bëhet as në MM të Malit të Zi dhe as 
në Ish Republikën Jugosllave të  Maqedonisë. Në BeH Inspektorati i përgjithshëm bënë evidencën 
në të cilën gjenden të gjitha të dhënat për çdo rast të veçantë. Në Serbi egziston statistika: kryerësit e 
ngacmimit seksual janë tri meshkuj ndërsa viktimat e ngacmimit seksual janë tre femra. 

Në Serbi planifikohet mbajtja e evidencës dhe statistikës së ndarë gjinore për shkeljen e të drejtave 
të njeriut në Drejtorinë për traditë, standardin dhe veteranët të sektorit për burime njerëzore të MM. 

NJOHJA E TË PUNËSUARVE ME PROCEDURAT PËR RAPORTIMIN 
E NGACMIMIT SEKSUAL DHE INKURAJIMIN E VIKTIMAVE QË TË 
DORËZOJNË RAPORTET  

Inspektorati i përgjithshëm i MM të BeH dhe inspektori i FA të BeH nëpërmjet trajnimit të regullt 
të planifikuar dhe kontaktet e përditshme me pjesëtarët e  FA të BeH, përkah trajnimeve nga 
fusha e etikës dhe profesionalizmit, që përfshin edhe Kodin e sjelljes, inkurajon regullisht të 
gjithë personat që të raportojnë për paregullsitë. Kjo përfshin edhe shpjegimin e parimit kryesor 
të inspektorit të punës dhe mënyrën e komunikimit me të njëjtin.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë viktimat inkurajohen me ngritjen e dijenisë me 
trajnime nëpërmjet të cilave kanë mundësi që të njihen me procedurat dhe mënyrën e raportimit.

Në Mal të Zi ministria e Mbrojtjes si punëdhënëse, në përputhje me Ligjin për ndalimin e 
ngacmimit në punë është e detyruar që me qëllim të zbulimit, parandalimit dhe ndalimit të  
mobingut, të zbatojë masat e njoftimit dhe aftësimit të të punësuarve dhe përfaqësuesve të tyre 
me shkaqet, format e shfaqura dhe pasojat e kryerjes së ngacmimit seksual, dhe në përputhje 
me Regulloren që e ka miratuar Ministria e punës dhe e kujdesit social.  Me  Ligjin për Ushtrinë 
është parashikuar që personi me shërbim në Ushtri, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të 
veta ka të drejtë drejtimi për të gjtha pyetjet nga sfera e punës dhe funksionimi i komandës 
dhe njësisë ku gjendet në shërbim si dhe me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të veta mund t’i 
drejtohet edhe Inspektorit për mbrojtje. Gjithashtu, të punësuarit nëpër seminare dhe takime që 
i organizon zyra për kuadro në përbërje të Programit të aftësimit profesional të punonjësve dhe 
nëpunësve zyrtarë, mund të  njihen me procedurat ligjore kur flitet për mobingun dhe ngacmmin 
seksual në vendin e punës. Qeveria e Malit të Zi miratoi Propozimin e Ligjit për ndryshimet dhe 
plotësimet e Ligjit për ndalimin e diskriminimit që si formë e veçantë e diskriminimit është futur 
edhe ngacmimi seksual, në vend të mobingut që është regulluar me lex specialis. Tani duhet të 
bëhet miratimi i tij në Parlament dhe kështu ministria për të drejtat e njeriut dhe të pakicave në 
periudhën e ardhshme duhet të organizojë edukime dhe seminare me këtë temë. 

Në Serbi gjithashtu inkurajojnë viktimat që të raportojnë rastet e ngacmimit seksual ndërsa të 
punësuarit i informojnë me lajmërime me shkrim.
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/ 5. NDJESHMËRIA GJINORE DHE 
ARSIMIMI

/ 5.1. ARSIMIMI DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL 
PËR BARAZINË GJINORE
Në BeH ekzistojnë përmbajtje të detyrueshme nga sfera e barazisë gjinore në përbërje të 
trajnimeve themelore për pranimin e kandidatëve dhe kandidateve në shërbim. Trajnimi zgjat dy 
orë shkollore në përbërje të trajnimit themelor ushtarak. Trajnimin e përbëjnë pjesëtarët e MM 
të BeH dhe  FA të BeH në bashkëpunim me Shtabin e NATO-s Sarajevë. Janë përfshirë temat për 
RKSKB 1325, çështjet e gjinisë dhe barazisë gjinore në përgjithësi dhe aktivitetet që ndërmarrin 
MM e BeH dhe FA të BeH për realizimin e aktiviteteve nga fusha e barazisë gjinore.

Në BeH specializimi nga fusha e barazisë gjinore organizohet nga viti 2008 nëpër kurse, seminare, 
takime, konferenca dhe udhëtime studimore. Në këto forma edukimi kanë marrë pjesë rreth 30,00% 
pjesëtarë dhe pjesëtare të FA të BeH.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë nga viti 2007, organizohet specializim në bashkëpunim 
me vendet partnere (Norvegjinë dhe  Suedinë), me trupat e Organizatave ndërkombëtare (KB, NATO, 
UNDP, KB ËOMEN), me pjesëmarrjen nëpër kurse, seminare, tribuna, konferenca etj. 

