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PARATHËNIE

PARATHËNIE
Diversiteti biologjik paraqet bazën për një gamë të gjerë të shërbimeve të ekosistemit për njerëzit. Këto shërbime përfshijnë
ofrimin e ujit të pijshëm, ushqimit dhe formave të energjisë,
mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore siç janë përmbytjet, ofrimin
e përbërësve aktivë për mjekësi dhe lëndë tjera të para dhe hapësirat natyrore për shëndetin tonë dhe për rekreacion.
Me këto shërbime të ekosistemit, diversiteti biologjik është
gjithashtu një themel elementar për aktivitetin ekonomik. Për
këtë arsye, mbrojtja e diversitetit biologjik ka kuptim nga
pikëpamja ekonomike. Studimi ndërkombëtar “Ekonomia e
Ekosistemeve dhe Biodiversiteti” tregon që mbishfrytëzimi i
natyrës çon në humbje të triliona dollarëve në mbarë botën dhe
që, në të njëjtën kohë, vlera e shërbimeve të ekosistemit tejkalon
larg kostot e mbrojtjes së natyrës. Ekosistemet e shëndetshme
sigurojnë shërbime ekonomike që në të kundërtën do të
kërkonin zgjidhje teknike të kushtueshme ose do të shpinin në
kosto të larta për shoqërinë.
Sektorë të tërë, të tillë si: bujqësia dhe pylltaria, prodhimi farmaceutik dhe turizmi varen drejtpërsëdrejti nga natyra. Por
shumë sektorë të tjerë po ashtu përfitojnë nga shërbimet e
natyrës. Studimet e fundit tregojnë se kur është fjala për humbjen e biodiversitetit, njerëzimi po e kalon kufirin e propozuar
për siguri planetare dhe ndikimet serioze nuk mund të shmangen edhe më tej.

Që nga viti 2008, Nisma Ndërkombëtare për Klimën dhe Biodiversitetin (NNK) e Ministrisë Federale Gjermane për Mjedisin, Mbrojtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore (BMU)
ka financuar projekte për mbrojtjen e biodiversitetit, zbutjen e
ndryshimeve klimatike, ruajtjen e bazeneve natyrore të karbonit, si dhe përshtatjen ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike. Projektet e NNK-së në fushën e biodiversitetit janë projektuar për zbatimin e synimeve të Planit Strategjik për Biodiversitetin 2011-2020 të Konventës Ndërkombëtare për Diversitetin
Biologjik (KDB). Në mënyrë që të arrihet ky qëllim, këto projekte mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e strategjive dhe
planeve të veprimit kombëtar për biodiversitetin duke forcuar
po ashtu kapacitetin e qeverive dhe shoqërisë civile. Deri në
vitin 2017, BMU ka investuar më shumë se 849 milionë euro në
mbrojtjen, restaurimin dhe mbështetjen e përdorimit të diversitetit biologjik dhe ekosistemeve në mbarë botën.

DR. ELSA NICKEL
Drejtoreshë e Përgjithshme
Drejtoria për Mbrojtje të Natyrës dhe
Përdorim të Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore
Ministria Federale Gjermane për Mjedisin,
Mbrojtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore (BMU)

Për këtë arsye, Gjermania ka qenë një mbështetëse e fuqishme e
Konventës për Diversitetin Biologjik (KDB) që nga themelimi
i saj në vitin 1994. Gjithashtu, Gjermania do të avokojë për një
kornizë ambicioze post-2020 për biodiversitetin, duke çuar më
tej Planin Strategjik aktual 2011-2020. Për më tepër, që nga viti
2012 Ministria Federale Gjermane për Mjedisin, Mbrojtjen e
Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore (BMU) mbështetë fuqishëm
Platformën Ndërqeveritare të Shkencës dhe Politikave për
Biodiversitet dhe Shërbime të Ekosistemit (IPBES).
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VERA SCHOLZ
Drejtoreshë e Përgjithshme
Drejtoria për Mbrojtje të Natyrës dhe
Përdorim të Qëndrueshëm të Burimeve Natyrore
Ministria Federale Gjermane për Mjedisin,
Mbrojtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore (BMU)

PARATHËNIE

PËRMBLEDHJE E QASJES 6-HAPËSHE PËR
INTEGRIMIN E SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR
HAPI 1: PËRCAKTIMI I FUSHËVEPRIMIT DHE PËRGATITJET
• Cilat janë problematikat kryesore zhvillimore dhe menaxheriale që duhet të adresohen nga procesi i ISHE-së
• Cilat janë palët e ndërlidhura të interesuara dhe si do të duhet të marrin pjesë ato në procesin e ISHE-së?
• Cilat janë etapat dhe rezultatet e pritshme të procesit të ISHE-së?

HAPI 1

• Çfarë personeli, fondesh dhe burimesh të tjera nevojiten për kryerjen e detyrës së ISHE-së?
• Si do t’u komunikohen grupeve të synuara mesazhet kyçe

HAPI 2: EKZAMINIMI DHE PRIORITIZIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT
•	Si varet plani zhvillimor (duke përfshirë aktivitetet ekonomike dhe mjetet e ndërlidhura të jetesës) nga shërbimet e ekosistemit dhe si ndikon ai te këto shërbime?
•	Cilat janë palët e interesuara të cilat mund të ndikohen nga plani zhvillimor dhe nga ndryshimet në shërbimet e

HAPI 2

ekosistemit?
• Cilat janë kostot dhe përfitimet që ndërlidhen me këto ndryshime dhe si do të shpërndahen ato nëpër grupe të ndryshme?
• A krijohen situata konflikti, konkurrence ose sinergjie?
• Cilat janë shërbimet më të rëndësishme të ekosistemit për planin zhvillimor dhe pse?

HAPI 3: IDENTIFIKIMI I KUSHTEVE, TRENDEVE DHE KËMBIMEVE
•	Cilat janë informatat, provat për kushtet e shërbimit të ekosistemit dhe prirjet ekzistuese dhe cilat janë boshllëqet kryesore në informata?

HAPI 3

• Cilat janë kushtet aktuale dhe prirjet e mundshme në të ardhmen në aspektin e kërkesës dhe ofertës për shërbime të ekosistemit?
• Cilët janë nxitësit kryesorë të ndryshimit?
•	Cilat janë kompromiset që kanë të ngjarë të bëhen midis qëllimeve zhvillimore dhe shërbimeve të ekosistemit
dhe në çfarë mënyre do të ndikojnë këto kompromise te palë të ndryshme të interesuara?

HAPI 4: VLERËSIMI I KORNIZËS INSTITUCIONALE DHE KULTURORE
• Cilat organizata dhe institucione drejtojnë ekosistemit dhe shërbimet e tyre?
• Kush merr pjesë në vendimmarrje dhe në çfarë roli?

HAPI 4

•	Cilat politika, rregullore dhe stimuj ndikojnë në përdorimin dhe menaxhimin e ekosistemit?
Kë dhe çfarë synojnë ato? Si zbatohen ato?
•	A ekzistojnë konflikte ose mospërputhje midis kornizave të ndryshme institucionale, politike,
ligjore dhe kulturore dhe sistemeve të ndërlidhura nxitëse?
• Cilat nevoja, interesa, vlera dhe të drejta të tjera diktojnë zgjedhjet për menaxhimin e ekosistemit?

HAPI 5: PËRGATITJA PËR VENDIMMARRJE MË TË MIRË
• Cilat janë rreziqet dhe mundësitë e ndërlidhura me shërbimet e ekosistemit në raport me planin e zhvillimit?
• A do të ishte i dobishëm vlerësimi ekonomik? Nëse po, si?

HAPI 5

•	Cilat janë opsionet më të realizueshme politike dhe pikat hyrëse për zvogëlimin ose shmangien e rreziqeve dhe
gjetjen e mundësive për shërbimet e ekosistemit?
• Si mund të mbështeten mbi përvojat aktuale masat e politikave, instrumentet dhe ndërhyrjet?

HAPI 6: ZBATIMI I NDRYSHIMIT
• A janë realiste, të realizueshme, të pranueshme dhe konsistente me planin zhvillimor opsionet e propozuara të politikave?
•	A ekzistojnë kapacitetet e nevojshme financiare, teknike, të burimeve njerëzore dhe institucioneve,
për të realizuar opsionet e politikës së përzgjedhur?

HAPI 6

• Kush do të përfshihet në zbatimin e masave të politikave dhe në çfarë roli?
• Si do të monitorohen ndikimet e masave të politikave?
• Si do të nxirren mësime nga kjo përvojë dhe si do të ndahen dhe komunikohen ato?
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HISTORIKU I
UDHËZUESIT DHE SI
TË PËRDORET

“SHËRBIMET E EKOSISTEMIT”
janë përftimet që njerëzit nxjerrin nga ekosistemet.
Ky term iu referohet mënyrave të ndryshme përmes të
cilave varemi nga natyra.
Kuadri i shërbimeve të ekosistemit përqendrohet në
mënyrat përmes të cilave mjedisi natyror mbështet,
mundëson dhe përmirëson mirëqenien e njerëzve. Kjo
e bën veçanërisht të rëndësishëm këtë koncept për vendimmarrësit, në shumicën e sektorëve zhvillimorë.
Janë realizuar disa qasje të ndryshme, të cilat
mbështeten në konceptin dhe kuadrin e shërbimeve të
ekosistemit. Këto përdoren gjithnjë e më shumë në të
gjithë botën, për të përkrahur proceset e lidhura qoftë
me mbrojtjen e natyrës apo zhvillimin e qëndrueshëm.

Pse janë të rëndësishme shërbimet e
ekosistemit për planifikimin zhvillimor?
Koncepti “shërbime të ekosistemit” përmbledh
mënyrat e shumta përmes të cilave njerëzit varen nga
natyra. Ekosistemet e shëndosha u japin njerëzve
shumë përfitime të ndryshme.
Natyra është burimi i jetës. Mirëqenia jonë varet nga përfitimet që
nxjerrim prej saj. Shërbimet e ekosistemit, të tilla si: uji i pijshëm, pjelloria e tokës, pjalmimi dhe mbrojtja nga përmbytjet, janë të
domosdoshme për prodhimin e ushqimit, kujdesin shëndetësor,
energjinë, strehimin, zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore
dhe gjendje të tjera bazë të cilat nevojiten për të siguruar mjetet e
jetesës dhe rritjen e qëndrueshme. Krahas kësaj, njerëzit e vlerësojnë
natyrën për përfitimet jomateriale që ofron ajo, p.sh. për frymëzim
artistik, domethënien kulturore dhe pasurimin shpirtëror.
Koncepti i shërbimeve të ekosistemit ka të bëjë si me varësinë tonë nga
natyra, ashtu edhe me ndikimin që kanë aktivitetet tona në të. Ky
koncept është një mjet që shërben për të marrë parasysh në mënyrë
sistematike rëndësinë e vlerave të natyrës në të gjithë sektorët ekonomikë dhe shoqërorë. Gjithashtu, koncepti ofron edhe arsyeshmërinë
bazë për zgjedhjet e rrugëve që të çojnë drejt zhvillimit miqësor ndaj
mjedisit, gjë që do të respektojë dhe ruajë këto përfitime.
Një sfidë kryesore është një shërbimet e ekosistemit janë nënvlerësuar
prej shumë kohësh në procesin e vendimmarrjes. Përfitimet dhe kostot që lidhen me konservimin dhe degradimin e tyre kanë qenë të
përjashtuara për një kohë të gjatë nga politikat, tregjet dhe çmimet që
formësojnë prirjet e njerëzve në prodhim dhe konsumim, zgjedhjet
në fushën e investimeve, mënyrën e përdorimit të tokës dhe praktikat
e menaxhimit të burimeve. Kjo do të thotë se shumë vendime merren
duke u mbështetur vetëm në informata të pjesshme, çka e çon ekosistemin drejt degradimit. Për pasojë, nuk ka pasur mundësi për zhvillim, ndërkohë që shpeshherë ka pasur kosto dhe humbje të konsiderueshme ekonomike.
Për këtë arsye, është tepër e rëndësishme të sigurohet që shërbimet e
ekosistemit të bëhen pjesë e planifikimit zhvillimor, sepse janë thelbësore për rritjen dhe zhvillimin e drejtë dhe të qëndrueshëm. Në të
njëjtën kohë, pjesa më e madhe e njerëzve, bizneseve dhe qeverive,
nuk mund të përballojnë kostot afatgjata ekonomike e sociale të cilat
ndërlidhen me degradimin e ekosistemit dhe humbjet prej tij.
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Cili është objektivi i këtij udhëzuesi?

Përmes kuadrit të ISHE-së, propozohet një qasje hap pas hapi
drejt integrimit të shërbimeve të ekosistemit në planifikimin
zhvillimor, qasje kjo që mund të përdoret:
 P
 ër të demonstruar varësinë dhe ndikimet e zhvillimit në

shërbimet e ekosistemit.
 P
 ër të nënvizuar nevojat dhe mundësitë për zvogëlimin e ndik-

imeve negative të veprimtarive zhvillimore dhe për rritjen e
ofrimit të shërbimeve të ekosistemit, nga të cilat ato varen.
 Për të identifikuar masat konkrete për ndërtimin e sinergjive pozitive midis shërbimeve të ekosistemit dhe proceseve zhvillimore.
Në këtë dokument, jepen udhëzime për planifikuesit zhvillimorë, lidhur me zbatimin e kuadrit të ISHE-së në kuadër të
punës së tyre, duke përfshirë:
 K
 uptimin e varësisë së njerëzve nga shërbimet e ekosistemit

dhe ndikimet që ata kanë mbi këto të fundit.
 I dentifikimin e shërbimeve të ekosistemit, të cilat janë të

shkallë—në gjithë vendin, në ndonjë vendndodhje të caktuar ose
për ndonjë sektor, kompani, apo komunitet specifik. Qasja e
ISHE-së është me rëndësi sidomos në nivelin lokal dhe rajonal.
Kjo për shkak se në procesin e vlerësimit kërkohen të dhëna specifike për vendin dhe propozohen përgjigje që janë specifike për kontekstin në fjalë, çka mund të jenë tepër të përgjithësuara nëse aplikohen në ndonjë shkallë më të madhe. Për këtë arsye, kjo qasje realizohet në mënyrën më të lehtë kur përdoret në situata më të përqendruara, ndërkohë që rezultatet që arrihen përmes saj priren të jenë
më të qëndrueshme.
Qasja e ISHE-së mund të përdoret në çdo sektor. Rëndësia e saj
është e dukshme për projektet dhe programet që kanë ndikim të
drejtpërdrejt në mjedisin natyror ose varësi prej tij. Me anë të kësaj
qasjeje, identifikohen pika të shumta të hyrjes për integrimin e shërbimeve të ekosistemit në planifikimin zhvillimor dhe zbatimin e
politikave. Për të siguruar informacione, për të caktuar stimuj dhe
për të planifikuar dhe rregulluar shfrytëzimin e shërbimeve të ekosistemit, mund të përdoren opsione të ndryshme politikash dhe
instrumente të ndryshme.
Qasja e ISHE-së mund të prezantohet në çdo fazë të ciklit të projektit. Për shembull, mund të përdoret gjatë shqyrtimit të një programi
ose plani ekzistues. Një tjetër opsion është që ISHE-ja të përdoret
për të ndihmuar në hartimin ose nisjen e një procesi të ri sektorial
ose të planifikimit hapësinor, që është në kryerje e sipër. Qasja e
ISHE-së mund të krijojë të dhëna mbështetëse për vendimmarrjen,
të cilat mund të bëhen pjesë e procedurave të planifikimit dhe
vlerësimit, siç janë: vlerësimi strategjik mjedisor (VSM), vlerësimi i
ndikimit në mjedis (VNM) ose analiza “kosto-përfitim” (AKP).

PJESA I

Qëllimi i këtij udhëzuesi, i titulluar “Integrimi i shërbimeve të ekosistemit në planifikim zhvillimor
(ISHE)”, është të ndihmojë planifikuesit zhvillimorë
në drejtim të njohjes së lidhjeve midis natyrës dhe
zhvillimit, duke marrë parasysh kompromiset që
ndërlidhen me plane të ndryshme zhvillimore dhe
duke bërë pjesë të vendimmarrjes mundësitë dhe
rreziqet që ndërlidhen me shërbimet e ekosistemit.

vendimtare për suksesin e procesit zhvillimor.
 V
 lerësimin e gjendjes së ekosistemeve, prirjeve dhe rreziqeve

e mundësive të ndërlidhura zhvillimore.
 H
 artimin e strategjive dhe marrjen e masave për menax-

himin e këtyre rreziqeve dhe mundësive.