Në Mal të Zi si lëndë e detyrueshme në sistemin shkollor nuk ekziston, por kjo sferë trajtohet 
në shkollat tetëvjeçare dhe të mesme nëpërmjet edukatës qytetare, ndërsa në sistemin e 
administratës shtetërore, nga viti 2011, përmbajtjet nga sfera e barazisë gjinore  realizohen 
nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve si dhe nëpërmjet specializimit përmes të 
cilëve bëhet edukimim i pjesëtarëve të Ushtrisë nga fusha e barazisë gjinore.

Në vitin 2013 në të gjitha njësitë e Ushtrisë së Malit të Zi ka nisur aktiviteti në edukimin e 
vazhdueshëm të të gjithë të punësuarve për RKSKB 1325, që ka hyrë në udhëzimin për Trajnim 
të UMZ-së në vitin 2013 dhe gjendet në Kalendarin e ngjarjeve të rëndësishme të Ushtrisë 
gjatë këtij viti. Bëhet fjalë për edukimin që organizohet nëpërmjet mbajtjes së seminareve dhe 
ligjeratave  në të cilat të punësuarit në Ushtri nëpërmjet video prezentimeve dhe diskutim me 
ligjëruesit njihen me kornizën Kushtetuese dhe legjislative në vendin tonë me politikat shtetërore 
dhe respektimin e detyrimeve nga RKSKB 1325, me bashkëpunimin rajonal nga fusha e barazisë 
gjinore, me vëmendje të veçantë drejt implementimit të RKSKB 1325 në rajon dhe përvojave në 
lidhje me këtë. Bëhet fjalë për aktivitet të vazhdueshëm që po  zgjat endepor e rëndësishme është 
vazhdimësia e njohjes së numrit të madh të të punësuarve me legjislacionin antidiskriminues në 
vend dhe me regullativën ndërkombëtare.  Në vitin  2012 reth  200 të punësuar kaluan ligjërata 
të ngjashme.

Në Serbi ekzistojnë përmbajtje nga fusha e barazisë gjinore dhe pikërisht në studimet themelore 
në Akademinë ushtarake dhe në të gjitha nivelet e specializimit në Shkollën e mbrojtjes 
kombëtare. Me udhëzimin për trajnim në MM dhe US për vitin 2013 është parashikuar realizimi 
i temës:  Reforma e sektorit të sigurisë dhe perspektiva gjinore. Përveç kësaj, periodikisht një 
pjesë e pjesëtarëve të Ushtrisë dërgohet në kurse dhe seminare nga fusha e barazisë gjinore, 
ndërsa njohuritë e arrituranëpër informim kalojnë te pjesëtarët e tjerë të njësisë. 

Janë përshtatur planet arsimore dhe programet në institucionet ushtarako-arsimor në të 
gjitha nivelet (Gjimnazi ushtarak, Akademia ushtarake, Specializimi Komando Shtabor dhe 
specializimi Shtabor i përgjithshëm), nëpër temat që merren me pyetjet e barazisë gjinore. Për 
shembull, tema për mbrojtjen e  dhe vajzave nga të gjitha format e dhunës në luftë dhe situata të 
jashtëzakonshme do të përpunohet veç brenda lëndës për të drejtën Ndërkombëtare humanitare 
në vitin e parë të studimit në Akademitë ushtarake. Katedra e shkencave shoqërore dhe Katedra 
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mbrojtjes dhe të drejtës ndërkombëtare. Në veçanti janë të rëndësishme temat që kanë të bëjnë 
me zbatimin e të drejtës Ndërkombëtare humanitare me aspekt të mbrojtjes së  dhe vajzave nga 
dhuna në situata të konflikteve dhe pas konflikteve, që janë edhe pjesë përbërëse e trajnimeve të 
pjesëtarëve të ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Serbisë për pjesëmarrjen në operacionet 
multinacionale të KB. 

Në shkollën e mbrojtjes  kombëtare realizohen përmbajtje të veçanta nga fusha e barazisë gjinore 
në përbërje të temave për menaxhimin e burimeve njerëzore: Tema për specializimin Komando-
shtabor është Trajnimi dhe arsimimi i femrave në sistemin e mbrojtjes;  në specializimin 
Shtaboro-të përgjithshëm: Përparimi i femrave në sistemin e mbrojtjes, ndërsa në studimet e 
Larta  të sigurisë dhe mbrojtjes: femrat lidere. 

Zhvillimi profesional me temën e barazisë gjinore ka nisur para miratimit të PKV-së për 
zbatimin e RKSKB 1325, nisur nga viti 2009 në seminarin e organizuar nga Fondi i Beogradit për 
ekselencën politike (FBEP) me temën: ‘Implementimi i RKSKB 1325 në Serbi’, ku janë thirrur 
të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e MM. Pas miratimit të PKV-së për zbatimin e RKSKB 1325, 
gjatë v.2010 dhe 2011 18 persona nga MM dhe US kanë kaluar trajnimin në organizim të FBEP, 
qendërs së Beogradit për sigurinë politike dhe misionit të OSBE-së në Serbi me temën ‘Futja e 
perspektivës gjinore në reformën e sektorit të sigurisë’. Në periudhën pas miratimit të PKV-së 
me trajnim dhe edukim për barazinë gjinore në MM dhe US janë përfshirë  më shumë se 650 
persona (prej të cilëve 105 femra dhe 90 meshkuj pjesëtarë të Ushtrisë së Serbisë). 

TRAJNIMI PËR BARAZINË GJINORE PËR MENAXHERË DHE KUADROT 
KOMANDUES

Në BeH për menaxherët ose kuadrot komandues është e detyruar ndjekja e trajnimeve për 
barazinë gjinore, ndërsa në Mal të Zi dhe Serbi jo. Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë 
është bërë trajnimi i parë për barazinë gjinore për menaxherët dhe kuadrot komanduese në 
shtator të vitit 2013 dhe planifikohet organizimi i trajnimeve të ngjashme deri në fund të vitit. 

Në BeH për menaxherët ose kuadrot komanduese  trajnimet mbahen me organizimin e Agjencisë 
për shërbimin shtetëror, Agjencisë për barazinë e gjinisë dhe Shtabit të NATO-s  Sarajevë.

Në Mal të Zi një pjesë e kuadrove komanduese i kanë kaluar trajnimet për barazinë gjinore gjatë 
vitit 2012 që janë organizuar në lidhje me RKSKB 1325 të Sigurimit të UN.

Në Serbi trajnimi lidhur me barazinë gjinore është unik, por përpiqet që kuadrot menaxhuese të jenë 
sa më shumë të pranishme në forma të ndryshme të trajnimit lidhur me çështjet e barazisë gjinore. 

TRAJNIMI PËR MENAXHERË DHE KUADROT KOMANDUES PËR 
RUAJTJEN E MJEDISIT TË PUNËS PA NGACMIM

Në BeH trajnimet bëhen si module që përfshijnë disa tema (Etika, Grupi dhe puna në grup, 
Menaxhimi i stresit , Mobingu). Të githë pjesëtarët e FA të BeH gjatë vitit kalojnë trajnimin njëditor 
të Kodit të sjelljes, dhe me trajnim është përfshirë edhe çështja e ngacmimit seksual.

Në Mal të Zi nëpër trajnime të regullta të Zyrës për kuadro merren edhe me këto pyetje.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë për kuadrot menaxhues përkatësisht komandues 
egzistojnë trajnimet nga fusha e mbajtjes së mjedisit të punës pa ngacmim, me këto tema: 
Mundimi në vend të punës, Aftësitë e komunikimit në mjedisin e punës, Mobingu dhe zgjidhja e 
mosmarrëveshjeve në vendin e punës.

Në Serbi të gjithë personave të punësuar në MM dhe US, në përputhje me Ligjin për ndalimin e 
ngacmimit në punë dhe Regulloren për regullat e sjelljes së punëdhënësve dhe të punësuarve 
në lidhje me parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi në punë u është dorëzuar Lajmërimi për 
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ndalimin e ngacmimit në punë dhe të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë të të punësuarit dhe 
punëdhënësit në lidhje me ndalimin e kryerjes së ngacmimit.

Në lidhje me këtë dhe në lidhje me zbatimin e Ligjit dhe Regullores së përmendur janë caktuar 
personat e autorizuar për nisjen e procesit për mbrojtjen nga ngacmimi, personi për mbështetje 
si dhe personi për rolin e ndërmjetësuesit me qëllim të kryerjes së procesit të ndërmjetësimit 
në procesin për mbrojtjen nga ngacmimi në punë.

Përveç kësaj, në kuadër të kurseve nga sfera e shkencace shoqërore, Akademia ushtarake 
organizon këto kurse: Etika profesionale-ushtarake, mobingu dhe mbrojtja nga mobingu në 
ushtri, kursi didaktiko-metodik për mësuesit dhe bashëpunëtorët e shkollave të larta.

/ 5.2. EDUKIMI PËR BARAZINË GJINORE PËR 
PJESËMARRJEN NË OPERACIONET MULTINACIONALE
Trajnimi për përgatitjen  për operacionet multinacionale në BeH bëhet në Qendrën e Trajnimit 
për operacionet e mbështetjes së paqes (QTOMP). Të gjitha kurset e oficerëve dhe nënoficerëve  
për operacionet paqësore  kanë modul gender me zgjatje prej 1-3 orë që përfshin ligjëratat 
teorike  dhe trajnimin e shkurtër praktik /diskutim.