Kur dhe si duhet të përdoret qasja hap
pas hapi e ISHE-së?
Qasja e ISHE-së ofron një metodologji të strukturuar për
t’u ardhur në ndihmë planifikuesve zhvillimorë në
marrjen parasysh të rreziqeve dhe mundësive që dalin
nga varësia e njerëzve nga shërbimet e ekosistemit dhe
ndikimet e tyre në to. Kjo është një qasje tolerante dhe e
orientuar kah proceset, e cila zbatohet lehtë dhe është e
zbatueshme në shumicën e konteksteve.
Në këtë udhëzues, flitet për zbatimin e procesit të ISHE-së në “planin zhvillimor”. Termi përdoret për qartësi dhe koncizitet. Në të
vërtetë, plani zhvillimor mund të jetë politikë ose plan qeveritar,
projekt ose propozim për investime, plan hapësinor, plan për zhvillimin e mjeteve të jetesës, plan afarist, plan për menaxhimin e
zonave të mbrojtura ose një prej tipave të shumtë të planeve.
Në parim, qasja e ISHE-së mund të zbatohet në çdo nivel ose

15

INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

Çfarë nevojitet për zbatimin e
qasjes së ISHE-së?
Për zbatimin e qasjes së ISHE-së, nevojitet ekspertiza teknike dhe të
dhëna të caktuara. Për shkak të theksimit të planifikimit me
pjesëmarrje, për këtë qasje kërkohet edhe një proces përmes të cilit
palëve të interesuara u lejohet të zhvillojnë konsultime dhe të
angazhohen. Në  Tabelën 1.1, paraqitet një pasqyrë e përgjithshme të burimeve që kërkohen për zbatimin e qasjes së ISHE-së.
Tabela 1.1: Burimet e kërkuara për zbatimin e qasjes së ISHE-së

Nevoja për të dhëna
dhe informacione

HAPI

Hapi 1: Përcaktimi i fushëveprimit të punës dhe
përgatitjet

•
•
•
•

Hapi 2: E
 kzaminimi dhe
prioritizimi i shërbimeve të ekosistemit

•
•
•
•
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Ekspertiza/
shkathtësitë
kryesore
teknike

Afatet

• Hartimi dhe lehtësimi i
Plani zhvillimor
procesit
Palët e interesuara
• Avokimi
Sfidat që duhet të adresohen
Problematikat e politikës, të cilat • Angazhimi i palëve të
interesuara
mobilizojnë opinionin publik
• Komunikimi
Aktivitetet kryesore ekonomike • Vlerësimi socio-ekonomik
dhe mjetet e jetesës
Të dhënat themelore biofizike • Vlerësimi i shërbimit të
ekosistemit
për zonën
Informacione për shërbimet e
ekosistemit (nëse ka)
Varësia dhe ndikimet e aktiviteteve të zhvillimit në shërbimet
e ekosistemit

• Rreth 1 javë (punëtori me
palët e interesuara dhe
hartimi i procesit)

• Rreth 1 javë

Hapi 3: I dentifikimi i kushteve, trendeve dhe
kompromiseve

• Të dhënat biofizike dhe
socio-ekonomike

• Vlerësimi i shërbimit të
ekosistemit

• Rreth 4-6 javë, në varësi të
metodave të vlerësimit

Hapi 4: V
 lerësimi i kornizës
institucionale dhe
kulturore

• Karakteristikat e palëve të
interesuara
• Politikat dhe strukturat e
stimujve

• Vlerësimi socio-kulturor

• Rreth 1-2 javë

Hapi 5: P
 ërgatitja për
vendimmarrje
më të mirë

• Sinteza e informacioneve të
mbledhura në hapat 1-4
• Opsionet e politikave
• Praktikat më të mira

• Planifikimi zhvillimor
• Analiza e politikave
• Vlerësimi ekonomik

• Rreth 1-2 javë

 batimi i
Hapi 6: Z
ndryshimit

• Analiza e fizibilitetit

• Hartimi dhe lehtësimi i
procesit
• Avokimi
• Komunikimi

• Rreth 1 javë (punëtori me
palët e interesit, shtjellimi i
planit të punës)
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PJESA
PART 1I

Sigurisht, kohëzgjatja dhe kostoja e vlerësimit të ISHE-së do të
ndryshojë në varësi të tematikave dhe problematikave që kërkohet të adresohen përmes saj si dhe nga procesi zhvillimor ku
ajo bën pjesë. Këto elemente përcaktojë tipin dhe sasinë e të
dhënave të nevojshme, numrin e palëve që kanë interes të përfshihen, kompleksitetin, pasigurinë dhe nivelin e hollësive.
Megjithatë, ia vlen të theksohet se integrimi i perspektivës së
shërbimeve të ekosistemit në procesin e planifikimit zhvillimor nuk duhet (dhe nuk do të duhej) të jetë i kushtueshëm ose
i vështirë për t’u zbatuar. Kështu prezantohet një mënyrë e re
mendimi, por që nuk përbën një proces të veçuar planifikimi.
Ne shumicën e situatave, është e mundshme të përdoren
kapacitetet dhe shkathtësitë ekzistuese si dhe të dhënat dhe
informacionet ekzistuese. Zakonisht, nuk është e nevojshme
të punësohet ndonjë numër i madh konsulentësh të jashtëm
apo të kryhen studime madhore të reja.
Megjithëkëtë, në pjesën më të madhe të rasteve, do të paraqitet
nevoja për ndërrimin e perspektivës, në rastet kur shërbimet e
ekosistemit duhet të integrohen plotësisht në procesin e planifikimit zhvillimor. Ata që do të merren me këtë, duhet të
shpenzojnë kohë për të lexuar, reflektuar dhe për t’u përgatitur
për adresimin e këtyre çështjeve dhe sfidave të reja. Ia vlen të
vihet në dukje që, për zbatimin e suksesshëm të qasjes së
ISHE-së, zakonisht ekziston nevoja që pjesëmarrësit të informohen shkurtimisht dhe të përgatiten, sidomos nëse konceptet
dhe terminologjia që ka të bëjë me shërbimet e ekosistemit janë
të reja për ta. Zakonisht, kërkohet që të ofrohet njëfarë trajnimi ose rritje vetëdijesimi.

Përmbajtja e udhëzuesit
Ky udhëzues është i ndarë në katër pjesë:
 Në pjesën 1, “Hyrja dhe orientimi” (kjo pjesë), paraqitet

arsyeshmëria e udhëzuesit dhe përmblidhet përmbajtja e tij.
Në këtë pjesë përshkruhet edhe baza teorike dhe konceptuale
për qasjen e ISHE-së. Pjesa 1 është e rëndësishme veçanërisht
për ata që ende nuk janë mësuar me kornizën e mirëqenies së
njerëzve përmes shërbimeve të ekosistemit.
 Në pjesën 2, “Integrimi i shërbimeve të ekosistemit në plani-

fikim zhvillimor”, shtjellohet qasja 6-hapshe e ISHE-së. Në
fillim të pjesës, jepet një pasqyrë e përgjithshme dhe më pas
secili nga hapat paraqitet me hollësi. Për çdo hap të procesit,
në udhëzues jepen shpjegime lidhur me atë se çfarë duhet
bërë, si duhet bërë dhe çfarë pritet të jenë rezultatet.
 Në pjesën 3, “Fjalorthi dhe referencat”, jepet një listë e liter-

aturës dhe shpjegohen termat dhe konceptet kyçe që përdoren në këtë udhëzues.
 Në pjesën 4, “Anekset”, jepen burime të tjera të cilat mund

të jenë të dobishme gjatë realizimit të procesit të vlerësimit të
ISHE-së.
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SI DUHEN KUPTUAR SHËRBIMET E EKOSISTEMIT NË NJË KONTEKST ZHVILLIMOR
Në këtë pjesë, vihet në dukje arsyeshmëria
e integrimit të shërbimeve të ekosistemit
në planifikim zhvillimor, dhe paraqitet një
pasqyrë e përgjithshme e koncepteve që
qëndrojnë në themel të qasjes së ISHE-së.
Koncepti i shërbimeve të ekosistemit
Koncepti i shërbimeve të ekosistemit qëndron në thelb të qasjes së ISHE-së. Ai gjeti përdorim të përditshëm si pasojë e
punës së Vlerësimit Mijëvjeçar të Ekosistemit (MEA–Millennium Ecosystem Assessment). MEA-ja ishte vlerësimi kryesor i
ndikimit të njeriut në mjedis, për të cilin bëri thirrje Sekretari
i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kofi
Anan, në vitin 2000. Ky vlerësim u nis në vitin 2001 dhe u
publikua në vitin 2005. Në këtë vlerësim, u përfshinë mbi
1,300 kontribuues nga e gjithë bota. MEA-ja i përkufizon

shërbimet e ekosistemit si “përfitime që njerëzit marrin nga
ekosistemet”, dhe i grupon këto përfitime në katër kategori
bazë (MEA 2005). Këtu përfshihen shërbimet furnizuese, si:
furnizimi me ushqime, ujë, lëndë druri, fije dhe burime gjenetike; shërbimet rregulluese, si: rregullimi për klimën, përmbytjet, sëmundjet dhe cilësinë e ujit si dhe trajtimi i mbetjeve;
shërbimet përkrahëse, si: formimi i dherave, pjalmimi dhe
qarkullimi i lëndëve ushqyese; dhe shërbimet kulturore, si:
koha e lirë, shijimi i veprave estetike dhe përmbushja
shpirtërore. Ky kategorizim standard tashmë pranohet dhe
përdoret gjerësisht në nivelin ndërkombëtar në forma e trajta
të ndryshme1, dhe është përshtatur në gjithë tekstin e këtij
udhëzuesi.
 Në aneksin 1 paraqitet një pasqyrë e përgjithshme e shërbimeve dhe kategorive të ekosistemeve. Edhe faqja “ValuES”
ofron një gamë fletëpalosjesh me informata të mëtejshme:
http://www.aboutvalues.net/ecosystem_services/

BIODIVERSITETI DHE SHËRBIMET E EKOSISTEMIT
“Konventa për diversitetin biologjik” (për të cilën flitet më poshtë
në këtë kapitull) është një marrëveshje botërore shumëpalëshe e
cila ka të bëjë me konservimin, shfrytëzimin e qëndrueshëm dhe
përftimin e barabartë nga bashkëndarja e diversitetit biologjik (i
njohur zakonisht me termin “biodiversitet”).
Konventa e përkufizon “biodiversitetin” si “ndryshueshmëri tek
organizmat e gjallë si pasojë e të gjitha burimeve, duke përfshirë, ndër
të tjera, sistemet tokësore, detare dhe sistemet e tjera ujore si dhe komplekset ekologjike ku bëjnë pjesë. Këtu përfshihet diversiteti brenda
specieve, midis specieve dhe ai i ekosistemeve.”

Biodiversiteti është themeli i shërbimeve të ekosistemit. Ai
luan një rol të rëndësishëm në realizimin e përfitimeve që
marrin njerëzit nga ekosistemet, sepse bën të qëndrueshme
funksionet kyçe të ekosistemeve, strukturat dhe proceset e
tyre.
Për të mësuar më shumë lidhur me marrëdhënien midis biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit dhe për dobinë që
kanë këto koncepte në procesin e vendimmarrjes, vizitoni
faqen:
http://www.openness-project.eu/

1 	Në veprën “Ekonomia e ekosistemeve dhe biodiversitetit [The Economics of Ecosystems and Biodiversity]”, për shembull, përdoren kategoritë e modifikuara të shërbimeve furnizuese, rregulluese
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dhe kulturore dhe të habitatit. Klasifikimi i Përbashkët Ndërkombëtar për Shërbimet e Ekosistemit (CICES–The Common International Classification of Ecosystem Services), i hartuar
mbështetur në punën e kryer nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA–European Environment Agency) në fushën e kontabilitetit mjedisor, sugjeron një ndarje më të hollësishme e më gjithëpërfshirëse të aspekteve të furnizimit, rregullimit dhe mirëmbajtjes dhe atyre kulturore (shih linkun në fund të këtij kapitulli).

PJESA
PART 1I

Parimet zhvillimore
Planifikimi zhvillimor realizohet në shumë kontekste të ndryshme dhe ka qëllime e synime që variojnë mjaft nga njëri-tjetri.
Megjithatë, mund të identifikohen katër kategori të përgjithshme të qëllimeve “të panoramës së përgjithshme”, të cilat
zakonisht nxisin përpjekjet zhvillimore:

Zhvillimi i qëndrueshëm
Zbutja e varfërisë
Prodhimi sektorial
Rezultatet si dhe performanca
afariste
Këto kategori përbëjnë kuadrin gjithëpërfshirës brenda të cilit
do të mund të zbatohet qasja e ISHE-së në shumicën e rasteve.
Për zhvillimin e qëndrueshëm kërkohet që shoqëria t’i përdorë
burimet e natyrës në të njëjtin ritëm me të cilin zëvendësohen në
natyrë. Kuptohet që ruajtja e sasisë dhe cilësisë së përshtatshme
të shërbimeve të ekosistemit luan një rol vendimtar në këto procese dhe në arritjen e qëllimeve globale të cilat ndërlidhen me to
(siç janë Qëllimet për Zhvillim të Qëndrueshëm ose SDG-të –
Sustainable Development Goals,  të cilat përshkruhen më
poshtë) dhe qëllimet zhvillimore të ndërlidhura në nivel kombëtar dhe rajonal.
Gjithashtu shfrytëzimi i qëndrueshëm dhe menaxhimi i ekosistemeve është çelësi për përpjekjet në drejtim të zbutjes së
varfërisë dhe reduktimit të saj, përpjekje këto që përbëjnë thelbin e shumicës së strategjive dhe planeve zhvillimore. Shërbimet
e ekosistemit priten të jenë të rëndësishme sidomos për mjetet e
jetesës së të varfërve, ndërkohë që degradimi dhe humbja e tyre
mund të ketë pasoja shkatërruese në mirëqenien e të varfërve si
dhe të minojë përpjekjet për zvogëlimin e incidencës së varfërisë.
Nga ana tjetër, me anë të menaxhimit dhe qeverisjes të shërbimeve të ekosistemit, duhet të nxiten barazia dhe përfshirja, dhe

t’i kushtohet vëmendje e posaçme nevojave të të varfërve, varësisë së tyre të veçantë dhe ndikimeve.
Pothuaj i gjithë prodhimi sektorial dhe rezultatet e tij varen, në
njëfarë mënyre, nga shërbimet e ekosistemit, qoftë drejtpërdrejt
apo tërthorazi. Ndonëse këto lidhje janë të dukshme në rastin e
sektorëve që mbështeten në burimet natyre (siç janë pylltaria,
peshkimi ose bujqësia), shpeshherë këto lidhje janë po aq të
rëndësishme edhe për sektorët e tjerë të industrisë dhe shërbimeve (p.sh. për sektorin e shëndetësisë, ujësjellësin dhe pastrimin, energjinë ose zhvillimin urbanistik). Kjo ndodh kryesisht për shkak të rolit të rëndësishëm që luajnë shërbimet
përkrahëse dhe ato rregulluese në mundësimin, mirëmbajtjen
dhe mbrojtjen e prodhimit, konsumimit dhe infrastrukturës.
Shërbimet e ekosistemit përkrahin dhe mbështesin produktet
sektoriale dhe zakonisht ndihmojnë në zvogëlimin e kostove
dhe shpenzimeve. Përmes identifikimit të varësive dhe ndikimeve, shfrytëzimi i qasjes së shërbimeve të ekosistemeve kontribuon në paraqitjen vizuale të varësive reciproke midis sektorëve, njerëzve dhe natyrës, në një mënyrë më të prekshme e më
të kuptueshme, duke hedhur kështu themelet për zhvillimin e
negociatave më të informuara.
Shumë procese të planifikimit zhvillimor përfshijnë sektorin
privat si pjesëmarrësin kryesor. Për këtë arsye, është me rëndësi
të merret parasysh se si dhe pse kanë shërbimet e ekosistemit
rëndësi kyçe për performancën afariste. Degradimi i ekosistemit ndikon në rreziqet dhe mundësitë afariste dhe në përfitimet e korporatave, prodhim dhe mundësitë e marketingut.
Shumë kompani dhe industri tashmë e pranojnë se marrja parasysh e shërbimeve të ekosistemit në vendimmarrje mund t’i ndihmojë të adresojnë me më shumë efikasitet një gamë të gjerë
problematikash dhe çështjesh, çka i ndihmon të optimizojnë
fitimet dhe t’i bëjnë ato të qëndrueshme, t’iu qasen tregjeve të
reja dhe të jenë të hapura ndaj mundësive për investime, të
përmbushin kërkesat e konsumatorëve dhe aksionarëve, si dhe
të veprojnë në pajtim me kërkesat rregullatore dhe ligjore2.

2	Shumë shoqata ose koalicione të ndryshme industriale (siç janë Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm [World Business Council for Sustainable Development] dhe Koalicioni për Kapital

Natyror [Natural Capital Coalition]), adresojnë nevojën për integrimin e shërbimeve të ekosistemit dhe të biodiversitetit në nisma të ndryshme afariste dhe kompani të ndryshme. Disa sektorë ose kompani kanë miratuar edhe udhëzues, parime ose standarde vullnetare për operacionet e tyre, përmes të cilave zakonisht përpiqen, ndër të tjera, të ruajnë biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit, në një
nivel shumë më të lartë sesa niveli që u kërkohet atyre me ligjet e vendeve të ndryshme. Këtu përfshihen, për shembull, certifikimi për pylltarinë, akuakulturën dhe peshkimin, kartat sociale ose etike, neutraliteti në emetimin e karbonit ose shpyllëzimi në nivelin zero.
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Njohja e lidhjeve midis shërbimeve të
ekosistemit, mirëqenies së njerëzve dhe
zhvillimit
Çelësi i zhvillimit të qëndrueshëm është arritja e një
ekuilibri midis shfrytëzimit të burimeve natyrore për
zhvillimin socio-ekonomik dhe konservimit të shërbimeve të ekosistemit, të cilat janë vendimtare për mirëqenien dhe mjetet e jetesës së njerëzve (Falkenmark et
al., 2007). Për arritjen e këtij ekuilibri nuk ekziston
ndonjë projekt i caktuar. Megjithatë, është e domosdoshme të kuptohet se si kontribuojnë shërbimet e ekosistemit në mjetet e jetesës së njerëzve dhe kush përfiton
e kush humb nga ndryshimet që vijnë si pasojë e ndërhyrjeve zhvillimore (MacCartney et al., 2015).
Thënë fare thjesht, ekosistemet natyrore janë një pjesë kryesore e
infrastrukturës zhvillimore: grupi i mjeteve, shërbimet dhe pajisjet
që nevojiten për funksionimin dhe rritjen e ekonomisë dhe shoqërisë
(Emerton 2008). Kjo ndodh sepse ato ofrojnë një mënyrë të
vlefshme dhe ekonomike, nga pikëpamja e kostove, për realizimin e qëllimeve zhvillimore dhe përkrahjen e proceseve zhvillimore, sidomos për të varfrit. Zakonisht, mirëmbajtja e shërbimeve të ekosistemit kushton shumë më pak sesa investimi në
alternativa më të shtrenjta artificiale (që shpesh janë më pak
efikase). Mosinvestimi në ekosisteme, jo vetëm që është dritëshkurtësi në aspektin ekonomik, por kostot, humbjet dhe dëmet
që dalin nga kjo lënie pas dore mund të vërë në rrezik, në fund,
edhe qëllimet kyçe zhvillimore. Njohja e lidhjeve midis qëllimeve zhvillimore, mirëqenies së njerëzve dhe shërbimeve të ekosistemit mund të vërë në pah ndryshimin midis një strategjie të
suksesshme zhvillimore dhe një strategjie që dështon, për shkak
të rrjedhojave ose ndryshimeve të pashqyrtuara në rrjedhën e
shërbimeve të ekosistemit dhe, prej kësaj, në vetë qëllimet e
deklaruara zhvillimore (WRI 2008).
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Nevoja për të konservuar biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit tashmë pranohet gjerësisht. Ajo pasqyrohet si në politikat
kombëtare, ashtu edhe në qëllimet dhe marrëveshjet e nivelit
global (aspektet kyçe të kuadrit ndërkombëtar që ka të bëjnë me
biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit përshkruhen më
poshtë). Megjithatë, biodiversiteti dhe shërbimet e ekosistemit
nuk janë integruar ose përfshirë ende plotësisht në mendimin e
zhvillimit sektorial. Integrimi (angl. mainstreaming) mund të
përkufizohet si “integrim i shqetësimeve për biodiversitetin dhe
shërbimet e ekosistemit në sektorë dhe qëllime zhvillimore të
përcaktuara, përmes një shumëllojshmërie qasjesh dhe mekanizmash, me qëllim arritjen e biodiversitetit të qëndrueshëm dhe
rezultateve zhvillimore” (IIED, 2013). Ky koncept nuk ka të
bëjë me imponimin apo bërjen me detyrim të përfshirjes së biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit në sektorë të tjerë.
Përkundrazi, ky koncept përfshin zgjerimin e perspektivës së
planifikuesve dhe ndryshimin e qasjes së tipit “biznes si zakonisht”.

INTEGRIMI (MAINSTREAMING)...
nënkupton promovimin e koherencës midis biodiversitetit
dhe politikave zhvillimore përmes “ngulitjes së konsideratave të biodiversitetit në politikat, strategjitë dhe praktikat e
aktorëve kyç publik dhe privatë, të cilat ndikojnë në biodiversitet ose varen prej tij, me qëllim që ky të ruhet dhe të përdoret
në mënyrë të qëndrueshme, si në nivel lokal ashtu edhe në atë
global” (Huntley dhe Redford 2014). Ky është një koncept
i rëndësishëm, sepse bashkëpunimi shumësektorial dhe
midis shumë palëve të interesuara është i nevojshëm për të
trajtuar shkaqet thelbësore të humbjes së biodiversitetit.
Ky koncept përmendet shprehimisht në disa deklarata për
politika dhe synime botërore, duke përfshirë:

“Planin strategjik për biodiversitet 2011-2020” të Konventës për Diversitetin Biologjik (KDB), i cili përfshin qëllimin për adresimin e shkaqeve thelbësore të humbjes së
biodiversitetit, me anë të përfshirjes së biodiversitetit në
qeveri dhe shoqëri, dhe synimin që: “Jo më vonë se viti
2020, vlerat e biodiversitetit të integrohen në strategjitë e
zhvillimit kombëtar dhe lokal dhe të uljes së varfërisë dhe
në proceset e planifikimit, dhe të bëhen pjesë e sistemeve
kontabël kombëtare dhe, sipas nevojës, atyre të raportimit.”

Synimin 15.9 të Agjendës së OKB-së për Zhvillim të Qëndrueshëm deri në vitin 2030 është që “deri në vitin 2020,
vlerat e ekosistemit dhe biodiversitetit të integrohen në
planifikimin e nivelit kombëtar dhe lokal, në proceset e
zhvillimit, strategjitë dhe llogaritë për uljen e varfërisë.”

Deklaratën e Politikës për Integrimin e Biodiversitetit dhe
Shërbimeve të ndërlidhura të ekosistemit në Bashkëpunimin Zhvillimor (OECD-DAC 2010) e Komitetit
për Asistencë Zhvillimore (DAC–Development Assistance
Committee) i OBEZH-it vë në dukje domosdoshmërinë
që agjencitë e bashkëpunimit zhvillimor të përkrahin vendet partnere në drejtim të “integrimit të diversitetit dhe
shërbimeve të ekosistemit në politikat zhvillimore, planet
sektoriale dhe proceset e buxhetimit” dhe përkrahjes së
zhvillimit të mjeteve, praktikave, kapaciteteve, vetëdijes
dhe kuadrit qeverisës që është i domosdoshëm për përfshirjen e proceseve me qëllim arritjen e suksesit.

PJESA I: HYRJE DHE ORIENTIM

i karakterizojnë këto sisteme të bashkëshoqëruara socio-ekologjike
( Figura 1.1). Fokusi është te mënyra se si sistemet socio-ekonomike dhe nevojat zhvillimore varen nga shërbimet e ekosistemit,
dhe tek ajo se si ndikohen dhe ndërmjetësohen këto marrëdhënie
nëpërmjet institucioneve, rregulloreve dhe politikave të ndryshme.

PJESA I

Një prej sfidave kryesore për përfshirjen është se planifikuesit zhvillimorë priren ta trajtojnë mjedisin si eksternalitet, që ndodhet
jashtë sferës së tyre të shqetësimit dhe kontrollit. Në njëfarë mase,
kjo ndodh për shkak të mungesës së informatave dhe vetëdijes: ndikimet e gjera të degradimit të ekosistemit vlerësohen pak.
Gjithashtu, kjo sfidë del edhe si pasojë e ligjeve, ndëshkimeve apo
sistemeve të shpërblimit në fushën mjedisore, të cilat janë të dobëta
ose nuk zbatohen. Në shumë raste, ka mungesë të vullnetit politik
për të kryer ndryshime, sepse “çështjet e biodiversitetit shpesh
konkurrojnë me prioritete të tjera zhvillimore të cilat kanë ndikim
më të madh politik” (Bass, Roe dhe Smith, 2010). Në pothuaj të
gjitha rastet, objektivat e qëndrueshmërisë mjedisore konsiderohen
të ndryshme nga qëllimet zhvillimore dhe, ndonjëherë, në kundërshtim me to. Përballë nevojës së ngutshme për zhvillim ekonomik
dhe ulje të varfërisë, dhe duke marrë parasysh pamjaftueshmërinë e
fondeve publike dhe financimeve nga donatorët, mjedisi priret të
mbetet prioritet i ulët në proceset e formulimit të planeve dhe politikave zhvillimore. Një shqetësim kyç është ndikimi i kalimit nga
pikëpamja sipas së cilës shërbimet e ekosistemit janë luks që planifikuesit urbanë nuk mund ta përballojnë, te pikëpamja sipas së cilës
këto shërbime konsiderohen si domosdoshmëri në të cilën nuk
mund të mos investojnë (UNDP dhe UNEP, 2008).
Zbatimi i kuadrit të shërbimeve të ekosistemit ndihmon për të vënë
në dukje se eksternalitetet mjedisore kanë rëndësi për proceset
zhvillimore. Kjo i bën këto lidhje të dukshme dhe synon të integrojë
më mirë shërbimet e ekosistemit në planifikimin zhvillimor (dhe,
në po të njëjtën masë, nevojat zhvillimore në planifikimin e konservimit të ekosistemit). Prandaj, një përbërës kyç i qasjes së
ISHE-së është gjurmimi dhe reagimi ndaj proceseve dhe lidhjeve që

EKSTERNALITETI
mund të përkufizohet si pasojë pozitive ose negative e një
veprimtarie ekonomike, pasojë kjo e cila bie mbi një palë të
tretë të pandërlidhur me veprimtarinë dhe që nuk pasqyrohet në çmimin e mallrave apo shërbimeve që prodhohen
dhe për të cilën nuk paguhet apo jepet asnjë kompensim.
Këto kosto ose humbje bien në kurriz të të tjerëve, në
ekonominë e përgjithshme ose, marrin formën e efekteve
përtej kufitare ose bien në kurriz të brezave të ardhshëm të
popullsisë. Shembull i eksternalitetit pozitiv mjedisor është
rasti kur nga investimi i pronarit të tokës në konservimin e
ujëmbledhësit pranë burimit kanë dobi përdoruesit e tjerë
larg tij. Shembull i eksternalitetit negativ është kur marrja
e ujit në burim krijon një rrjedhë të pamjaftueshme ose me
cilësi të dobët uji për përdorim nga njerëzit dhe sistemet
natyrore që ndodhen larg burimit.
Burimi: Emerton and Howard (2008)

Figura 1.1: Sistemi i bashkëshoqëruar socio-ekologjik
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Burimi: Maes et al. (2013)
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Një tjetër parim ndërsektorial është dëshira për ta vënë në dukje
diversitetin dhe shumësinë e palëve të interesuara si tek ekosistemet, ashtu edhe te sistemet socio-ekonomike. Një prej karakteristikave përkufizuese të konceptit të shërbimeve të ekosistemit (dhe të qasjes së ISHE-së) është që njerëzit dhe proceset e
zhvillimit njerëzor duhet të vendosen në qendër të planifikimit
mjedisor. Pjesë përbërëse e kësaj është pranimi i faktit se shumë
palë të ndryshme të interesuara ndikohen, pozitivisht apo negativisht, nga ndryshimet në shërbimet e ekosistemit. Në harmoni
me këtë qëllim, koncepti i pluralizmit të vlerave, ose vlerat e
shumëfishta, ka dalë si një çështje kyçe gjatë viteve të fundit. Me
anë të këtij koncepti njihen mënyrat përmes të cilave njerëzit i
vlerësojnë dallimet në shërbimet e ekosistemit në varësi të prejardhjes kulturore dhe institucionale të tyre, pikëpamjeve, parimeve dhe parapëlqimeve që kanë. Nga ana tjetër, çdo përpjekje
për të vlerësuar, matur ose, përfaqësuar ndryshe shërbimet e
ekosistemit, përfshin pranimin, bërjen të dukshme dhe respektimin e këtyre perceptimeve të ndryshme.

Koncepti i VLERAVE TË SHUMËFISHTA pasqyron
mënyrat e ndryshme përmes të cilave njerëzit vlerësojnë
natyrën dhe përfitimet prej saj, në varësi të hapësirës
natyrore ku jetojnë, prejardhjes kulturore dhe historikut
institucional si dhe botëkuptimeve, parimeve dhe parapëlqimeve të tyre. Këto vlera mund të jenë ose në sinergji
me njëra-tjetrën ose të pandërlidhura (p.sh. ruajtja e pyllit
për qëllime të shumëfishta, si: furnizimi me ujë, ruajtja e
habitatit dhe zhvillimi i aktiviteteve zbavitëse përkundër
përdorimit të tij për lëndë drusore). Kjo krijon nevojën
për veprim nga ana e politikëbërësve, me qëllim që këto
dallime të merren parasysh si duhet në vendimet e tyre.
“Udhëzuesi për Konceptualizimin e ndryshëm të vlerave të
shumëfishta” i “Platformës Ndërqeveritare Politiko-Shkencore për Biodiversitetin dhe Shërbimet e Ekosistemit
(IPBES–Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services)” përpiqet të kalojë
vëmendjen nga thjesht përdorimi i argumenteve ekonomike për vendimet që ndërlidhen me ekosistemin drejt
një procesi vlerësimi më gjithëpërfshirës. Në këtë
udhëzues trajtohen pesë kategori vlerash: biofizike,
socio-kulturore, shëndetësore, ekonomike dhe holistike.
Burimi: IPBES (2015)
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Kuadri ndërkombëtar për integrimin e
shërbimeve të ekosistemit në planifikim
zhvillimor
Agjenda e OKB-së për Zhvillim të Qëndrueshëm deri në vitin
2030 dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)
Shtatëmbëdhjetë Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) të
OKB-së mbështeten në Qëllimet e mëhershme të Zhvillimit të
Mijëvjeçarit (MDG). MDG-të, të cilat u miratuan në vitin 2000 dhe
kishin si cak vitin 2015, adresonin një gamë problematikash ku përfshiheshin: ulja e varfërisë, uria, sëmundjet, pabarazitë gjinore dhe sigurimi i qasjes në ujë të pijshëm dhe ujëra të zeza. SDG-të e reja, dhe

agjenda e qëndrueshmërisë në përgjithësi, i tejkalojnë këto synime.
Në to adresohen shkaqet kryesore të varfërisë dhe nevoja universale
për zhvillim që u bën dobi të gjithë njerëzve (UNDP, 2016).
Nga 17 SDG-të, dy i referohen specifikisht biodiversitetit: Qëllimi 14
(ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe burimeve detare për zhvillim të qëndrueshëm) dhe Qëllimi 15 (mbrojtja,
rikuperimi dhe nxitja e përdorimit të qëndrueshëm të ekosistemeve
tokësore, menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, lufta kundër
shpyllëzimit, ndalimi dhe zhbërja e degradimit të tokës dhe ndalimi i
humbjes së biodiversitetit). Arritja e shumë prej SDG-ve të tjera lidhet
ngushtë me këto dy qëllime, prandaj edhe mund të krijohen veprime
sinergjike dhe përfitime reciproke. Megjithatë, arritja e disa qëllimeve
të tjera mund të rezultojë në ndikime negative në natyrë.
Për më shumë informacione, vizitoni faqen:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

Figura 1.2: Ekonomitë dhe shoqëritë si pjesë të ngulitura të biosferës
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Burimi: Rockström & Sukhdev (2016)

Në tetor të vitit 2010, në Konferencën e 10-të të Palëve të KDB-së në
Nagoja të Japonisë, Palët miratuan planin e ri strategjik për periudhën
2011-2020 së bashku me të ashtuquajturat “synime të Aichi-t”. Synimet
e Aichi-t janë 20 synime të grupuara në 5 qëllime strategjike, me të cilat
kërkohet të nxitet “veprimi efektiv dhe urgjent për ndalimin e humbjes
Konventa për Diversitetin Biologjik (KDB) është një traktat
së biodiversitetit, me qëllim që të sigurohet që deri në vitin 2020, ekosisndërkombëtar, i detyrueshëm nga pikëpamja ligjore, i cili ka tri qëltemet të kenë aftësi rimëkëmbëse dhe të vazhdojnë të ofrojnë shërbime
lime kryesore: ruajtja e biodiversitetit, përdorimi i qëndrueshëm i
bazë, duke siguruar në këtë mënyrë shumëllojshmërinë e jetës në planet
biodiversitetit dhe ndarja e drejtë dhe e barabartë e përfitimeve që
dhe duke kontribuuar në mirëqenien e njerëzve dhe çrrënjosjen e
dalin nga përdorimi i burimeve gjenetike. Ky traktat mbulon divervarfërisë.” Palët e KDB-së ftohen të caktojnë synimet e tyre vetanake
sitetin në të gjitha nivelet (ekosistemet, speciet dhe burimet gjenebrenda këtij kuadri fleksibël, duke marrë parasysh nevojat dhe prioritetike) dhe trajton sektorë të shumtë.
tet kombëtare. Për më shumë informata vizitoni faqen:
https://www.cbd.int/sp/targets/
Figura 1.3: KDB-ja dhe protokollet e saj, konventat e tjera për diversitetin dhe IPBES-ja

"Plani strategjik për periudhën 20112020” i Konventës për Diversitetin
Biologjik (KDB) dhe synimet e Aichi-t

KDB
Konservimi i biodiversitetit biologjik

IPBES

Përdorimi i
qëndrueshëm

Protokolli i
Kartagjenës

Ndarje e barabartë
dhe e drejtë e
përfitimeve
Protokolli i
Nagojës

Integrimi Hulumtimi Ngritja e kapaciteteve Financimi
Raportimi
IPPC

24

Ramsar

WHC

CITES

Plani strategjik
5 qëllime strategjike & 20 synimet e Aichi-t
Strategjitë
kombëtare
dhe planveprimet
për biodiversitetin

Mobilizimi i burimeve

Korniza e raportimit financiar
CMS

ITPGR
Burimi: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

PJESA I: HYRJE DHE ORIENTIM

IPBES-ja, e themeluar në vitin 2012, është organ i pavarur ndërqeveritar për vlerësimin e gjendjes së biodiversitetit në planet, ekosistemeve të tij dhe shërbimeve thelbësore që ato i ofrojnë shoqërisë.
IPBES-ja u hartua me qëllim që të shërbente si ndërfaqe midis
komunitetit të shkencëtarëve dhe politikëbërësve, duke kërkuar
kështu të rris kapacitetin për përdorimin e shkencës në proceset
politikëbërëse në nivelin lokal, kombëtar dhe global si dhe për të
përforcuar këtë përdorim. Kjo platformë adreson nevojat e Marrëdhënieve Shumëpalëshe Mjedisore që kanë të bëjnë me biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit (siç është KDB-ja), dhe
mbështetet në proceset ekzistuese me qëllim që të përmirësojë sinergjinë dhe përplotësinë midis punës së institucioneve të ndryshme.
Kuadri konceptual i IPBES-së është model tepër i thjeshtuar i
ndërveprimeve komplekse midis botës natyrore dhe shoqërive
njerëzore. Kjo ide ilustrohet në  Figurën 1.4, në të cilën paraqiten elementet e natyrës dhe shoqërisë të cilët përbëjnë synimin
kryesor të IPBES-së.








përfshirëse që duhet të jenë të kuptueshme dhe të rëndësishme për të gjitha palët e përfshira të interesuara në IPBES
dhe përfshijnë kategoritë e shkencës perëndimore (në të gjelbër) dhe kategori të barasvlershme ose të ngjashme, sipas sistemeve të tjera të njohurive (në ngjyrë blu). Kategoria blu
dhe ajo e gjelbër shërbejnë si ilustrim dhe nuk janë shteruese.
Shigjetat tregojnë ndikimin midis elementeve, ndërsa shigjetat e pikëzuara shënojnë lidhjet që konsiderohen të rëndësishme, por që nuk janë fokusi kryesor i IPBES-ës.
V lerat antropocentrike të natyrës paraqiten brenda kutive
dhe tregojnë natyrën, përfitimet që kanë njerëzit nga natyra
dhe cilësinë e mirë të jetës si dhe në shigjetat që i lidhin këto
kuti.
V lerat e brendshme të natyrës (që paraqiten nga elipsi blu
poshtë kutisë së natyrës) nuk varen nga përvoja njerëzore.
Shigjetat e trasha me ngjyrë, që janë poshtë dhe në të djathtë
të kuadrit qendror, tregojnë se marrëdhëniet midis elementeve ndryshojnë me kalimin e kohës (shigjeta horizontale
poshtë) dhe ndodhin me shkallë të ndryshme në hapësirë
(shigjeta vertikale).
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Platforma Ndërqeveritare Politiko-Shkencore për Biodiversitetin dhe
Shërbimet e Ekosistemit (IPBES)