QTOMP zhvilloi kursin specialistik për rëndësinë e formatave në operaconet që përkrahin paqen, 
‘ Utility of Gender on Peace Support Operations ’ që bëhet një herë në vit për pjesëtarët e FA të BeH 
dhe studentët e tjerë ndërkombëtarë me qëllim të përgatitjes së oficerëve policor dhe ushtarak 
nga vendet e Ballkanit Perëndimor që të shërbejnë efektivisht në misionet e ardhshme. Ky kurs 
është në procesin e akreditimit nga NATO-ja dhe KB.

Në BeH trajnimi nga fusha e barazisë gjinore dhe RKSKB 1325 për femrat, paqen dhe sigurinë 
është parakusht për shpërndarjen në operacionet multinacionale.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë RKSKB 1325 është pjesë përbërëse e trajnimeve 
para dërgimit në mision dhe përfshin edhe temat e sjelljes së ndjeshme gjinore për kontekstin 
kulturologjik të misionit.

Në Serbi barazia gjinore është përbërje e domosdoshme dhe pjesë përbërëse e përgatitjeve dhe 
trajnimeve para dërgimit në operacione multinacionale. Me realizimin e kësaj teme ngrihet niveli 
i përgatitjes së pjesëtarëve të kontigjentit të Ushtrisë së Serbisë për kryerjen e detyrave të dhëna 
në zonën e përgjegjësisë siç janë: patrullimi në ekipe (meshkuj - femra) kontrollimi i personave, 
puna në stacionet vëzhguese dhe vëzhgimi i rajoneve kritike, hartimi i raporteve të ndjeshme 
gjinore, mirëkuptimi për çështjet gjiinore në proceset e çarmatimit, imobilizimi dhe reintegrimet, 
mbrojtja e civilëve, arritja dhe krijimi i mirëbesimit të anasjelltë ndërmjet pjesëtarëve të US 
dhe popullatës vendore, mirëkuptimi për nevojat e të gjithë pjesëtarëve të popullatës vendore 
(burrat, gratë, djemtë dhe vajzat) dhe shqyrtimi i plotë i gjendes operative në teren që kontribuon 
në shkallën më të lartë të mbrojtjes së fuqive të angazhuara dhe mjeteve. Rëndësia e kësaj teme 
përveç të tjerave pasqyrohet edhe në shtimin e efikasitetit operativ dhe shkallën e mbrojtjes së 
pjestarëve të kontigjentit në US.

Në korniza të zbatimit të ‘Kursit ndërkombëtar për oficerë shtabor në operacionet multinacionale’ 
realizohet tema me të cilën integrohet barazia gjinore në procesin e planifikimit operativ. Përveç 
kësaj, në bazë të analizës dhe pjesëmarrjes në operacionet multinacionale si dhe në bazë të 
përvojave të ndryshme të instruktorëve të trajnimeve pas pjesëmarrjes në kurse jashtë shtetit, 
përvojat dhe leksionet e mësuara integrohen në përbërje të temës „Gjinia në operacionet 
multinacionale”. 

Janë organizuar edhe dy kurse „Gjinia në operacionet multinacionale ” që e ka organizuar Qendra 
për operacione paqësore me përkrahjen e Agjencisë UN WOMEN dhe organizata e shoqërisë 
civile. Në Qendrën për operacione paqësore në vitin 2012 janë edukuar 30 persona (prej të 
cilëve 15 pjesëtarë të MM dhe US) për këshilltar për gjininë e komandantëve të kontigjenteve në 
operacionet  multinacionale.  
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/ 6. REKOMANDIMET  
Synimi kryesor: Të punohet në vazhdimësi për shtimin e përfaqësimit të 
femrave  në Forcat e armatosura të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 
në veçanti në vende të vendosjes, krijimit dhe zbatimit të politikave.

1) Të zhvillohet, miratohet dhe zbatohet qasja afatgjate strategjike me qëllim të shtimit të numrit të 
kandidateve të kualifikuara për forcat e armatosura.

2)  Të emërohen, aftësohen dhe mbështeten personat e ngarkuar për çështjet gjinore, të përcaktohet saktësisht 
roli i tyre dhe fushëveprimi i punës në nivelet e ndryshme në Forcat e armatosura.  
3) Me qëllim të përmirësimit të kapaciteteve për menaxhimin e personelit gjinor të ndjeshëm: 
              a) të përparohet kapaciteti për mbajtjen e statistikës së ndjeshme gjinore;               
              b) të përparohet baza e të dhënave të kuadrove; 
               c) të sigurohet përcjellja cilësore dhe sasiore e zhvillimit të karrierës dhe fluktuacioneve
                     të  kuadrove si dhe regullimi adekuat i sistemit të mbledhjes, përhapjes dhe analizimit     
                  të këtyre të dhënave.

4) Të shtohet përfaqësimi i femrave në zhvillimet profesionale dhe arsimim në popullatëpër nxitjen e 
marrësve të vendimeve të identifikojnë  dhe dërgojnë femrat e kualifikuara dhe nëpër inkurajimin e 
femrave që të aplikojnë. 

5) Të përshtatet infrastruktura, uniformat dhe pajisjet me kushtet e punës së femrave.

6) Të përparohen masat për përshtatjen e jetës private dhe profesionale. 