 Në secilën kuti, kryetitujt në të zezë shënojnë kategoritë

Për më shumë informata, vizitoni faqen: http://www.ipbes.net

Figura 1.4: Kuadri konceptual i IPBES-së
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Burimi: Díaz et al. (2015)
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Komunikimi i vlerave të shërbimeve të
ekosistemit dhe adresimi i kompromiseve
Për fat të keq, tradicionalisht, vlerat e shërbimeve të ekosistemit nuk janë marrë parasysh kur shqyrtohen kostot
dhe përfitimet e opsioneve të ndryshme zhvillimore,
aktivitetet dhe investimet e ndryshme. Me pak përjashtime, figurat zyrtare që angazhohen nga qeveritë dhe
donatorët për të gjurmuar performancën zhvillimore dhe
ekonomike, i nënvlerësojnë në mënyrë masive si kontributin e shërbimeve të ekosistemit, ashtu edhe ndikimet
negative të aktiviteteve ekonomike në mjedis.
Edhe teknikat tradicionale për vlerësimin e projekteve dhe programeve kanë dështuar në masë të konsiderueshme në marrjen parasysh të kostove dhe përfitimeve të shërbimeve të ekosistemit. Më e
shumta, planifikimi zhvillimore tradicionalisht përqendrohet te
shërbimet furnizuese, si: ushqimi, fijet dhe ujërat e ëmbla, të cilat
kanë pasur prej kohësh vlerë në treg (WRI 2008). Prej kohësh
pranohet se shërbimet furnizuese lidhen ngushtë me shumë qëllime
kryesore zhvillimore (siç është siguria ushqimore, krijimi i të ardhurave, punësimi, shëndeti dhe ushqyerja). Kontributi më pak i
dukshëm i shërbimeve përkrahëse, rregulluese dhe kulturore
zakonisht nuk është marrë parasysh – edhe pse këto funksione
themelore në fakt mund të mbështesin përmbushjen e shumicës së
nevojave bazë zhvillimore, siç janë: furnizimi i rregullt me ujë të
pastër, prodhimi i qëndrueshëm i drithërave dhe peshkimi i qëndrueshëm, zvogëlimi i rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe përsh-
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tatja ndaj ndryshimeve klimatike. Në shumë raste, kjo ka çuar në
kosto ose humbje negative ekonomike të paqëllimta. Siç do ta
shohim më në hollësi më poshtë, kjo ka lënë të kuptohet edhe se
mundësitë për krijimin e të ardhurave, për punësimin dhe për
përfitime të tjera zhvillimore në një nivel më të gjerë shoqëror,
shpeshherë kanë munguar.
Tani nga vende dhe sektorë të ndryshëm na vijë shumë shembuj të
përfitimeve të larta ekonomike të cilat krijohen nga shërbimet e
ekosistemit për mirëqenien e njerëzve dhe proceset zhvillimore
(dhe të humbjeve që vijnë si pasojë e dëmtimeve që këto shërbime
ndihmojnë të shmangen). Këto lloje provash ekonomike dhe argumentesh mund të ofrojnë një mjet jashtëzakonisht të fuqishëm për
t’i bindur planifikuesit zhvillimorë dhe vendimmarrësit që të
pranojnë kontributin që japin sistemet e ekosistemit në rritjen
“pro” të të varfërve; të pranojnë politika që nxisin përdorimin dhe
menaxhimin e tyre të qëndrueshëm; dhe të sigurojnë që në ekosisteme të investohen burime të mjaftueshme.
Megjithatë, duhet vënë në dukje se sado të mira të jenë këto të
dhëna dhe prova, ndikimi i tyre te vendimmarrësit do të jetë i
paktë nëse nuk hartohen me kujdes dhe nuk komunikohen në
mënyrë efektive, për të prezantuar në mënyrë të besueshme dhe
bindëse ekonomike me qëllim përfshirjen e shërbimeve të ekosistemit në planifikimin zhvillimor (UNDP dhe UNEP 2008).
Për këtë arsye, komunikimi është pjesë integrale e qasjes së ISHE-së, të
skicuar në këtë udhëzues.
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Në terma të përgjithshëm, kompromiset mund të përkufizohen si
gjendje e arritjes së një baraspeshe ose ekuilibri midis tipareve ose
rrjedhojave të papërputhshme, ku përfshihet njëfarë niveli humbjeje i cilësisë ose shërbimit në këmbim të fitimit të një cilësie apo
shërbimi tjetër. Thënë ndryshe, ky term nënkupton bërjen e
shkëmbimeve midis grupeve, qëllimeve ose rezultateve të ndryshme. Në kuadrin e ISHE-së, kompromiset nënkuptojnë arritjen e
një marrëveshjeje midis dy qëllimeve konkurruese ose konfliktuale të zhvillimit dhe ruajtjes së ekosistemit.
Megjithatë, këto marrëdhënie dhe ekuilibra nuk janë gjithmonë
negative. Mund të ekzistojnë edhe sinergjitë ose bashkëvariacioni
pozitiv (sa më shumë të jetë njëri element, aq më shumë është
tjetri), ose të ekzistojnë potenciali për zhvillimin e tyre. Kërkimi
për sinergji pozitive midis shërbimeve të ekosistemit dhe proceseve zhvillimore qëndron në thelb të qasjes së ISHE-së.
Shembull: Sistemi i Sharrënajës së Madhe Koralore në Australi (ku

Për integrimin e shërbimeve të ekosistemit në planifikim zhvillimor
duhet të bëhet, pothuajse gjithmonë, ndonjë farë kompromisi. Disa
shërbime ekosistemi përjashtojnë njëra-tjetrën. Për shembull, është e
pamundur të menaxhohet e njëjta zonë pyjore si për prodhim intensiv të lëndës drusore, ashtu edhe për mbrojtjen e habitatit. Ndryshimet në sasinë ose cilësinë e një shërbimi ekosistemi shpeshherë
ndikon furnizimin me shërbime të tjera të ekosistemit. Për shembull,
shtrirja e mëtejme ose intensifikimi i bujqësisë mund të rrisë sigurinë
ushqimore, por mund të çojë në humbje të habitatit të botës së egër,
largim të materieve ushqyese, sedimentim të kanaleve të ujërave,
emetime të gazeve të efektit serë dhe ndotje agrokimike. Ndonëse në
përfitimet e ndërtimit të një dige bën pjesë rritja e furnizimit me
energji elektrike, Ujitja me ujë dhe prodhimtaria në fushën e peshkimit, kjo digë mund të ndikojë në shërbime të tjera të ekosistemit, siç
janë rrjedha e poshtme e ujit, mbrojtja nga përmbytjet dhe në shërbimet e përkrahjes së habitateve breglumore dhe ligatinore.
Kompromiset mund të jenë të zhbëshme ose të pazhbëshme. Në rastin e dytë, pasojë afatgjatë është ndryshimi i përhershëm i nivelit dhe
përzierja e shërbimeve të ekosistemit që krijohen në një vendndodhje
të caktuar ose për një grup të caktuar palësh të interesuara. Kjo
çështje shpërndarjeje është me rëndësi kyçe. Kompromiset, në thelbin
e tyre dhe në mënyrë të pashmangshme, kanë të bëjnë me barazinë
dhe të drejtat e grupeve të ndryshme, dhe me favorizimin e parapëlqimeve dhe nevojave të një grupi a një personi ndaj parapëlqimeve apo
nevojave të grupeve apo personave të tjerë. Në arritjen e kompromisit,
ka gjithmonë një kosto oportune (për dikë ose diçka).
Këto burime konkurrence ose konflikti shpeshherë nuk janë të qël-
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përfshihet pellgu ujëmbledhës i sipërm dhe zona bregdetare/detare)
kërcënohet nga rënia e cilësisë së ujit, rënie kjo që ndërlidhet me
derdhjen e fertilizuesve që përdoren në bujqësi. Për të adresuar këto
probleme mjedisore, është e nevojshme të pranohen kompromise të
shumëllojshme midis shërbimeve të ekosistemit dhe palëve të
interesuara të ndërlidhura. Kompromisi më i drejtpërdrejtë është
midis prodhimit të ushqimit dhe fijeve (dhe fermerët që janë të përfshirë në të) nga njëra anë, dhe rregullimit të cilësisë së ujit (dhe
komuniteteve bregdetare, turistëve dhe peshkatarëve) nga ana tjetër.
Krahas kësaj, ky kompromis ka pasoja në hapësirë dhe në
shpërndarje, sepse ka të bëjë me grupet e rrjedhës së sipërme dhe të
poshtme, të cilat ndodhen në vende (dhe sektorë) të ndryshëm të peizazhit. Në të njëjtën kohë, shërbimet e tjera të ekosistemet dhe palët e
tjera të interesuara shfaqin sinergji pozitive dhe një përputhje
hapësinore. Një shembull për këtë është rasti midis rregullimit të
cilësisë së ujit (dhe për përdoruesit e ujit në rrjedhën e poshtme) dhe
peshkimit në fushat lymore. Aftësia për të artikuluar dhe për t’i kuptuar më mirë këto kompromise dhe sinergji mundësoi analizën e
“fituesve” dhe “humbësve” në lidhje me ndryshimin e qëllimit të
përdorimit të tokës, çka është e rëndësishme për planifikimin dhe
vlerësimin e politikës mjedisore dhe ekonomike që synon ekuilibrimin e nevojave për ushqim, fije, peshkim, aktivitete çlodhëse
dhe furnizim me ujë.
Source: Butler, J. et al. (2013)

limta dhe nuk dalin patjetër si pasojë e ndonjë zgjedhjeje të dukshme
të vendimmarrësve për t’i dhënë përparësi një shërbimi të ekosistemit
apo alternative zhvillimore (ose një grupi përfitues) ndaj të tjerëve.
Koncepti i eksternaliteteve është diskutuar më lart. Ndonjëherë këto
janë të vështira të dallohen, meqenëse shpeshherë ndryshimet në
shërbimet e ekosistemit janë të ndara nga veprimet zhvillimore që i
kanë nxitur ato – qoftë përkohësisht (p.sh. fokusi afatshkurtër te prodhimi bujqësor mund të çojë në humbje afatgjatë të cilësisë së tokës;
qoftë në aspektin hapësinor (p.sh. ndërtimi i një skeme hidrocentrali
ka ndikim tek ata që jetojnë në zonën poshtë pellgut ujëmbledhës);
në atë sektorial (p.sh. konvertimi i habitatit pyjor në vendbanim dhe
ndërtimtari, mund të ndikojë te siguria ushqimore në nivel lokal,
gjendja shëndetësore dhe zhvillimi i sipërmarrjes); ose në aspektin
social (p.sh. blegtorët në rrjedhën e poshtme mund të cenohen nga
humbja e kullotave lymore për shkak të marrjes së ujit për përdorim
urban). Sigurisht, këto ndryshime mund të jenë edhe pozitive,
atëherë kur veprimi zhvillimor në një vend apo kohë krijon përfitime
të papritura në shërbime të ekosistemit për të tjerët (për shembull,
kur punimet hidrologjike të reja në një lumë çojnë në restaurimin e
ligatinave në rrjedhën e poshtme ose kur zhvillimi i biznesit të vogël
zvogëlon presionet e shfrytëzimit komercial mbi pyllin që ndodhet
aty pranë). Megjithatë, mbetet fakt që grupet që preken nga ndryshimet e furnizimit me shërbime të ekosistemit shpeshherë nuk janë
të njëjtë me ata që përfitojnë nga ndryshimet në ekosisteme. Kompromisi midis shërbimeve të ekosistemit shpeshherë është kompromis midis njerëzve ose grupeve të shoqërisë.
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Në zbatimin e qasjes së ISHE-së përfshihet sigurimi që këto kompromise dhe grupet që preken prej tyre të bëhen në mënyrë shprehimore
dhe të faktorizohen në procesin e planifikimit zhvillimor. Parasysh
merren si kostot oportune ashtu edhe eksternalitetet që ndërlidhen
me vendimin për të realizuar një aktivitet zhvillimor. Me anë të qasjes
së ISHE-së, bëhen përpjekje për të shmangur kompromiset që çojnë
në humbjen e shërbimeve të ekosistemit ose ndikime negative në shoqëri (sidomos për të varfrit dhe grupet e cenueshme). Në vend të kësaj,
me këtë qasje kërkohet të vihen në dukje mënyrat që maksimizojnë
sinergjitë midis veprimeve zhvillimore dhe përfitimeve nga shërbimet
e ekosistemit. Qëllimi i integrimit të shërbimeve të ekosistemit në
kuadrin e planifikimit zhvillimor është të krijojë një situatë barazie: të
mundësojë marrjen e vendimeve në bazë të informatave më të mira të
mundshme dhe të identifikojë vendet ku, për pasojat e pashmangshme, mund të kërkohet njëfarë rehabilitimi ose lehtësimi.

KOSTOT OPORTUNE
janë vlera ekonomike që ka një mall, shërbim ose burim në
në përdorimin më të mirë alternativ. Këto janë përfitime
prej të cilave hiqet dorë ose të cilat zvogëlohen me zgjedhjen për përdorim në një mënyrë të caktuar të tokës, burimeve ose shërbimeve të ekosistemit.
Burimi: Emerton and Howard (2008)
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PJESA I

PASQYRA E HAPAVE
Qasja hap pas hapi e ISHE-së synon t’u ofrojë
praktikuesve një kuadër praktik dhe të ndërlidhur
me politikat, për integrimin e shërbimeve të ekosistemit në planifikimin zhvillimor.

REAGIMET E POLITIKAVE
DHE PIKAT E HYRJES

Zbatimi

M&E

Identifikimi i
përzierjes së
politikave
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PJESA I

Figura 1.1: Pasqyra e hapave

HAPI 1

Përcaktimi i
fushëveprimit të
vlerësimit

VLERËSIMI BIOFIZIK

Prioritizimi i SHE-ve
HAPI 6

HAPI 2

Pjesëmarrja e palëve
të interesuara dhe
komunikimi efektiv

HAPI 5

HAPI 3

Kushtet dhe trendet/
prirjet e SHE-ve

Vlerësimi i kuadrit
institucional dhe
kulturor
STRUKTURAT E STIMUJVE
DHE NXITËSIT E NDRYSHIMIT

HAPI 4
Në tabelën e mëposhtme përmblidhen këta gjashtë hapa,
të cilët përshkruhen me hollësi në kapitujt vijues.

33

INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR
Tabela 2.1: Përmbledhje e 6 hapave
HAPAT
HAPI 1:
Përcaktimi i
fushëveprimit
dhe përgatitjet

HAPI 1

Hapi 2:
Ekzaminimi dhe
prioritizimi i
shërbimeve të
ekosistemit

PËRMBLEDHJA

REZULTATI I PRITSHËM

PYETJET UDHËZUESE

Hapi 1 përfshin ndërmarrjen e
punës fillestare, e cila duhet të
kryhet për nisjen e procesit të
ISHE-së. Detyrat kryesore janë:
përcaktimi i objektivit ose objektivave, skicimi i vlerësimit dhe
identifikimi i palëve kryesore të
interesit të cilat duhet të përfshihen. Në fund të hapit 1, duhet të
përcaktohet projekti dhe hapat e
radhës të procesit të ISHE-së,
duke përfshirë ndarjen e detyrave
dhe përgjegjësive. Duhet të
qartësohet sa më shumë edhe disponueshmëria e burimeve të nevojshme financiare dhe njerëzore
dhe inputeve të tjera.

Duhet të adresohet përkufizimi

Cilat janë problematikat krye-

i qartë i sfidave ose problematikave të menaxhimit.
Dokumentimi dhe rënia
dakord për objektivin, fushëveprimin dhe rezultatet e
pritshme të procesit të
ISHE-së.
Dokumentimi dhe rënia
dakord për planin e punës,
duke përfshirë edhe kërkesat
për burime.
Harta e palëve të interesuara
dhe plani i angazhimit.
Plani i komunikimit.

sore zhvillimore dhe menaxheriale që duhet të adresohen nga
procesi i ISHE-së
Cilat janë palët e ndërlidhura
të interesit dhe si do të duhet të
marrin pjesë ato në procesin e
ISHE-së?
Cilat janë etapat dhe rezultatet
e pritshme të procesit të
ISHE-së?
Çfarë personeli, fondesh dhe
burimesh të tjera duhen për
kryerjen e detyrës së ISHE-së?
Si do t’u komunikohen grupeve të synuara mesazhet kyçe?

Në fund të hapit 2, do të jenë
identifikuar shërbimet prioritare
të ekosistemit. Detyra kryesore
është të shqyrtohet plani zhvillimor me qëllim identifikimin e
rreziqeve ndaj shërbimeve të tij të
ekosistemit dhe mundësive që
këto ofrojnë.

Matrica ku tregohen lidhjet e

Si varet plani zhvillimor (duke

varësisë së shërbimeve të ekosistemit dhe ndikimet në marrëdhënie me planin zhvillimor.
Lista e shërbimeve prioritare të
ekosistemit, për të cilat është
rënë dakord.
Përmbledhja e zonave të
mundshme të konfliktit ose
konkurrencës, që mund të
çojnë në kompromise.

përfshirë aktivitetet ekonomike
dhe mjetet e ndërlidhura të
jetesës) nga shërbimet e ekosistemit dhe si ndikon ai te këto
shërbime?
Cilat janë palët e interesuara të
cilat mund të ndikohen nga plani
zhvillimor dhe nga ndryshimet
në shërbimet e ekosistemit?
Cilat janë kostot dhe përfitimet
që ndërlidhen me këto ndryshime dhe si do të shpërndahen
ato nëpër grupe të ndryshme?
A krijohen situata konflikti,
konkurrence ose sinergjie?
Cilat janë shërbimet më të
rëndësishme të ekosistemit për
planin zhvillimor dhe pse?

Në hapin 3 merren parasysh marrëdhëniet shkak-pasojë që ekzistojnë midis shërbimeve të ekosistemit dhe planit zhvillimor. Analizohen statusi dhe prirjet kryesore në kërkesën dhe ofertën për
shërbimet e ekosistemit. Identifikohen edhe nxitësit e ndryshimit
në ekosistem dhe palët kyçe të
interesuara. Me rëndësi të veçantë
është identifikimi i fushave ku
mund të ketë sinergji dhe kompromise midis dhe ndërmjet grupeve të ndryshme, qëllimeve ose
shërbimeve.

Të dhëna për gjendjet dhe tren-

Cilat janë informatat, provat për

det e shërbimeve të ekosistemit.
Pasqyra e përgjithshme për
nxitësit kryesorë të ndryshimit,
palët e ndërlidhura të interesuara.
Analiza e sinergjive të shërbimeve të ekosistemit dhe kompromiseve në kuadrin e planit
të zhvillimit.
Mesazhet kyçe për audiencat e
ndryshme.

kushtet e shërbimit të ekosistemit
dhe prirjet që ekzistojnë dhe cilat
janë boshllëqet kryesore në informata?
Cilat janë kushtet aktuale dhe prirjet e mundshme në të ardhmen në
aspektin e kërkesës dhe ofertës për
shërbime të ekosistemit?
Cilët janë nxitësit kryesorë të ndryshimit?
Cilat janë kompromiset që kanë të
ngjarë të bëhen midis qëllimeve
zhvillimore dhe shërbimeve të ekosistemit dhe në çfarë mënyre do të
ndikojnë këto kompromise te palë
të ndryshme të interesuara?

HAPI 2

Hapi 3:
Identifikimi i
kushteve,
trendeve dhe
këmbimeve

HAPI 3
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HAPI 4:
Vlerësimi i
kornizës
institucionale
dhe kulturore

PËRMBLEDHJA

Lista e karakteristikave -

Cilat organizata dhe institucione

që janë grumbulluar në hapin 3.

institucionale, politike, ligjore
dhe kulturore kyçe dhe strukturat
rezultuese nxitëse (që ndikojnë në
mënyrën se si njerëzit i menaxhojnë, përdorin dhe ndikojnë në
ekosisteme dhe shërbimet e tyre).
Identifikimi i shkaqeve dhe
nxitësve kryesorë të degradimit të
ekosistemit
Pasqyra e përgjithshme e pozicioneve, interesave, nevojave, vlerave dhe të drejtave të palëve të
interesuara.
Informacione për fushat e konfliktit ekzistues dhe të mundshëm
ose bashkëpunimi në lidhje me
shfrytëzimin e ekosistemit,
menaxhimin dhe nismat.

drejtojnë ekosistemit dhe shërbimet e tyre?
Kush merr pjesë në vendimmarrje dhe në çfarë roli?
Cilat politika, rregullore dhe
stimuj ndikojnë në përdorimin
dhe menaxhimin e ekosistemit?
Kë dhe çfarë synojnë ato? Si zbatohen ato?
A ekzistojnë konflikte ose
mospërputhje midis kornizave të
ndryshme institucionale, politike, ligjore dhe kulturore dhe
sistemeve të ndërlidhura nxitëse?
Cilat nevoja, interesa, vlera dhe
të drejta të tjera diktojnë zgjedhjet për menaxhimin e ekosistemit?