7) Të inkurajohen viktimat që të raportojnë diskriminim gjinor dhe ngacmimin seksual dhe të 
forcohen mekanizmat e reagimit dhe mbrojtjes.

8) Të futet sistematikisht përmbajtja për barazinë gjinore nëpër sistemin e tërësishëm të trajnimeve 
dhe arsimimit.

9) Të futet gjuha e ndjeshme gjinore dhe të promovohet përdorimi i saj.

10) Të inkurajohen dhe arsimohen femrat për pjesëmarrjen e parë në operacionet multinacionale. 

11) Të vazhdohet dhe forcohet bashkëpunimi rajonal i mekanizmave për barazinë gjinore të  MM 
të Ballkanit Perëndimor.
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97.ANEKSI A /

ANEKSI A: PËRFAQËSIMI I FEMRAVE  
NË FORCAT E ARMATOSURA SIPAS 
FORMATAVE TË USHTRISË DHE POZITAVE 

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

MOMENTALISHT % (TË DHËNAT NGA VITI 2012) TË KUADROVE 
NË TËRËSI TË NDARË SIPAS SHËRBIMEVE

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA VITI 2012) I FEMRAVE NË 
PERSONELIN USHTARAK NË OPERACIONET PAQERUAJTËSE(3)

 
(1) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).
(2) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(3) Të gjitha operacionet afatgjate jashtë shtetit, qoftë për NATO-n, KB, BE...
(4) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(5) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).



ISH REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA VITI 2012) I KUADROVE NË 
TËRËSI TË NDARË SIPAS SHËRBIMEVE

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA VITI 2012) I FEMRAVE NË 
PERSONELIN USHTARAK NË OPERACIONET PAQERUAJTËSE(3)

 
(1) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).
(2) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(3) Të gjitha operacionet afatgjate jashtë shtetit, qoftë për NATO-n, KB, BE...
(4) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(5) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).
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99.ANEKSI А /

MALI I ZI

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA VITI 2012) I KUADROVE NË 
TËRËSI TË NDARË SIPAS SHËRBIMEVE

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA VITI 2012) I FEMRAVE NË 
PERSONELIN USHTARAK NË OPERACIONET PAQERUAJTËSE(3)

(1) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).
(2) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(3) Të gjitha operacionet afatgjate jashtë shtetit, qoftë për NATO-n, KB, BE...
(4) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(5) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).



SERBIA

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA VITI 2012) I KUADROVE NË 
TËRËSI TË NDARË SIPAS SHËRBIMEVE 

NUMRI MOMENTAL (TË DHËNAT NGA SHKURTI I VITIT 2013) I FEMRAVE 
NË PERSONELIN USHTARAK NË OPERACIONET PAQERUAJTËSE(3)

(1) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).
(2) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(3) Të gjitha operacionet afatgjate jashtë shtetit, qoftë për NATO-n, KB, BE...
(4) Jo personeli në trajnim, por vetëm kuadrot ushtarake aktive.
(5) Në Shërbime të tjera hyjnë të gjitha kategoritë e tjera që nuk janë përmendur (p.sh. personeli civil në shërbimin ushtarak, personeli 
mjekësor, personeli administrativ, policia ushtarake, rezervistët me orarin e plotë të punës ose me gjysëm orari (lutemi të përmendet).
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ANEKSI B: KORNIZA JURIDIKE

Bosnja dhe Hercegovina

Korniza juridike e shtetit është e vëllimshme, dokumentat e shumtë juridik promovojnë sferën 
e të drejtave të njeriut, përkatësisht të drejtat e femrave. Futja e parimit të barazisë gjinore  
në korniza juridike, institucionale dhe politike në BeH është bazuar në detyrimet që dalin nga 
dokumentat ndërkombëtarë, anëtarësisë në aleancat ndërkombëtare dhe trupave.   
              • Kushtetuta e BeH, Aneksi 1 e Marrëveshjes së kuadrit të përgjithshëm për paqe në                       
                  BeH,(brenda të cilit përmenden 16 konventa ndërkombëtare në fushën e të drejtave
                  të njeriutduke përfshirë këtu edhe CEDAW)
              • Ligji për barazinë gjinore në BeH 
              • Ligji për Avokatin e Popullit për të drejtat e njeriut në BeH
              • Ligji për ndalimin e diskriminimit në BeH
              • Ligji për shërbimin shtetëror
              • Ligji i punës 
              • Plani Gjinor i veprimit të BeH

Aktet ligjore dhe nënligjore të institucioneve të mbrojtjes të BeH (ligjet, regulloret, politikat) janë 
përshtatur me dispozitat e dokumentave ndërkombëtarë që trajtojnë sferën e të drejtave të 
njeriut (konventat, rezolutat, protokollet dhe marrëveshjet) të ratifikuara nga Parlamenti i BeH , 
si dhe me legjislacionin vendor që promovon çështjet e barazisë gjinore.
               • Ligji për mbrojtjen i Bosnjës dhe Hercegovinës 
               • Ligji për shërbimin në forcat e armatosura të BeH
               • Ligji për Komisionerin parlamentar ushtarak të BeH 
               • Ligji për bashkëveprimin e pjesëtarëve të  Forcave të armatosura të BeH, punonjësve    
                  policor, punonjësve shtetëror dhe të punësuarve të tjerë në operacionet e përkrahjes  
                  së paqes.  
 