Në hapin 5 përmblidhen dhe

Analiza e rreziqeve dhe mundë-

Cilat janë rreziqet dhe mundësitë e

analizohen informatat që janë

sive që ndërlidhen me planin
zhvillimor
Lista e opsioneve të përzgjedhura të politikave dhe pikave
hyrëse korresponduese në procesin e vendimmarrjes.
Komunikimi i mesazheve lidhur me opsionet e politikave.

ndërlidhura me shërbimet e ekosistemit në raport me planin e zhvillimit?
A do të ishte i dobishëm vlerësimi
ekonomik? Nëse po, si?
Cilat janë opsionet më të realizueshme politike dhe pikat hyrëse
për zvogëlimin ose shmangien e
rreziqeve dhe gjetjen e mundësive
për shërbimet e ekosistemit?
Si mund të mbështeten mbi përvojat aktuale masat e politikave,
instrumentet dhe ndërhyrjet?

Hapi 6 ka të bëjë me hartimin e

Strategjia e zbatimit dhe plani

A janë realiste, të realizueshme, të

një strategjie për të operacionali-

operacional i punës.
Strategjia e komunikimit, ku
specifikohet audienca kyçe,
mesazhet kryesore dhe kampionët dhe aleatët e mundshëm
për inkurajimin dhe operacionalizimin e ndryshimeve të
kërkuara.

pranueshme dhe konsistente me
planin zhvillimor opsionet e
propozuara të politikave?
A ekzistojnë kapacitetet e nevojshme financiare dhe teknike dhe
ato të burimeve njerëzore dhe
institucioneve për të realizuar
opsionet e politikës së përzgjedhur?
Kush do të përfshihet në zbatimin e masave të politikave dhe
në çfarë roli?
Si do të monitorohen ndikimet e
masave të politikave?
Si do të nxirren mësime nga kjo
përvojë dhe si do të ndahen dhe
komunikohen ato?

Në këtë hap, vlerësohen karakteristikat institucionale, politike, ligjore dhe kulturore dhe identifikonë raport me shërbimet e ekosistemit dhe planin zhvillimor. Këta
faktorë ndërmjetësojnë dhe
ndikojnë në mënyrën se si njerëzit
i menaxhojnë, përdorin dhe
ndikojnë në ekosisteme dhe shërbimet e tyre, dhe mund të shërbejnë si nxitës të ndryshimit pozitiv
ose negativ në ekosistem.

HAPI 5:
Përgatitja për
vendimmarrje më
të mirë

mbledhur në hapat e mëparshëm.
Mbështetur në këto të dhëna,
hetohen rreziqet dhe mundësitë
për planin zhvillimor. Në këtë
hap, sugjerohen opsionet e politikave të cilat mund të shërbejnë

HAPI 5

për të ruajtur ose rritur rrjedhën e
shërbimeve të ekosistemit dhe
identifikohen pikat hyrëse të përshtatshme për drejtimin e vendimmarrjes ose ndikimin në të.

HAPI 6:
Zbatimi i
ndryshimit

zuar rekomandimet e politikave,
të dhëna në hapin 5. Ky hap ka të
bëjë me përgatitjen e një plani
pune dhe një strategjie për
angazhimin e palëve të interesuara dhe për komunikim, me qëllim zbatimin e masave konkrete
për integrimin e shërbimeve të

HAPI 6

PYETJET UDHËZUESE

Hapi 4 përplotëson informacionet

hen strukturat rezultuese nxitëse

HAPI 4

REZULTATI I PRITSHËM

ekosistemit në planin zhvillimor.

PJESA II

HAPAT
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PARIMET UDHËHEQËSE
TË PROCESIT
1. SIGURIMI I RËNDËSISË SË POLITIKËS
	
Qasja

e ISHE-së ka të bëjë me adresimin e problematikave zhvillimore në botën reale. Prandaj, ky pro-

ces duhet të udhëhiqet nga problematika dhe çështje politikash për të cilat është rënë dakord dhe të
mishërohet në një proces konkret të planifikimit ose vendimmarrjes.

2. ORIENTIMI I PROCESIT
	
Rezultatet janë të rëndësishme, por edhe procesi është i rëndësishëm sepse krijon përgjegjësi për rezultatet.
	
Duhen

shmangur vlerësimet shteruese. Në vend të tyre, duhet të mbështetemi te gjërat që ekzistojnë prej

kohësh, në aspektin e shkathtësive, kapaciteteve, nismave të vazhdueshme dhe të dhënave/informatave.
	
Qasja

e ISHE-së nuk është projekt i fiksuar. Ajo duhet t’iu përshtatet gjithmonë nevojave dhe kontekstit

ku aplikohet.
	
Të

ruhet fleksibiliteti dhe të menaxhohet procesi përmes një qasjeje adaptive

3.		KRIJIMI I PARTNERITETEVE ME PALËT E INTERESUARA
	
Të

angazhohen palët dhe grupet e interesuara, të bashkëndahet përgjegjësia, të nxitet përgjegjësia, të

forcohet qeverisja lokale dhe të shmanget krijimi i strukturave paralele.

4.		ZGJERIMI I PERSPEKTIVËS
	
ISHE-ja

duhet të jetë një përpjekje shumëdisiplinore që përfshin shumë palë të interesuara. Sigurohuni

të respektoni dhe përfshini mendimet dhe pikëpamjet e ndryshme të njerëzve dhe, aty ku është e mundur, merrni parasysh njohuritë lokale/tradicionale.
	
Për

punën në fushën e shërbimeve të ekosistemit kërkohet një qasje e integruar dhe transdisiplinore,

me të cilën kombinohen njohuritë dhe ekspertiza nga fusha e shkencave sociale, natyrore dhe politike.

5.		KOMUNIKIMI EFEKTIV
	
Komunikimi

përbën hallkën lidhëse midis të gjitha palëve të interesuara – besimi, respekti, transpar-

enca dhe hapja drejt perspektivave dhe pikëvështrimeve të tjera janë thelbësore.
	
Dëgjoni

me kujdes dhe përshtatni gjuhën teknike për t’iu përgjigjur nevojave, interesave dhe prejardh-

jes/formimit të grupit tuaj të synuar. Mos harroni që zhargoni dhe terminologjia komplekse e shërbimeve të ekosistemit mund të kuptohen me vështirësi nga shumë njerëz.
	
Ndoshta

keni interes të lexoni këtë artikull për të metat e “komunikimit të shërbimeve të ekosistemit”:

Ecosystem Services Messaging. Needs Assessment and Initial Messaging Recommendations [Dhënia e
mesazheve lidhur me shërbimet e ekosistemit: Vlerësimi i nevojave dhe rekomandimet për dhënien e
mesazheve në periudhën fillestare] (2012):

http://www.carangeland.org/images/Ecosystem_Services_Messaging_Needs_ Assessment_072512.pdf
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Mariposa Monarka
MEKSIKË

SHEMBULL I NJË RASTI
Qasja e ISHE-së: Aplikimi i ISHE-së në
La Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarka, Meksikë
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarka (RBMM) njihet
botërisht si habitat i fluturës “monarch”, e cila migron çdo vit
midis Kanadasë dhe Meksikës. Zona e mbrojtur ofron edhe
shumë shërbime të tjera ekosistemi, p.sh. ushqime dhe bimë
mjekësore, pjalmim, rregullim klimatik dhe ujor, hapësirë për
aktivitete çlodhëse dhe kontroll të erozionit. Nga këto shërbime
përfitojnë miliona njerëz në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.
Pavarësisht kësaj, integriteti ekologjik i RBMM-së është i kërcënuar, duke vënë kështu në rrezik këto shërbime të çmuara të ekosistemit. Ekzistojnë presione të shumëllojshme, duke përfshirë ndërrimin e qëllimit të përdorimit të tokës, shpyllëzimin, shndërrimin
e tokave bujqësore dhe tejshfrytëzimin e burimeve si lënda drusore. Krahas kësaj, për zonën e mbrojtur nuk ka fonde, ndërkohë
që përkrahja për konservim e palëve kryesore të interesuara, të
cilat ndikojnë dhe varen nga shërbimet e ekosistemit të kësaj zone,
është e vogël.
Projekti “EcoValor México: Valoración de Servicios Ecosistémicos en Areas Naturales Protegidas Federales”, i zbatuar
38

nga GIZ-i në partneritet me Komisionin Kombëtar për Zonat e
Mbrojtura (CONANP) në Meksikë, realizoi një vlerësim të
ISHE-së në RBMM, duke punuar bashkë me projektin “ValuES”
dhe Qendrën për Kërkim Mjedisor “Helmholtz” (UFZ). Qëllimi i ISHE-së ishte të identifikoheshin mekanizmat për uljen e
presioneve zhvillimore mbi zonën e mbrojtur duke mbrojtur, në të
njëjtën kohë, interesat e përfituesve të shërbimeve të ekosistemit.
Studimi përfshiu shqyrtimin e literaturës si dhe shumë punëtori,
udhëtime në terren dhe takime konsultative me palë të ndryshme
të interesuara. Më poshtë jepet përmbledhja e gjetjeve nga pesë
hapat e parë të qasjes së ISHE-së (hapi i gjashtë “faza e zbatimit”, është ende në zhvillim e sipër):
Hapi 1: Përcaktimi i fushëveprimit të punës dhe përgatitjet. Në
qendër të vlerësimit ishte RBMM-ja, nga e cila përfitonin rreth 20
milionë njerëz, të cilët jetonin në komunat rreth e rrotull dhe në
qytetin e Tolukës dhe Meksikos.

PJESA II
Hapi 2: Ekzaminimi dhe prioritarizimi i shërbimeve të ekosistemit. Shërbimet e prioritizuara të ekosistemit ishin rregullimi i
rrjedhës së ujit dhe ringarkimi i akuaferëve, për shkak se këto elemente ishin më të prekurat nga shpyllëzimi dhe prej tyre përfitonte pjesa më e madhe e popullatës njerëzore.
Hapi 3: Identifikimi i kushteve, trendeve dhe kompromiseve të
shërbimeve të ekosistemit. Të dhënat krahasuese u nxorën nga
studimet që ishin kryer më parë lidhur me funksionet e rregullimit të ujërave në RBMM. Bujqësia dhe nxjerrja e lëndës drusore
u identifikuan si nxitësit kryesorë të shpyllëzimit, dhe, si pasojë, të
ndryshimeve në shërbimin e rregullimit të ujërave. Popullata e
prekur përbëhet nga popullsia e komunave rreth e rrotull zonës së
prekur si dhe në Toluka dhe Qyteti Meksiko.
Hapi 4: Vlerësimi i kornizës institucionale dhe kulturore. Ndikimet aktuale të zgjerimit të bujqësisë dhe të nxjerrjes së lëndës
drusore mund të zvogëlohen duke nxitur praktika më të mira
konservimi dhe investime në zonën e mbrojtur. Për këtë, kërkohet
përmirësimi i përpjekjeve për informim dhe koordinim.
Gjithashtu, ekziston nevoja për fuqizimin e kapacitetit monitorues të zonës së mbrojtur, çka kërkon burime financiare shtesë.
Adresimi i nxitësve të shpyllëzimit mund të realizohet përmes
presionit të përfituesve rajonalë të shërbimeve të rregullimit të

ujërave dhe Komisionit Kombëtar të Ujit (CONAGUA).
Kjo do të përfshijë krijimin dhe shpërndarjen e informatave,
avokimin dhe alokimin e buxheteve të përmirësuara për qëllime të aktiviteteve të konservimit.
Hapi 5: Përgatitja e vendimmarrjes më të mirë. U identifikuan katër rekomandime kyçe dhe veprime politikash: të
nxirren të dhëna për përfituesit e shërbimeve të ekosistemit
lidhur me rëndësinë e rolit që luan zona e mbrojtur, me qëllim
që të rritet pjesëmarrja dhe mbështetja e tyre për konservimin; të informohen fermerët dhe sharrëtarët e pyllit për
rëndësinë që kanë shërbimet e ekosistemit për aktivitetet e
tyre, me qëllim që të nxiten praktika më të mira dhe investime për konservim; të inkurajohet zhvillimi i një mekanizmi
të ri financimi me qëllim krijimin e më shumë fondeve për
mbështetjen e përpjekjeve për konservimin e zonave të mbrojtura. Dhe të kryhet një vlerësim i ekosistemit për të nxjerrë
prova specifike lidhur me zonën e mbrojtur dhe për t’ua dërguar këto prova specifike ofruesve të shërbimit të ujësjellësit.
Hapi i parë ishte të mbahej një punëtori me palët e interesuara, për të diskutuar dhe analizuar opsionet për zhvillimin e
mekanizmit të ri të financimit.
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HAPI 1: PËRCAKTIMI I
FUSHËVEPRIMIT TË PUNËS
DHE PËRGATITJET

1.

Hapi 1 përfshin ndërmarrjen e punës fillestare, e cila duhet të kryhet për nisjen e procesit të
ISHE-së. Detyrat kryesore janë: përcaktimi i objektivit ose objektivave, skicimi i fushëveprimit
të punës dhe identifikimi i palëve kryesore të interesit të cilat duhet të përfshihen. Në fund të
hapit 1, duhet të përcaktohet projekti dhe hapat e radhës të procesit të ISHE-së, duke përfshirë ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive. Duhet të qartësohet sa më shumë edhe disponueshmëria e burimeve të nevojshme financiare dhe njerëzore dhe inputeve të tjera.

Arsyeshmëria e këtij hapi, objektivat dhe
rezultatet e pritshme
Hapi i parë i qasjes së ISHE-së është faza përgatitore. Në këtë
fazë, përkufizohen objektivat dhe fushëveprimi i vlerësimit.
Këtu përfshihet marrja parasysh e fokusit të tij sektorial dhe gjeografik, planifikimi ose procesi i vendimmarrjes dhe audienca
që duhet të informohet ose ndikohet, problematikat kryesore
ose sfidat e menaxhimit që duhet të adresohen, si dhe palët kyçe
të interesuara që duhet të përfshihen. Hapi 1 përfshin edhe
organizimin e aspekteve administrative dhe logjistike siç janë:
sigurimi i personelit, financimi, plani i punës dhe kalendari i
punimeve. Në fund të hapit 1, duhet të ketë një plan të qartë lidhur me mënyrën se si do të procedohet me punimet, për të cilat
palët e interesit kanë diskutuar dhe kanë rënë dakord.

Objektivat
Objektivi kryesor i hapit 1 është të projektojë si duhet procesin e
ISHE-së, sidomos qëllimin e tij, fushëveprimin dhe rezultatet e
pritshme; të krijojë një botëkuptim të përbashkët lidhur me
arsyen se pse do të kryhet vlerësimi dhe në çfarë mënyre; dhe të
bihet dakord me palët e interesuara lidhur me problematikat
kyçe.

REZULTATET E PRITSHME
	
Duhet

të kryhet përkufizimi i qartë i sfidave ose problematikave të menaxhimit.
	
Dokumentimi dhe rënia dakord për objektivin, fushëveprimin dhe rezultatet e pritshme të procesit të ISHE-së.
	
Dokumentimi dhe rënia dakord për planin e punës, duke
përfshirë edhe kërkesat për burime.
	
Harta e palëve të interesuara dhe plani i angazhimit.
	
Plani i komunikimit.
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Si realizohet ky hap
Është shumë e rëndësishme që të jemi të qartë që prej fillimit për
qëllimin dhe rezultatet e pritshme të qasjes së ISHE-së. Është e
rëndësishme të kemi një ide për procesin e zhvillimit ose kontekstin e vendimmarrjes në të cilën është duke u përdorur ISHE-ja, si
dhe për vendimmarrësit dhe palët kyçe të interesuara, që synohet
të angazhohen dhe ndikohen.

POLITIKA DHE PYETJET KËRKIMORE
(SHIH EDHE HAPIN 3)
Sigurohuni që të ketë një dallim të qartë midis:
a) çështje të politikave dhe sfidave të ndërlidhura të
menaxhimit (çështja e politikës) që duhet të adresohet
nga nisma juaj; dhe
b)	qëllimit të ndonjë studimi të mundshëm (që mund të
jetë i domosdoshëm) për të marrë informata më të mira
për gjendjen dhe trendet e shërbimeve të ekosistemit
dhe për shkaqet themelore që ndërlidhen me menaxhimin e ekosistemit (pyetjet kërkimore, të cilat në
thelb janë nëngrupe të pyetjeve të politikave).
Rekomandohet të lexoni: Increasing the Policy Impact of
Ecosystem Service Assessments and Valuations - Insights
from Practice. UFZ dhe GIZ. 2016
http://www.aboutvalues.net/data/about_values/increasing_
impact_of_es_assessments.pdf
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Në hapin 1 do të përkufizohen në terma të gjerë problematikat
kyçe të zhvillimit dhe të shërbimeve të ekosistemit, të cilat duhet të
shqyrtohen më me hollësi në vlerësimin e ISHE-së. Nëse procesi
fillon të bëhet shumë teknik, sigurohuni ta ktheni diskutimin te
aspektet politike përkatëse, të cilat duhet të ndryshohen ose
përmirësohen. Mos harroni të përfshini që prej fillimit aktorët kyç,
të cilët duhet të informohen të gjithë dhe të kuptojnë nevojën për
ndryshim. Kjo është e nevojshme nëse më vonë ata do të marrin
përsipër përgjegjësinë për procesin. Komunikimi efektiv që prej fillimit është një faktor kyç për ta vlerësuar ISHE-në me sukses.
Gjatë këtij hapi, elementet më të rëndësishme që duhet të merren
parasysh, diskutohen dhe sqarohen janë qëllimi, shkalla dhe
inputet e procesit si dhe rezultatet e synuara të tij. Për të vendosur
lidhur me këto parametra, mund të ndihmojnë disa mjete, të tilla
si takimet e brendshme dhe seancat e dhënies së ideve, analiza e
pemës së problemeve dhe diagrami i organizimit të informacionit.
Duhet të mblidhen dhe të shqyrtohen të dhënat dhe literatura
mbështetëse për të nxjerrë të dhëna për krijimin e kornizës dhe
diagnostikimin e çështjeve që duhet të adresohen.
Identifikimi i palëve të interesuara që preken nga shërbimet e ekosistemit ose i ndikojnë këto, është pjesë e rëndësishme e vlerësimit.
Është e nevojshme të sqarohet, që në fillim të procesit, se cilat
grupe, individë dhe agjenci duhet të përfshihen në procesin e
ISHE-së dhe si duhet të përfshihen ato. Në palët e interesuara
mund të bëjnë pjesë, p.sh., anëtarët e komunitetit, administratorët dhe udhëheqësit lokalë, bizneset, grupet e prodhuesve ose
konsumatorëve, agjencitë e linjës qeveritare, OJQ-të dhe ekspertët
shkencorë.

LLOJE TË NDRYSHME TË ANGAZHIMIT TË
PALËVE TË INTERESUARA:






Informimi i palëve të interesuara: Shpërndani infor-

mata tek ata që mund të ndikohen ose të kenë interes
për rezultatet e politikës, planit ose projektit.
Nxjerrja e mësimeve prej palëve të interesuara: Kuptoni dhe merrni parasysh mendimet, interesat dhe
shqetësimet e aktorëve të ndryshëm, me qëllim që të
hartoni opsione dhe të vlerësoni ndikimet e
mundshme.
Puna për palët e interesuara: Hartoni një qasje të
bashkëndarë ndaj vendimmarrjes në radhët e palëve
të interesuara. Ky proces përfshin diskutime, që kanë
të bëjnë me vlerësimet që ka grupi për ndonjë problematikë dhe reagim të mundshëm.

PJESA II

Kjo është e nevojshme për ta harmonizuar atë me përdorimin (dhe
përdoruesit) e synuar të rezultateve të tij, si dhe për të siguruar që e
përmbush qëllimin.
Vendimi fillestar për fushëveprimin dhe kufizimet e punës në
procesin përkatës të planifikimit, punë kjo që duhet të vlerësohet
përmes vlerësimit të ISHE-së, zakonisht do të merret nga
udhëheqësit e atij procesi. Kjo do të realizohet zakonisht me ndihmën e ekspertëve teknikë dhe këshilltarëve. Siç shtjellohet më
poshtë, në disa raste, do të realizohen konsultime më të gjera
(p.sh. me palë të prekura ose organizata joqeveritare dhe komunitete lokale). Kjo gjë duhet të inkurajohet, me qëllim që të përfshihen sa më shumë mendime dhe perspektiva të ndryshme që të
jetë e mundur dhe të arrihet një botëkuptim më i mirë për kontekstin në të cilin do të realizohet vlerësimi i ISHE-së (dhe procesi i
planifikimit që adresohet përmes saj).

Burii: DEFRA (2011)

përfshirë në ndonjë projekt të përmirësimit të bujqësisë ose industritë që ndotin një lumë të caktuar), të tjera grupe mund të ushtrojnë një ndikim më pak të qartë, por po aq të rëndësishëm. Shembuj për këtë janë: prodhuesit dhe konsumatorët larg zonës së
dhënë, Ministria e Financave ose udhëheqësit që formësojnë mendimet në komunitetin lokal. Është e rëndësishme të shqyrtohen
hallkat e marrëdhënieve shkak-pasojë, të cilat lidhin shërbimet e
ekosistemit me proceset zhvillimore, duke përfshirë mënyrat
përmes të cilave merren dhe zbatohen këto vendime.

Në kriteret e mundshme për prioritizimin e palëve të interesuara
bën pjesë marrja parasysh e asaj se kush menaxhon, rregullon,
varet nga dhe ndikon në shërbimet e ekosistemit në kuadrin e
planit zhvillimor që është duke u marrë në konsideratë, kush ka
nivelin më të lartë të pushtetit dhe ndikimit dhe kush ka ekspertizë lidhur me problematikën. Ndonëse disa prej këtyre grupeve
mund të jenë përnjëherë të dukshme (p.sh. fermerët që janë të
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Thelbi i qasjes së ISHE-së është se përfshin pjesëmarrjen. Menjëherë pas
identifikimit të palëve kryesore të interesuara, këto palë duhet të
përfshihen sa më herët në procesin e planifikimit. Ky do të jetë faktor i rëndësishëm në cilësinë e mëvonshme të vlerësimit. Konsultimi
me palët e interesuara do të ndihmojë në saktësimin dhe përqendrimin e objektivave dhe fushëveprimit, me qëllim pasqyrimin e
realiteteve të situatës në terren, dhe do të mundësojë integrimin e
perspektivave dhe njohurive të reja në projektimin e vlerësimit.
Gjithashtu, ky është hap kritik për shfrytëzimin e përfshirjes dhe
pranimit nga palët e përfshira, duke përfshirë këtu grupet që në
fund mund të bartin përgjegjësinë për zbatimin e rekomandimeve
që dalin nga vlerësimi i ISHE-së. Mënyra se si palët e interesuara i
shohin sfidat e menaxhimit mund të kontribuojë në krijimin e aleancave dhe gjetjen e zgjidhjeve. Në aspektin praktik, kjo ndihmon për të
siguruar që pjesëmarrësit kryesorë ta përkrahin procesin e ISHE-së, dhe
ushqen ndjesinë e përfshirjes, interesimit dhe mirëkuptimit.
Ekzistojnë mjete të ndryshme që mund të përdoren për të ndihmuar në identifikimin dhe angazhimin e palëve të interesuara.
Pas rënies dakord për kufizimet e gjera dhe fushëveprimin e
punës, hartëzimi i palëve të interesuara mund të përdoret për të
ndihmuar në identifikimin e grupeve të tjera të cilat duhet të merren dhe përfshihen në proces. Ndihmojnë edhe takimet ballë për
ballë me palët kyçe të interesuara. Për shembull, mund të filloni
me organizimin e një punëtorie të vogël për të prezantuar qasjen e
ISHE-së, duke ftuar përfaqësues nga organizata të ndryshme.
Opsion i mirë është edhe formimi i një “task force” ose grupi të ri
pune për drejtimin e procesit, ose mandatimi i një grupi apo task
force ekzistuese për të drejtuar procesin.
Në këtë fazë, duhet të hartohet një plan për angazhimin e palëve

të interesuara dhe komunikimin me to, plan ky që duhet të mbulojë çdo fazë të procesit të ISHE-së, nga faza e hartimit deri te faza
e zbatimit të rekomandimeve të tij. Krahas palëve që duhet të
përfshihen, duhet menduar edhe për mënyrën se si duhet të përfshihen ato. Komunikimi është një element thelbësor dhe i vazhdueshëm i gjithë procesit të ISHE-së. Duhet të identifikoni grupet e
synuara dhe të formuloni mesazhet kyçe menjëherë pasi të përcaktohet
fushëveprimi bazë dhe palët e interesuara për procesin.

REKOMANDIME:






P
 ërgatituri të saktësoni fushëveprimin e punës ndërkohë
që procedoni më tej. Çështjet që identifikoni në fund
mund të jenë të rëndësishme vetëm për një pjesë të zonës
gjeografike ose për një zonë më të madhe. Me kalimin e
kohës, mund të jetë e dobishme të ngushtoni ose zgjeroni
fokusin ose të angazhoni palë të reja të interesuara.
M
 bani parasysh që sa më e gjerë të jetë qasja, aq më
shumë burime do t’ju duhen! Përpiquni që vlerësimin ta
mbani sa më të përqendruar tek objektivat.
M
 os harroni që përfshirja e palëve kyçe të interesuara
është thelbësore, që prej fillimit – si për të identifikuar
gamën e plotë të varësive nga ekosistemi dhe ndikimet në
të, ashtu edhe për t’i adresuar këto me sukses.

PARIMET BAZË PËR KOMUNIKIMIN EFEKTIV JANË, NDËR TË TJERA:
TË FUQISHME
Mesazhet e fuqishme janë ato që mbështeten në emocione të
fuqishme ose ushqejnë reflektimin e thellë.
ZGJASIN NË KOHË
Mesazhi që zgjat në kohë ngulitet në mendjen e audiencës për një
kohë të gjatë, edhe pas transmetimit të mesazhit. Mesazh i tillë
mund të jetë një këngë me vargje që të ngelin në mendje ose shprehje që mbahen mend lehtë.
VEPRUESE
Mesazhi i realizueshëm praktikisht është mesazhi me të cilin përshkruhen qartë veprimet e nevojshme, siç është zona bregore tampon 50-metërshe.
BEFASUESE
Mesazhi befasues është mesazhi që krijon një tension të këndshëm
në mendjen e marrësve të mesazhit, siç është ndonjë krahasim i
befasishëm, ndonjë fakt interesant ose një perspektivë e re.
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TË SYNUARA DREJT NJË GRUPI
Mesazhi i drejtuar i adresohet drejtpërdrejt një audience të caktuar.
INTERESANTE
Mesazhi interesant është mesazhi që ngjall interes të fuqishëm
pamor ose dëgjimor.
TË QARTA
Në mesazhin e qartë pohohet me saktësi se cilat janë çështjet
kyçe, duke u përqendruar pikërisht te pikat specifike, ku përfshihen, për shembull, problemet e shkaktuara nga vlerësimi i pamjaftueshëm i shërbimeve të ekosistemit, urgjenca e adresimit të
kompromiseve, rëndësia e ndryshimit të situatës dhe mjetet e
mundshme për ndryshimin e situatës.
Burimi: GIZ (2016).
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Matrica e mëposhtme ( Figure 2.2) mund të ndihmojë për
të përmbledhur të dhënat e palëve të interesuara, të cilat janë
të rëndësishme për drejtimin e procesit të ISHE-së.
Figura 2.2: Matrica e palëve kyçe të interesit

I LARTË
PËRFSHINI

BASHKËPUNONI

Informojini këto palë të interesuara mjaftueshëm dhe

Këto palë të interesuara janë thelbësore për projektin. Ato

mbani kontakte të rregullta për të siguruar që të mos

duhet të angazhohen plotësisht. Siguroni ndihmën e tyre të

dalë ndonjë problem i madh.

plotë, krijoni partneritete, nxisni mbështetjen për projektin

NDIKIMI

PJESA II

dhe përpiquni në maksimum që palët të jenë të kënaqura.

INFORMONI

KONSULTOHUNI

Monitorojini këto palë të interesuara dhe informojini

Jepuni këtyre palëve të interesuara informata të

ato si duhet kurdo që paraqitet nevoja, duke e përsh-

mjaftueshme dhe ndërveproni me to për t’i përditësuar

tatur komunikimin sipas nevojave të palëve të

dhe adresuar shqetësimet e tyre, por mos i “mbytni”

interesuara.

me informacion.

I ULËT
INTERESI
I ULËT

I LARTË
Burimi: Durham et al. (2014)

Është e rëndësishme të mbahet parasysh se interesi dhe ndikimi
mund të ndryshojë me kalimin e kohës dhe se ndikimi i këtyre
ndryshimeve duhet të merret parasysh gjatë gjithë procesit të
ISHE-së. Shpeshherë, është e dobishme të përfshihet një gamë
atributesh gjatë procesit të kategorizimit të palëve të interesuara,
për shembull, si varen nga shërbimet e ekosistemit, si ndikojnë
ose si i menaxhojnë këto shërbime, dhe si mund të mbivendosen,
përforcohen ose madje të bien në kundërshtim këto role, përgjegjësi dhe marrëdhënie. Për shembull, në shumë raste, përdoruesit e shërbimeve të ekosistemit janë, në të njëjtën kohë,
edhe menaxherë të tokës dhe burimeve që i krijojnë këto shërbime. Veprimet e tyre mund të kontribuojnë madje edhe në
degradimin dhe humbjen e ekosistemit. Ia vlen të mendohet për
rëndësinë e krijimit të marrëdhënieve dhe rrjeteve të bashkëpunimit midis palëve të interesuara dhe të identifikohen ato
të cilat mund të përfshihen në këto marrëdhënie e rrjete dhe të
mendohet se si mund të funksionojnë këto të fundit. Në veçanti,
mbështetja politike, mund të kërkohet për ta çuar përpara procesin e ISHE-së dhe, në fund, për të zbatuar rekomandimet që
dalin prej tij. Puna themelore e kryer në hapin 1 mund të shërbejnë për të krijuar një bazë të qëndrueshme për lehtësimin e
ndryshimeve në të ardhmen.
Një mënyrë për kategorizimin e palëve të interesuara është zbatimi i kritereve si interesi dhe ndikimi për t’i ndarë ata në:

Aktorë kyç: këta duhet të gjenden dhe angazhohen
në mënyrë aktive si pjesë thelbësore e këtij procesi,
për shkak se kanë interes dhe ndikim të lartë në një
dukuri të caktuar.
Përcaktues të kontekstit: këta kanë ndikim të
madh, por pak interes. Prandaj, këta mund të paraqesin rrezik të konsiderueshëm dhe duhet të monitorohen e menaxhohen.
Subjekte: këta kanë interes të lartë por ndikim të
ulët, por mund të bëhen ndikues duke formuar aleanca me palë të tjera të interesuara.
Turmë: këta kanë pak interes ose ndikim në rezultatet e dëshiruara.
Burimi: Reef M.S. et al. (2009)

Edhe mënyra se si kategorizohen palët e interesuara do të rezultojë në informata të rëndësishme lidhur me metodat më të mira
për angazhimin e tyre dhe komunikimin me to gjatë gjithë procesit të ISHE-së. Është e rëndësishme të mbahet parasysh se
interesi dhe ndikimi mund të ndryshojnë me kalimin e kohës
dhe se ndikimi i këtyre ndryshimeve duhet të merret parasysh
gjatë gjithë procesit të ISHE-së.
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Nevojat për burime dhe metodat & mjetet
e përshtatshme për vlerësim:
	
Përfshirja

politike.
ekip kryesor dhe burime financiare për të nisur procesin.
	
A mbiente ku do të organizohen dhe moderohen takimet dhe
punëtoritë me palët e interesuara.
	
Harta e zonës.
	
Pasqyra e përgjithshme e palëve të interesuara.
	
Deklarata e qartë e politikës ose problematika e menaxhmentit, e
cila duhet të adresohet; vendimi ose procesi i planifikimit që do të të
bëhet i njohur ose që do të ndikohet dhe audienca e synuar.
	
Një

Në internet mund të gjeni shumë metoda dhe mjete për hartimin dhe drejtimin
e proceseve me shumë palë të interesuara, duke përfshirë edhe metoda specifike
për menaxhimin e palëve të interesuara. Disa shembuj:
KDB (2007). Communication, Education and Public Awareness (CEPA–Komunikimi, Edukimi dhe Vetëdija Publike). Toolkit
[Grupi i mjeteve]: https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf
DEFRA (2011). Participatory and deliberative techniques to embed an ecosystem services approach into decision-making. An introductory guide [Teknikat përgatitore dhe diskutimore për të integruar qasjen e shërbimeve të ekosistemit në vendimmarrje: Hyrje].
GTZ (2007). Multi-stakeholder management: Tools for stakeholder analysis: 10 building blocks for designing participatory systems
of cooperation [Menaxhimi i palëve të shumëfishta të interesuara: Mjetet për analizën e palëve të interesuara: 10 blloqet ndërtuese për
hartimin e sistemeve pjesëmarrëse të bashkëpunimit]:
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf
ODI Planning Tools - Stakeholder Analysis [Mjetet e planifikimit të ODI-së - Analiza e palëve të interesuara]:
https://www.odi.org/publications/5257-stakeholder-analysis
Reef, M. et al (2009). Who´s and why? A typology of stakeholder’s analysis methods for natural resource management. Journal of
environmental management [Kush është dhe pse? Tipologji e metodave të analizës së palëve të interesuara për menaxhimin e burimeve natyrore].
Wageningen University´s Centre for Development Innovation: Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder partnerships
[Portali për përftimin e përbashkët të njohurive: Partneritetet me shumë palë të interesuara]:
http://www.mspguide.org/tools-and-methods
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Shembull i një rasti
Hapi 1: Përgatitja e udhëzuesit kombëtar për vlerësimin e
shërbimeve të ekosistemit në Jordani
si udhërrëfyes për integrimin e shërbimeve të ekosistemit në
instrumentet kyçe të politikave (në veçanti, planifikimi i përdorimit të tokës, vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe vlerësimi
mjedisor strategjik) dhe për hartimin, monitorimin dhe treguesit e raportimit (hapi 5). Udhëzuesi do të përmbajë një
metodologji për vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit (hapi 3),
i cili do t’u mundësojë praktikuesve të marrin parasysh vlerat
dhe prioritetet e palëve të ndryshme të interesuara në lidhje me
shërbimet e ekosistemit. Udhëzuesi do të jetë në pajtim me
kuadrin ligjor rregullues mjedisor të Jordanisë (hapat 4 dhe 5).

PJESA II

Jordania është kryesisht një vend shkretinor dhe ka një popullsi
në rritje. Ka presione të mëdha mbi tokën dhe burimet, të cilat
po ndikojnë në disponueshmërinë e burimeve kyçe të ekosistemit, si uji, kullotat, ushqimi dhe lënda e parë. Faktorët e
jashtëm si ndryshimi i vazhdueshëm klimaterik dhe proceset e
shkretimit si dhe ardhja e popullsive të mëdha të refugjatëve të
luftës nga vendet fqinje i kanë përkeqësuar këto strese. Pasi ka
pranuar rëndësinë e biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit, Ministria e Mjedisit është duke hartuar një udhëzues
kombëtar për vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit. Nën drejtimin e Ministrisë, në fillim të vitit 2016 u mblodh një gamë e
gjerë organizatash të shoqërisë civile, institucionesh akademike,
agjencish qeveritare dhe ekspertësh ndërkombëtarë për të identifikuar fushëveprimin e këtij udhëzuesi kombëtar (hapi 1).
Pjesëmarrësit në punëtori ranë dakord që udhëzuesi duhet të jetë

Jordania
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HAPI 2:
EKZAMINIMI DHE
PRIORITIZIMI I SHËRBIMEVE
TË EKOSISTEMIT

2.

Në fund të hapit 2, do të jenë identifikuar shërbimet prioritare të ekosistemit. Detyra
kryesore është të shqyrtohet plani zhvillimor me qëllim identifikimin e rreziqeve kryesore
ndaj shërbimeve kyçe të ekosistemit dhe mundësive që këto ofrojnë.