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

  • Kushtetuta 
               • Ligji për mbrojtjen  
               • Ligji për marëdhëniet e punës 
               • Ligji për shërbim në Forcat e armatosura të
               • Ligji për punonjësit shtetëror 
               • Ligji për mundësitë e njëjta për femrat dhe meshkujt 
               • Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi 
               • Ligji për mbrojtjen nga ngacmimi në vendin e punës 
               • Ligji për mbrojtjen sociale 
               • Strategjia kombëtare për mbrojtjen nga dhuna familjare për periudhën nga viti 2008  
                  deri më 2011 
               • Plani kombëtar i veprimit për barazinë gjinore (vitet 2007-2014).
               • Plani Kombëtar i veprimit për implementimin e Rezolutës të KS të KB 1325 
               • Strategjija për barazinë gjinore –e miratuar në dhjetor të vitit 2012



Mali i Zi

  • Kushtetuta 
               • Ligji për mbrojtjen
               • Ligji për barazinë gjinore
               • Ligji për Avokatin e Popullit
               • Ligji për ndalimin e diskriminimit
               • Ligji i punës 
               • Ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje
               • Ligji për ndalimin e ngacmimit në punë
               • Ligji për Ushtrinë e Malit të Zi
               • Kodi penal

 

Serbia

  • Kushtetuta e Republikës së Serbisë 
               • Ligji për barazinë gjinore 
               • Ligji për përgjegjësinë për shkeljen e të drejtave të njeriut 
               • Ligji për punonjësit civilë
               • Ligji për Ushtrinë e Serbisë
               • Ligji për mbrojtjen
               • Ligji për detyrimin ushtarak, të punës dhe asaj materiale 
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ANEKSI C: SISTEMI I ARSIMIMIT USHTARAK
Trajnimi dhe arsimimi janë identik për femrat dhe meshkujt në të katër vendet.

Në BeH edukimi i pjesëtarëve / eve të MM dhe FA të BeH realizohet nëpër forma të ndryshme të 
trajnimit (kurse, seminare, takime,  konferenca /shkëmbim informatash, përvoja dhe praktikadhe 
bëhet në vend dhe jashtë shtetit. Duke patur parasysh se BeH nuk ka shkolla të drejtimit ushtarak 
dhe as Akademi ushtarake, trajnimi dhe arsimimi bëhet nëpër programet  e bashkëpunimit bilateral. 

Ministria e Mbrojtjes shkollon kadetët në Akademitë ushtarake jashtë shtetit, në përputhje me planet 
e shkollimit dhe specializimit dhe ofertave të arsimimit nga jashtë. Planifikimi i arsimimit profesional, 
specializimit dhe trajnimit janë pjesë përbërëse e menaxhimit të personelit. Programet e arsimimit 
profesional, specializimet dhe trajnimet për personat ushtarak bëhen në bazë të planit të zhvillimit 
profesional që përfshin dhe parashikon rrugën profesionale të çdo personi.

Me dispozitat e Ligjit për shërbimin në Forcat e armatosura të BeH është regulluar e drejta dhe 
detyrimi për drejtim profesional dhe arsimim dhe pikërisht e drejta për shkollim dhe specializim 
të personave ushtarak profesionist dhe dhënia e bursës për studentët e fakulteteve dhe nxënësve 
të shkollave të mesme nga qytetarët me qëllim që të plotësohen vendet e formacionit dhe të 
kyçen kadetët në institucionet ushtarako arsimore.

Ushtarët me kontratë rekrutohen nga popullata në bazë të njoftimit publik për pranim. E njëjta 
mënyrë është parashikuar edhe për rekrutimin e nënoficerëve dhe oficerëve nga popullata  
nëpërmjet njoftimit publik / konkursit. Rekrutimi i kuadrove të nënoficerëve në masën më të 
madhe sigurohet nga rreshtat e ushtarëve me kontratë ndërsa rekrutimi i kuadrove të oficerëve 
sigurohet nga rreshtat e kuadrove të nënoficerëve.

Momentalisht po bëhet përgatitja për shpalljen e Konkursit publik për pranimin e oficerëve nga 
popullata.

Në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë sistemi i arsimimit dhe trajnimit të personave civil 
dhe ushtarak në ministrinë e Mbrojtjes është përcaktuar me Strategjinë e burimeve njerëzore 
dhe Strategjinë për arsimim dhe trajnim. Sistemi bazohet në tre shtylla të SAT në mbrojtje dhe 
pikërisht: edukimin institucional, trajnimin në vendin e punës dhe mësimin e pavarur. Kjo qasje 
paraqet cikël të vazhdueshëm të përzgjedhjes, arsimimit, trajnimit, stërvitjes, vendosjes në 
detyrë dhe zhvillim.