Arsyeshmëria e këtij hapi, objektivat dhe
rezultatet e pritshme
Pasi të përcaktohet fushëveprimi dhe kufijtë e veprimit, pasi të
identifikohen synimet e vendimmarrjes dhe pasi të bihet dakord
për procesin që do të ndiqet, hapi i dytë ka të bëjë me shqyrtimin e mënyrës se si varet plani zhvillimor nga shërbimet e ekosistemit dhe si ndikon në to. Do të identifikohen shërbimet më
të rëndësishme të ekosistemit për aktivitetet ekonomike dhe
mjetet e jetesës. Ky prioritizim dhe ngushtim i çështjeve dhe
problematikave është i rëndësishëm, sepse ndihmon në uljen e
kompleksitetit (dhe, për rrjedhojë, kohës dhe kostove) të
vlerësimit. Gjithashtu, në këtë mënyrë sigurohet që rezultatet që
nxirren të jenë të rëndësishme dhe të zbatueshme në procesin e
vendimmarrjes (dhe për vendimmarrësit) mbi të cilën synohet të
ndikojnë ose për të cilën mblidhen si informata. Në shumicën e
rasteve, do të jetë e pamundur (dhe e panevojshme) të merret
parasysh çdo shërbim individual i ekosistemit.

Objektivat
Objektivi kyç i hapit 2 është të analizohet mënyra se si varet
plani zhvillimor nga shërbimet e ekosistemit dhe si ndikon në
to. Kjo përbën bazën për prioritizimin e shërbimeve të ekosistemit dhe për përqendrimin e fushëveprimit të vlerësimit.

Rezultatet e pritshme

Si realizohet ky hap
Duhet të realizohet një vlerësim për të përcaktuar se cilat shërbime të ekosistemit lidhen me arritjen e planit zhvillimor. Zakonisht, kjo etapë mund të realizohet përmes shqyrtimit dokumentar.
Në rastet kur nuk ka plan ekzistues, vlerësimi duhet të përqendrohet te burimet më të rëndësishme të mjeteve të jetesës ose aktivitetet e prodhimit për vendndodhjen, sektorin, kompaninë ose
grupin që është duke u vlerësuar. Në  Anneksin 1 jepet një listë
gjithëpërfshirëse kontrolli për shërbimet e ekosistemit, e cila
mund të përdoret gjatë procesit të vlerësimit. Më pas, duhet të
identifikohen varësitë dhe ndikimet kyçe, duke përdorur përkufizimet e mëposhtme (të përshtatura nga OECD 2008).
	
Plani zhvillimor varet nga shërbimet e ekosistemit nëse shër-

bimi është input ose, në njëfarë mënyrë mundëson, përmirëson
ose rregullon kushtet e nevojshme për arritjen me sukses të një
rezultati. Nëse ekosistemi degradohet dhe shërbimet bien, qëllimet zhvillimore mund të kompromentohen ose të dështojnë
plotësisht. Nëse ekosistemi ruhet ose shërbimi përmirësohet,
rezultatet zhvillimore mund të bëhen të qëndrueshme e madje
edhe të përmirësohen. Për shembull, plani zhvillimor i një zone
bregdetare mund të varet nga shërbimet e mbrojtjes nga stuhitë
me anë të rizoforëve. Duhet të ruhet një cilësi dhe zonë e caktuar
e rizoforëve me qëllim që të mos vihet në rrezik zhvillimi
bregdetar.
	
Plani zhvillimor ndikon te shërbimet e ekosistemit nëse vep-

	
Matrica

ku tregohen lidhjet e varësisë së shërbimeve të ekosistemit dhe ndikimet në marrëdhënie me planin zhvillimor.
	
Lista e shërbimeve prioritare të ekosistemit, për të cilat është
rënë dakord.
	
Përmbledhja e zonave të mundshme të konfliktit ose konkurrencës, që mund të çojnë në kompromise.
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rimet që ndërlidhen me të ndryshojnë sasinë ose cilësinë e shërbimit. Për shembull, plani zhvillimor i zonës bregdetare mund
të përfshijë edhe zhvillimin e infrastrukturës, çka do të çojë në
humbjen e habitateve natyrore, erozion të vijës bregdetare dhe
përkeqësim të cilësisë së ujit. Megjithatë, ndikimi i tij mund të
jetë pozitiv. Për shembull, prezantimi i burimeve të lira e të
qasshme të energjisë për familjet në zonat rurale ku zhvillohet
peshkimi mund të zvogëlojë konsumin e druve për energji, të
përmirësojë cilësinë e rizoforëve dhe të sigurojë shërbimet e
rëndësishme për mbarështimin e peshkut dhe produktivitetin e
peshkimit.
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larta të grumbulluara paraqesin shërbimet e ekosistemit të cilat
shfaqin varësinë ose ndikimet më të mëdha në raport me nismën
zhvillimore, dhe do të duhet të prioritizohen në hapat e mëtejshëm
të procesit të ISHE-së. Krahas kësaj, pikët më të larta të grumbulluara të kolonave ju japin informacion lidhur me problematikat
zhvillimore dhe palët e interesuara, të cilat varen më së shumti nga
shërbimet e ekosistemit dhe/ose kanë ndikimin kryesor në këto
shërbime.

Për identifikimin e varësive nga shërbimet e ekosistemit dhe ndikimeve në to, mund të përdoret një matricë e thjeshtë (shih 
tabelën 2.2). Secili rresht përkon me një shërbim të ekosistemit dhe
secila kolonë lidhet me një qëllim ose aktivitet kyç zhvillimor. Në
secilën qelizë duhet të caktohet një vlerësim sipas varësisë/ndikimit
(0 = nuk ka rëndësi, 1 = me rëndësi të vogël; 2 = me rëndësi mesatare dhe të madhe). Kjo është një mënyrë për prioritizimin e shërbimeve më të rëndësishme të ekosistemit. Rreshtat me pikët më të

Shërbimet e
ekosistemit

PJESA II

Tabela 2.2: Matrica për identifikimin e ndikimeve dhe varësive

Objektivi /
matja / aktiviteti zhvillimor

X
D

Y
I

D

Aktivitete të tjera ekonomike dhe
elemente të mirëqenies së njerëzve

Z
I

D

x
I

D

Shuma e
pikëve

y
I

D

I

Shënoni këtu
të gjitha
shërbimet e
ekosistemit
Shuma e pikëve

D

Objektivi/masa/aktiviteti varet nga shërbimet përkatëse të ekosistemit.

I

Objektivi/masa/aktiviteti ndikon në shërbimet përkatëse të ekosistemit.

2

Me rëndësi të moderuar dhe të lartë

1

Me rëndësi të vogël

0

Nuk ka rëndësi

Pjesa më e madhe e informacioneve të nevojshme mund të
mblidhet përmes kombinimit të shqyrtimit të literaturës, analizës së të dhënave dhe konsultimeve me ekspertët/palët e
interesuara. Edhe pse në këtë fazë zhvillohet thjesht një vlerësim
shumë i shpejtë i shërbimeve të ekosistemit (shqyrtimi i hollësishëm do të realizohet në hapin 3), duhet të vihet në dukje se një
pjesë e madhe informatash dhe mendimesh zakonisht gjenden
prapa matricës që do të hartoni. Është e rëndësishme të mbani
parasysh se pse janë dhënë vlerësime të caktuara, çfarë lloje varësish nga ekosistemi dhe ndikimesh në të janë identifikuar dhe
kush mendohet se preket prej tyre. Këto informata do të përdoren në hapat e mëtejshëm të vlerësimit, në të cilët shërbimet e
prioritizuara të ekosistemit shqyrtohen me më shumë hollësi.
Gjithashtu, ia vlen të mbahet parasysh që renditja e varësive nga
shërbimet e ekosistemit dhe ndikimeve prej tyre nuk është ren-

ditje “shkencore”. Qëllimi i kësaj renditjeje është pasqyrimi i
perceptimeve dhe preferencave të palëve të interesuara. Mos
harroni që kjo nënkupton se në matricë do të pasqyrohen vetëm
mendimet e atyre palëve të interesuara, të cilat janë përfshirë në
procesin/detyrën e vlerësimit. Për këtë arsye, është mirë që të jeni
sa më përfshirës në konsultimet tuaja dhe të siguroheni që mendimet
dhe perceptimet e palëve të ndryshme të interesuara të ekuilibrohen
mirë. Gjithashtu, ka të ngjarë të ketë një nivel të lartë pasigurie
në disa zona, për shkak të mungesës së të dhënave dhe njohurive
lidhur me proceset e ekosistemit, ndërveprimet dhe marrëdhëniet shkak-pasojë. Ndonëse duhet të bëhet çdo përpjekje
për të mbledhur të dhënat më të sakta dhe më të reja (brenda
afateve dhe me burimet e disponueshme), duhet të pranohet se,
në mënyrë të pashmangshme, në bazën e të dhënave të matricës
do të ketë shumë hendeqe dhe mungesa.
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Kur të caktoni pikët, duhet të mbani gjithmonë parasysh
shqetësimet lidhur me shpërndarjen. Duhet të merrni parasysh
faktin që disa pjesë të shoqërisë varen shumë nga shërbimet e
ekosistemit dhe mund të kenë më pak opsione ose burime ku të
mbështeten në rast se këto shërbime degradohen ose humbin.
Krahas kësaj, mund të ketë arsye të tjera politike, sociale ose zhvillimore lidhur me atë se pse duhet t’u kushtohet rëndësi e veçantë grupeve ose përpjekjeve të caktuara. Aty ku ndikimet dhe varësitë
ndikojnë te gratë, popujt indigjenë ose të varfrit në zonat rurale në
mënyrë shpërpjesëtimore, për shembull, këto mund të korrigjohen
duke u dhënë një peshë më të madhe. Dhe anasjelltas: aty ku
varësitë lidhen me praktika të paligjshme ose të paqëndrueshme, ose nëse alternativat janë të disponueshme dhe të
përballueshme nga ana e palëve të interesuara, atëherë atyre
mund t’u caktohet një peshë më e vogël.

Nevojat për burime dhe metodat & mjetet
e përshtatshme
	
A mbiente

për organizimin e takimeve dhe punëtorive me
ekspertë dhe palë të interesuara, një moderator.
	
Plani ekzistues zhvillimor ose informata për ndonjë masë të
planifikuar.
	
Informata për aktivitetet ekonomike dhe mjetet e jetesës, që
kanë të bëjnë me kantierin, sektorin, grupin ose kompaninë
që është duke u marrë nën shqyrtim.
	
Të dhëna themelore biofizike për zonën
	
Informata për shërbimet e ekosistemit (nëse ka).

Mbështetur në shqyrtim, duhet të hartohet një listë me shërbimet prioritare të ekosistemit në lidhje me varësitë dhe ndikimet e
planit zhvillimor. Në vlerësimin me pikë duhet të vihen në
dukje edhe zonat potenciale të konfliktit, konkurrencës ose sinergjisë, të cilat mund të çojnë në kompromise (këto do të shqyrtohen më me hollësi në hapin 3). Ndonëse numri i shërbimeve të
ekosistemit të cilat kanë rëndësi madhore për një plan të dhënë
zhvillimor sigurisht do të varet nga konteksti specifik, si dhe nga
fushëveprimi dhe kompleksiteti i planit, është mirë që të hartohet
një “ listë e shkurtër” e jo më shumë sesa pesë ose gjashtë shërbime të
ekosistemit për shqyrtim e vlerësim më të hollësishëm. Një numër
më i madh i shërbimeve prioritare të ekosistemit do ta shtojë
kompleksitetin dhe kërkesat për kohë dhe burime për vlerësimin
e mëpasshëm, dhe mund të rrezikojnë të krijojnë rezultate që
nuk janë as konkrete e as specifike për problematikat apo çështjet që janë duke u marrë parasysh.

Mund të gjeni burime dhe mjete shtesë për të prioritizuar shërbimet e ekosistemit në publikimet
dhe faqet e mëposhtme të internetit.
The „Guide to Corporate Ecosystem Valuation - A framework for improving corporate decision-making (WBCSD, PWC; ERM,
IUCN 2011) [Udhëzues për vlerësimin korporativ të ekosistemit: Kornizë për përmirësimin e vendimmarrjes korporative] (WBCSD,
PWC; ERM, IUCN 2011) ofron një matricë për identifikimin e lidhjeve midis sektorëve të biznesit dhe vlerave të shërbimeve të ekosistemit: http://www.wbcsd.org/work-program/ecosystems/cev.aspx
Ash N., H. Blanco, C. Brown, K. Garcia, T. Henrichs, N. Lucas, C. Ruadseep-Heane, R.D. Simpson, R. Scholes, T. Tomich, B. Vira,
and M. Zurek (eds) (2010). Ekosistemet dhe mirëqenia e njerëzve: Doracak për vlerësuesit]. Island Press, Washington, DC. USA.
http://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ecosystems-and-human-wellbeing--a-manual-for-assessment-practitioners
OpenNESS – Operationalisation of Natural Capital and Ecosystem Services. “OpenNESS”-i synon të përkthejë konceptin e kapitalit
natyror (KN) dhe shërbimeve të ekosistemit (SHE) në korniza operacionale: http://www.openness-project.eu/
ValuES - Integrating Ecosystem Services into Policy, Planning and Practice. [Integrimi i shërbimeve të ekosistemit në politika, planifikim dhe praktikë]. Methods navigator:
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
WRI-ja [World Resources Institute– Instituti Botëror i Burimeve] ka publikuar një metodë hap pas hapi të titulluar “Weaving Ecosystem
Services into Impact Assessment [Integrimi i shërbimeve të ekosistemit në vlerësimin e ndikimeve]” (2013). Në shtojcën teknike jepen disa
mjete. Gjithashtu, mund të shkarkoni drejtpërdrejt edhe fletore pune për prioritizimin e ndikimeve dhe varësive:
http://www.wri.org/publication/weaving-ecosystem-services-into-impact-assessment
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Shembull i një rasti
Hapi 2: Ekzaminimi dhe prioritizimi i shërbimeve të ekosistemit në zonat e mbrojtura Cozumel në Meksikë
mbrojtura dhe menaxherë të tjerë lokalë të burimeve, përdorues
dhe ekspertë. Diskutimet u përqendruan te prioritetet kryesore të
konservimit, kërcënimet dhe mundësitë si dhe në shërbimet më të
rëndësishme të ekosistemit që ofrohen nga zonat e mbrojtura. Pas
identifikimit të këtyre zonave dhe problematikave qendrore, u përgatitën hartat e palëve të interesuara, me qëllim gjurmimin e varësive nga PA-të dhe ndikimeve në PA të grupeve dhe sektorëve të
ndryshëm e të shumëllojshëm, dhe të shërbimeve të tyre të ekosistemit.
Problematikën kryesore të menaxhimit të konservimit dhe të planifikimit zhvillimor e përbënin kërcënimet e turizmit dhe zhvillimit
të paqëndrueshëm të infrastrukturës bregdetare ndaj shkëmbinjve
koralorë, rizoforëve dhe habitateve të tjera natyrore dhe specieve.
Shqetësimi kryesor ishte përftimi i informatave që do të mund të
përdoreshin për të harmonizuar më mirë politikat dhe praktikat
në këta sektorë me shërbimet e ekosistemit dhe për të përmirësuar
alokimin e buxhetit publik për aktivitetet e konservimit të zonave
të mbrojtura. Prioritet iu dha tri grupeve të shërbimeve të ekosistemit për vlerësim të mëtejshëm dhe komunikim: aktivitetet
çlodhëse dhe argëtuese, mbrojtja nga stuhitë dhe përmbytja, dhe
përfitime të tjera që vijnë nga rizoforët dhe shkëmbinjtë koralorë
(siç janë cikli ushqyes, mbështetja e produktivitetit të peshkimit
dhe kapja e karbonit).
Këto informata lidhur me varësitë nga shërbimet e ekosistemit dhe
ndikimet në to (hapi 2) përbënin bazën e nevojshme për të kuptuar
dhe artikuluar lidhjet kryesore ekonomike të sektorit të zonave të
mbrojtura, dhe për të identifikuar treguesit kyç ekologjikë e
ekonomikë dhe audiencën e synuar për vlerësimin e ekosistemit, i
cili u realizua më pas (hapat 3 dhe 4). Gjithashtu, këto informata
formuan një themel për të siguruar që procesi i vlerësimit të shërbimeve të ekosistemit të përqendrohej tek identifikimi i zgjedhjeve
bashkëpunuese ndaj problematikave kyçe të menaxhimit të konservimit dhe prioriteteve zhvillimore në rajon (hapat 5 dhe 6).

PJESA II

Zonave të mbrojtura shpesh u kushtohet pak vëmendje dhe kanë
prioritet të ulët në proceset e vendimmarrjes ekonomike, sidomos
në sektorë që varen nga shumica e këtyre shërbimeve të ekosistemit
dhe ndikohen prej tyre. Qasja e ISHE-së u përdor nga Komisioni
Kombëtar i Meksikës për Zonat e Mbrojtura Natyrore
(CONANP), në partneritet me GIZ-in dhe Fondin e Strategjisë
për Konservimin (CSF–Conservation Strategy Fund), në kuadrin
e projektit bilateral “EcoValor México”: Valoración de Servicios
Ecosistémicos en Areas Naturales Protegidas Federales.” Qëllimi
ishte të demonstrohej kontributi ekonomik i shërbimeve të ekosistemit në proceset zhvillimore lokale, kombëtare dhe sektoriale, me
qëllim që të përligjeshin zonat e mbrojtura dhe të nxirreshin informata për veprimet e politikave dhe instrumentet që do të mund të
përdoren për të adresuar kërcënimet e konservimit dhe problematikat kyçe të menaxhimit.
Një prej zonave ku u aplikua qasja e ISHE-së ishte Parku Kombëtar Cozumel dhe Zona e Florës dhe Faunës së Mbrojtur të ishullit Cozumel, të cilat së bashku, formojnë një peizazh të mbrojtur
tokësor dhe detar, i cili gjendet rreth 20km në bregun lindor të
gadishullit të Jukatanit. Në Cozumel, mungesa e informatave lidhur me përfitimet ekonomike dhe sociale që ofron kjo zonë ka bërë
që kjo zonë të mos vlerësohej si kontribuues kyç për mirëqenien e
njerëzve dhe zhvillimin si në nivelin lokal ashtu edhe në atë
rajonal. Kjo situatë ka krijuar sfida për menaxhimin e burimeve
natyrore dhe për promovimin e zhvillimit të mirëplanifikuar e të
qëndrueshëm të bregdetit, në një kontekst që karakterizohet nga
turizmi masiv. Krahas kësaj, Parku ka burime të kufizuara për
menaxhimin, çka e bën të vështirë adresimin e duhur të kërcënimeve.
Problematikat e mëparshme me menaxhimin dhe shërbimet e
ndërlidhura të ekosistemit janë identifikuar gjatë punëtorive intensive dyditore. Në punëtori morën pjesë menaxherët e zonave të

Cozumel
MEKSIKË
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HAPI 3: IDENTIFIKIMI I
KUSHTEVE TË SHËRBIMEVE
TË EKOSISTEMIT, TRENDEVE
DHE KOMPROMISEVE

3.