Në korniza të këtij sistemi sigurohet edukimi i vazhdueshëm profesionalduke nisur që nga 
niveli fillestar hyrës i të gjitha kategorive të personave, arritja e gradave fillestare të  oficerëve/
nënoficerëve, kualifikimi për përparimin në gradën më të lartë dhe kalimi nga një nivel në atë 
tjetrin (taktik, operativ e strategjik) si dhe edukimi profesional gjatë zhvillimit  profesional të të 
gjitha kategorive të të punësuarve në sistemin e mbrojtjes. 

Edukimi institucional është shtylla e parë kyçe e edukimit ushtarak dhe formë e drejtimit në 
korniza të intitucioneve të ndryshme edukative (ushtarake dhe civile) në vend dhe jashtë shtetit.

Trajnimi në vendin e punës është shtylla e dytë e sistemit për arsimim dhe trajnim në mbrojtje dhe është 
e vazhdueshme gjatë karrierës. Përvojat e arritura me rastin e kryerjes së detyrave  funksionale të të 
punësuarve në mbrojtje, bashkë me format e organizuara të edukimit në korniza të tërësive organizative 
të sistemit të mbrojtjes (njësisë ose institucionit) u mundëson që të ndërtojnë dhe përdorin në praktikë atë 
që kanë mësuar gjatë edukimit formal. 

Mësimi i pavarur është shtylla e tretë që mundëson balancimin e sistemit për arsimim dhe 
trajnimin në mbrojtje me të cilin rrumbullakësohet edukimi komplet i të punësuarve në mbrojtje. 
Mësimi i pavarur është komponent themelor i zhvillimit të pavarur që përbëhet nga: mësimi 
individual,  hulumtimi, studimi profesional i literaturës profesionale dhe arritja  e përvojës nga 
praktika.  
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Mali i Zi nuk ka shkollim ushtarak dhe prandaj ministria e Mbrojtjes formon përkatësisht 
rekruton kuadrot për nevojat e Ushtrisë së Malit të Zi në dy mënyra. Mënyra e parë është 
shkollimi i oficerëve jashtë shtetit pra, dërgimi i kandidatëve që kanë kryer shkollën e mesme 
dhe që lajmërohen vullnetarisht në Akademitë ushtarake të vendeve partnere. Mënyra e dytë 
është me pranimin e kandidatëve që kanë kryer fakultetet civil që pas  kryerjes së trajnimit 
themelor dhe për oficerë sipas sistemit të trajnimit për detyrë do të ndërtojnë karrierat e tyre në 
ushtri. Rekrutimi i kuadrove nënoficerë sigurohet kryesisht nga rradhët e ushtarëve me kontratë. 
Ushtarët me kontratë rekrutohen prej civilëve në bazë të njoftimit publik për pranim.

Në Ushtrinë e Malit të Zi trajnimi bëhet në bazë të udhëzimit për menaxhimin e trajnimit. Pra, 
trajnimet e pjesëtarëve të ushtrisë bëhen në bazë të udhëzimeve vjetore për trajnim që e harton 
Shtabi i Përgjithshëm dhe ua dorëzon të gjitha njësive të ushtrisë. Këto udhëzime përmbajnë 
përparësitë për trajnim dhe mënyrën e kryerjes së përmbajtjeve të veçanta të trajnimit. Njësitë 
e rangut të Brigadës në bazë të udhëzimeve vjetore hartojnë drejtime vjetore për trajnim dhe u’a 
dorëzojnë njësive të rangut të Bataljonit. Njësitë e rangut të Çetës bëjnë hartimin mujor të rendit 
të  kryerjes së trajnimeve. Theksi është drejtuar në: përgatitjen dhe angazhimin e përfaqësuesve 
të saj në misione dhe operacione; aftësimin e pjesëtarëve të ushtrisë për kryerjen e obligimeve 
funksionale dhe formative; miratimin e procedurave të Shtabit të NATO-s; aftësimin e forcave 
të deklaruara dhe të tjera sipas programit të OCC E&F (Koncepti i aftësive operative, vlerësimi 
dhe informata reaguese për vlerësimin); trajnimin për pjesëmarrjen në stërvitjet ushtarake në 
vend dhe jashtë shtetit; ofrimin e ndihmës popullatës në rast të katastrofave natyrale dhe të 
provokuara në mënyrë artificiale si dhe për arritjen e standardeve të NATO-s sa i përket njohjes 
së gjuhëve të huaja. Kujdesi i veçantë është drejtuar drejt aftësimit të oficerëve dhe nënoficerëve 
të Shtabit për kryerjen e detyrave në komandat multinacionale, përsosmërinë e njohurive të 
gjuhëve të huaja dhe trajnimet për pjesëmarrje në misionet paqeruajtëse.

Në Serbi arsimimi i pjesëtarëve dhe pjesëtareve të Ushtrisë realizohet në gjimnazin Ushtarak, 
Akademinë ushtarake, Akademinë ushtarako-mjekësore,  nëpër fakultete,  në qytetari dhe 
qendra për trajnim të US.

Trajnimi bazohet në qasjen sistemike të menaxhimit të trajnimit dhe trajnimin e drejtuar drejt misionit. 
Dokumentet kryesore sistematiko-normative që përcaktojnë trajnimin në Ushtrinë e  Serbisë janë: 
Doktrina e trajnimeve të Ushtrisë së Serbisë, Bazat e menaxhimit të trajnimit  në Ushtrinë e Serbisë, 
Udhëzimi për stërvitje në Ushtrinë e Serbisë, Upudhëzimi për vlerësimin e aftësimit kolektiv në Ushtri 
të Serbisë, Udhëzimi për trajnimin fizik në Ushtrinë e Serbisë, Udhëzimi për ndeshjet sportive në 
Ushtri të Serbisë, Bazat e programit për trajnim dhe aftësim profesional të ushtarëve, nënoficerëve 
dhe oficerëve rezervistë, Bazat për hartimin e programit  të stazhit të praktikantit dhe udhëzimet për 
menaxhimin e trajnimit në nivelin operativ. Trajnimi individual është pjesë e sistemit  të trajnimit në 
të cilin individët aftësohen për veçorit brenda formati-shërbimit, përkatësisht për kryerjen e detyrave 
nëpër vende në komanda dhe njësi të Ushtrisë së Serbisë. Sipas përmbajtjes, trajnimi individual 
ndahet në: themelor, specialistik dhe funksional. 

Trajnimi profesional i ushtarëve që kryejnë vullnetarisht ushtrinë, kandidatët për ushtar profesional, 
nënoficerët dhe oficerët (personat që pranohen në shërbim pas kryerjes së studimit në popullatë) dhe 
pjesëtarëve profesional në specializim është regulluar në  mënyrë normative me programet e trajnimit 
dhe standardet e trajnimit individual. Në këtë sferë në Ushtrinë e Serbisë është vendosur modeli 
instruktiv i trajnimit. Komanda për trajnim është kompetente për regullimin  normativ të trajnimit 
individual, trajnimin themelor, specialistik dhe trajnimin e nënoficerëve. Trajnim kolektiv i Ushtrisë së 
Serbisë është regulluar me programet e trajnimit të komandave, njësive dhe institucioneve. Trajnimi 
kolektiv përfshinë trajnimin e përbërjes së përhershme dhe rezervë dhe veçoria kryesore e saj është 
përqëndrimi në misionin e caktuar.

Trajnimi dhe arsimimi janë identik për femra dhe meshkuj, por ekziston dallimi vetëm në realizimin 
e përmbajtjeve të mjeteve për edukim fizik në Akademinë ushtarake (kadetet janë liruar nga tërheqja 
me forcë e krahëve, ndërsa gjatë kalimit të pengesave të këmbësorisë nuk e kanë kohën të kufizuar). 
Trajnimi në Ushtrisë e Serbisë është identik për meshkujt dhe femrat , por ndryshojnë standardet për 
verifikimin e aftësive fizike. Standardet për verifikimin e aftësive fizike për femrat janë përshtatur me 
mundësitë psikofizike të gjinisë femërore, në përputhje me standardet ndërkombëtare.
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LISTA E SHKURTIMEVE
APJ   Armata Popullore Jugosllave 
BeH  Bosnja dhe Hercegovina  
CEDAW   Komiteti për eliminimin e të gjitha Formave të diskriminimit ndaj  femrave 
FA  Forcat e armatosura
FBEP                  Fondi i Beogradit për ekselencën politike
KB WOMEN  Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e  femrave          
MM   Ministria e Mbrojtjes     
OCC E&F  Koncepti i aftësive operacionale, vlerësimi dhe reagimi ndaj vlerësimeve 
OF  Oficer
OSBE  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë
PAABGJ               Planit të aktiviteteve për arritjen e barazisë gjinore 
PAPRR                Plani i veprimit për arritjen e barazisë gjinore në Mal të Zi
PKV   Plani Kombëtar i veprimit     
PSO   Procedura standarde të operimit
PV   Plani i veprimit
QTOMP                Qendra e Trajnimit për operacionet e mbështetjes së paqes    
RKSKB 1325      Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për femrat , paqen dhe sigurinë në                
                             Armëve të lehta në Europën juglinodre dhe lindore
ROS    Regjimenti për operacione speciale    
RSFJ   Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë 
SAT  Sistemi i arsimimit dhe trajnimit
SHBA   Shtetet e Bashkuara të Amerikës    
SHP US  Shtabi i  Pergjithshëm dhe Ushtria e Serbisë
SHUP                 Shërbimi ushtarak profesionist     
SKSH  Specializimi dhe Komanda Shtabore
SLSM  Studime të larta të sigurisë dhe mbrojtjes
SSHP   Specializim Shtabor dhe i pergjithshëm
UMZ   Ushtria e Malit të Zi     
UN  Kombet e Bashkuara    
UNDP/SEESAC Programi i për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara /Qendra për kontrollimin e
US   Ushtria e Serbisë    
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