Në hapin 3 merren parasysh marrëdhëniet shkak-pasojë që ekzistojnë midis shërbimeve të ekosistemit dhe planit zhvillimor. Analizohen statusi dhe prirjet kryesore në kërkesën dhe ofertën
për shërbimet e ekosistemit. Identifikohen edhe nxitësit e ndryshimit në ekosistem dhe palët
kyçe të interesuara. Me rëndësi të veçantë është identifikimi i fushave ku mund të ketë sinergji
dhe kompromise midis dhe ndërmjet grupeve të ndryshme, qëllimeve ose shërbimeve.

Arsyeshmëria e këtij hapi, objektivat dhe
rezultatet e pritshme
Në hapin 2, do të keni identifikuar mënyrat përmes të cilave varen
plani zhvillimor dhe palët e tij të interesuara nga shërbimet e ekosistemit dhe se si ndikojnë ato te këto shërbime. Gjithashtu, do të keni
prioritizuar shërbimet më të rëndësishme të ekosistemit. Tani, në
hapin 3, këto lidhje shqyrtohen me më shumë hollësi. Këtu ekzaminohet baza biologjike në aspektin e kushteve dhe prirjeve në
ofrimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve të ekosistemit dhe shqyrtohen edhe nxitësit dhe shkaqet thelbësore të ndryshimit.
Më vonë, në procesin e ISHE-së, informatat e nxjerra do të përbëjnë
një input kyç për identifikimin e reagimeve konkrete përmes politikave. Këto informata mund të përdoren edhe si të dhëna kontrolluese, që shërbejnë për të matur ndryshimet e ardhshme në treguesit
zhvillimorë dhe të shërbimeve të ekosistemit gjatë procesit të zbatimit të planit zhvillimor dhe masave të ndërlidhura të politikave. E
fundit nga radha, por jo nga rëndësia: rezultatet janë input i rëndësishëm për aktivitetet e komunikimit meqenëse përbëjnë pikën fillestare për formulimin e mesazheve kyçe për lidhjet midis shërbimeve të ekosistemit dhe aktiviteteve zhvillimore.

Objektivat
Objektivi kryesor i hapit 3 është të kuptohet qartë statusi
aktual, trendet e shkuara dhe të ardhshme në kërkesën dhe
ofertën e shërbimeve të ekosistemit. Këtu përfshihen informata
lidhur me mënyrën se si menaxhohen dhe përdoren ekosistemet
dhe nga kush menaxhohen dhe përdoren ato. Një problematikë
kyçe është shqyrtimi i faktorëve që mund të çojnë në degradimin e shërbimeve të ekosistemit – ose mund të shfrytëzohen, me
anë të ndërhyrjes, për të mirëmbajtur dhe përmirësuar shërbimet e ekosistemit.
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Rezultatet e pritshme
	
Të dhëna për gjendjet dhe trendet e shërbimeve të ekosistemit.
	
Pasqyra e përgjithshme për nxitësit kryesorë të ndryshimit dhe

palët e ndërlidhura të interesuara.
	
Analiza e sinergjive të shërbimeve të ekosistemit dhe kompromiseve në kuadrin e planit zhvillimor.
 Mesazhet kyçe për audiencat e ndryshme.

Si realizohet ky hap
Së pari, është e nevojshme të përshkruhet gjendja aktuale e shërbimeve
të ekosistemit, të cilat janë prioritizuar gjatë hapit 2, dhe të ekosistemit
që i nxjerr këto shërbime (1) Duhet të jepet një përshkrim bazë i ekosistemeve natyrore dhe atyre të modifikuara nga njeriu, të cilat
gjenden brenda kuadrit të planit zhvillimor, duke përfshirë këtu
edhe informatat për zonën, llojin, menaxhimin dhe statusin e tyre.
Më pas, këto duhet të ndërlidhen me shërbimet e prioritizuara të
ekosistemit. Duhet të jepen të dhëna me të cilat shpjegohen raportet
biofizike që dalin në ofrimin e shërbimeve të ekosistemit nga një
ekosistem i dhënë: që një pyll, për shembull, shërben për mbrojtjen
e zonës nga erozioni ose ruajtjen e rrjedhës së poshtme të ujit, ose që
habitati specifik popullohet nga specie të rëndësishme pjalmuese.
Në  aneksin 2 / tabela 4.1 paraqiten disa sugjerime lidhur me
masat dhe treguesit e përdorshëm të shërbimeve të ekosistemit.
Duhet të formulohet një deklaratë lidhur me statusin aktual të
ofertës së shërbimeve të ekosistemit: cila është sasia dhe cilësia e
përfitimeve që krijohen? Gjithashtu, është e nevojshme të shihet
edhe ana e kërkesës: kush po përfiton nga shërbimet e ekosistemit
dhe në çfarë mënyre? Sa banorë të zonës urbane varen, për shembull, nga burimet e ujit, të cilat mbrohen nga një pyll natyror, ose
çfarë lloje drithërash pjalmohen nga insektet e egra? Më pas, duhet
të vlerësohen ndikimet e planit zhvillimor: si do të ndikojnë këto
aktivitete në ofertën e shërbimeve të ekosistemit. Si ndikon diga e
hidrocentralit në përmbytjet në rrjedhën e poshtme të ujit, për
shembull, ose çfarë ndikimesh ka konvertimi i ligatinave te
mbarështimi i peshkut dhe prodhimtaria e peshkimit?
Pas mbledhjes së të dhënave kontrolluese, është e nevojshme të

shqyrtohen trendet/prirjet e kërkesës dhe ofertës për shërbime të ekosistemit (2). Zakonisht, këtu përfshihen trendet e mëparshme dhe
zhvillimet e mundshme në të ardhmen. Për shembull, mund të
gjurmohen ndryshimet në mbulimin e pyjeve, të dokumentohet
përhapja e bujqësisë dhe nxjerrja e ujit për ujitje, dhe të vihet në pah
se si ndikojnë në kërkesën për tokë dhe burime natyrore demografia
dhe modelet e konsumit.
Gjithashtu, është e rëndësishme të shqyrtohet mënyra se si po ndryshojnë grupet që përdorin dhe menaxhojnë shërbimet e ekosistemit,
dhe si po transformohet përdorimi dhe menaxhimi. Për shembull, a
po çon urbanizimi i vazhdueshëm në një numër shumë më të madh
përfituesish që varen nga cilësia e ujit dhe shërbimet e rrjedhjes së
ujit dhe, në të njëjtën kohë, në një rritje të fortë të kërkesës për ushqime dhe materiale ndërtimore? A po e zvogëlon ndërrimi i stileve
të jetesës, aspiratave dhe fuqisë fituese kërkesën për dru për zjarr,
ushqime natyrore, përmbytje dhe mjekësinë tradicionale? Analiza e
trendeve/prirjeve ka të bëjë edhe me vlerësimin e mënyrës përmes së
cilës ndikojnë aktivitetet njerëzore dhe forcat e tjera te statusi i ekosistemeve dhe tek aftësia e tyre për të përballuar shërbimet. Për
shembull, a po e përmirëson pyllëzimi dhe bujqësia e qëndrueshme
kapacitetin e ujëmbledhës të pyllit për të mbrojtur furnizimin me
ujë të rrjedhës së poshtme ose a ka shenja që tregojnë se zgjerimi i
strehimit dhe infrastrukturës mund të kapërcejë kufijtë e të dalë në
ndonjë zonë ligatinore që paraqet rëndësi për zbutjen e përmbytjes?
Kjo çon në analizimin e nxitësve të ndryshimit të shërbimeve të ekosistemit (3). Do të nxirren përfundime lidhur me atë se pse kanë ndodhur ndryshimet në ekosistem ose pse do të ndodhin në të ardhmen.
Do të adresohet edhe pyetja për atë se kush është përgjegjës për këto
ndryshime dhe kush është ndikuar apo do të ndikohet prej tyre (4). Në
këtë mënyrë, do të nxirren në pah grupet dhe aktivitetet që janë
përgjegjëse për mirëmbajtjen (ose degradimin) e shërbimeve të ekosistemit, dhe motivet ose forcat thelbësore që kanë bërë që ata të sillet në një mënyrë të caktuar.
Pasi të jenë mbledhur këto katër lloje informatash, të dhënat më pas
do të sintetizohen dhe regjistrohen në një formular i cili do të mund
të përdoret në hapat e mëpasshëm të procesit të ISHE-së. Në
tabelën 2.3 në vijim paraqitet formati për këtë sintetizim dhe regjistrim. Secili rresht ka të bëjë me një shërbim ekosistemi, i cili, nga
ana e tij, lidhet me një zonë ose ekosistem specifik që e krijon atë
shërbim. Më pas, në kolona, regjistrohet gjendja aktuale e shërbimit
të ekosistemit dhe trendet e mundshme në të ardhmen të kërkesës
dhe ofertës, si dhe përmblidhen nxitësit e drejtpërdrejtë dhe shkaqet
kryesore të ndryshimit në skenarët e zhvillimit në të ardhmen dhe
personat ose institucionet që janë përgjegjëse për ta.
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REKOMANDIME:


Ekziston një numër sfidash në vlerësimin e ofertës së

shërbimeve të ekosistemit në raport me karakteristikat e
tyre (për shembull, si rrjedhin në kohë dhe hapësirë dhe
nëse ka ndonjë mospërputhje midis llojeve të ndryshme
të shfrytëzimit). Ju lutemi t’i referoheni  aneksit 3.


Konsultohuni me të paktën një ekspert për secilin shër-

bim prioritar të ekosistemit.


Merrni parasysh organizimin e ndonjë mbledhjeje ku

një numër njerëzish me njohuri të specializuara, përvojë
dhe interes në shërbimet e ekosistemit që janë nën
shqyrtim, të bashkëndajnë informata dhe të reagojnë
ndaj pikëpamjeve të njëri-tjetrit.


Konsultohuni me ekspertë lokalë.



Ë shtë e rëndësishme të deklaroheni qartë lidhur me

supozimet e bëra për lidhjet midis statusit të ekosistemit, ofrimit të shërbimeve të ekosistemit dhe
mirëqenies së njerëzve. Duhet të bëhet çdo përpjekje
për të përftuar një bazë të mirë të dhënash lidhur me
marrëdhëniet shkakore, qëndrueshmërinë, pragjet dhe
pasigurinë. Supozimet duhet të deklarohen shprehimisht.


Mos harroni që qasja e ISHE-së nuk përdoret për të

kryer ndonjë punim të hollësishëm akademik ose kërkimor. Ajo është një mjet planifikimi, e hartuar për të
nxjerrë informacione praktike, që kanë të bëjnë me
politikat dhe që mbështesin vendimmarrjen.
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Tabela 2.3: Matrica për regjistrimin e gjendjes së shërbimeve të ekosistemit, trendeve, nxitësve të ndryshimit & palëve të interesuara
Shërbimi i
ekosistemit

Ekosistemi ose Gjendja aktuale
ekosistemet që e shërbimit të
ekosistemit
krijojnë
shërbimin

Trendet
(në rritje, e
qëndrueshme,
në rënie)

++ shumë e mirë
+ e mirë
- e keqe
-- shumë e keqe

Oferta
Mbështetur në informatat për gjendjen e shërbimeve të ekosistemit, trendet dhe nxitësit, do të jetë e mundur të identifikohen
fushat ku mund të ketë kompromise. Në  aneksin 3 jepen
shembuj të kompromiseve në fushën e shërbimeve të ekosis-

Nxitësit e
ndryshimit dhe
shkaqet
thelbësore

Palët e interesuara
dhe veprimet (që
kanë të bëjnë me
nxitësit e ndryshimit)
dhe/ose motive të
tjera

Kërkesa
temit, të cilat mund të përdoren për drejtimin e kësaj analize.
Vlerësimi i kompromiseve do t’ju ndihmojë të identifikoni palët
e interesuara, të cilat do të kenë të ngjarë të fitojnë ose humbin
nëse ndryshon cilësia ose sasia e shërbimeve të ekosistemit.

Nevojat për burime dhe metodat & mjetet
e përshtatshme
	
Tipi i të dhënave biofizike që do të mblidhen do të varet, sigur-

isht, nga shërbimet e ekosistemit që janë duke u vlerësuar. Të
dhënat për mbulesën dhe përdorimin e tokës janë inputet më të
zakonshme për vlerësimet e ekosistemit. Të tjera informata
mund të përfshijnë, për shembull, statistikat për prodhimin dhe
konsumimin e burimeve natyrore (p.sh. lënda drusore, lënda
drusore për djegie ose peshkimi); për fushat bujqësore, rendimentin e prodhimit dhe buxhetet e fermave; modelet hidrologjike të furnizimit me ujë dhe konsumimit; parashikimet për
përmbytje dhe thatësira, seriozitetin dhe zonat e ndikimit; të
dhëna për diversitetin biologjik, popullatat e specieve dhe trendet.

mike, bibliotekat, bazat e të dhënave në internet e kështu me
radhë. Edhe këshillimi me ekspertë dhe palët e interesit përbën
një burim të pasur informatash, sidomos atëherë kur të dhënat e
dokumentuara janë të rralla.
	
Zakonisht, është e nevojshme të alokohen burime për të kryer

një studim ose shqyrtim literature. Edhe pse në pjesën më të
madhe të rasteve mbledhja e të dhënave nuk është diçka e lehtë
dhe burimet dytësore të të dhënave do të jenë të mjaftueshme,
për mbushjen e hendeqeve në informatat e disponueshme do të
duhet të kryhet njëfarë konsultimi shtesë ose studimi në terren.
	
Ekspertiza lidhur me atë se si duhet të përpunohen dhe interpre-

	
Krahas këtyre, do të jetë pothuaj gjithmonë e nevojshme të nxir-

ren të dhëna bazë për palët e interesuara, të cilat menaxhojnë
ekosistemet ose ndikojnë në menaxhimin e ekosistemeve. Këtu
zakonisht përfshihen të dhënat për organizimin social dhe
institucional, diversitetin dhe diferencimin, popullsinë dhe
demografinë, mjetet e jetesës dhe të ardhurat, dallimet socioekonomike midis grupeve të ndryshme.
	
Si të dhënat biofizike ashtu edhe ato socioekonomike mund të

përftohen zakonisht në shumë mënyra të ndryshme dhe nga
shumë burime të ndryshme, si nga hartat, anketat, inventarët,
sistemet informative gjeografike, bazat e të dhënave, statistikat
zyrtare dhe dokumentacioni teknik. Këto informata mund të
gjenden edhe në regjistra qeveritarë, “literaturë gri” të krijuar
nga projektet dhe hulumtuesit, revistat dhe studimet akade-
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tohen si të dhënat biofizike ashtu edhe ato socioekonomike ka
rëndësi jetike. Mbledhja e të dhënave është relativisht e lehtë,
por është shumë më e vështirë të kuptohet se çfarë nënkuptojnë
këto të dhëna dhe si lidhen me problematikën e politikës ose
procesin e vendimmarrjes që është në shqyrtim e sipër.
Gjatë viteve të fundit, numri i mjeteve dhe metodave për
vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit është rritur në mënyrë të
konsiderueshme. Në  aneksin 4 përmblidhen disa prej metodave që përdoren më së shpeshti. Në publikimet dhe faqet e
mëposhtme të internetit jepet orientime dhe udhëzime.
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Në faqen e internetit “ValuES - Integrating Ecosystem Services into Policy,
Planning and Practice” http://www.aboutvalues.net, mund të gjeni këto informata të dobishme:
	
Methods

navigator [Navigatori i metodave]
	
Publikimi i “ValuES”-it me titull “Increasing the Policy Impact of Ecosystem Service Assessments and Valuations - Insights from
Practice”
	
ValuES Synthesis Report of ES Assessments
	
ValuES Report: Indicators for Managing Ecosystem Services - Options & Examples
IPBES – Catalogue of Assessments on Biodiversity and Ecosystem Services
http://catalog.ipbes.net
Sub-Global Assessment Network (SGAN):
http://ecosystemassessments.net
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) (2013). An analytical framework for ecosystem assessments
under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020.
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf
Haines-Young R.H. and M.B. Potschin (2009). Methodologies for defining and assessing ecosystem services.
http://www.nottingham.ac.uk/cem/pdf/JNCC_Review_Final_051109.pdf
Ash N. et al. (2011). Ecosystem and human well-being: A manual for assessment practitioners.
http://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ecosystems-and-human-wellbeing--a-manual-for-assessment-practitioners
Elmqvist T. et al. (2011). Managing trade-offs in ecosystem services. Environment and Development.
http://www.bioecon-network.org/pages/UNEP_publications/04%20Managing%20Trade-offs.pdf
WCMC (2014). Measuring ecosystem services: Guidance to develop ecosystem services indicators.

54

PJESA 2: APLIKIMI I QASJES HAP PAS HAPI PËR INTEGRIMIN E SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

Shembull i një rasti

Vitet e fundit, komuna e Dukë de Kashiasit [Duque de Caxias]
është ndeshur me pamjaftueshmëri të ujit të pastër, valë të nxehti
intensive në qytet dhe përmbytje të konsiderueshme e rrëshqitje
dheu. Komuna ndodhet në shtetin e Rio de Zhaneiros dhe kufizohet me zonën metropolitane të qytetit të Rio de Zhaneiros. Kjo
komunë ka një sipërfaqe prej rreth 470 km2 dhe rreth 900,000
banorë. Departamenti për Planifikim Urban i komunës hartëzoi
shërbimet kyçe të ekosistemit me qëllim përfundimtar
përditësimin e përdorimit të tokës së qytetit në kuadrin e peizazheve urbane dhe rurale. Qasja e ISHE-së u përdor si bazë për
këtë studim, me qëllim që të siguronte integrimin e duhur të
shërbimeve të ekosistemit në politika.
Në mesin e vitit 2015, për të përkufizuar fushëveprimin e studimit (hapi 1), Departamenti organizoi një punëtori me disa
Departamente të tjera të qytetit – Departamenti i Mjedisit,
Menaxhimit të Rrezikut, Shëndetësisë, Turizmit, Kulturës dhe
Arsimit – ku u prezantua koncepti i shërbimeve të ekosistemit
dhe u caktua objektivi i studimeve: hartimi i masave me bazë në
ekosistem për sigurimin e ofrimit të qëndrueshëm të shërbimeve
të ekosistemit për popullsinë e komunës dhe aktivitetet e saj
prodhuese. Me ndihmën e një ankete në internet, pjesëmarrësit
në takim iu dhanë përparësi nëntë shërbimeve më të rëndësishme
të ekosistemit (hapi 2: “Shqyrtimi dhe prioritizimi”). Më pas,
ekspertët përgjegjës për drejtimin e nismës, vlerësuan gjendjen e

shërbimeve të ekosistemit, trendet dhe kompromiset (hapi 3)
përmes 27 intervistave me qytetarë, ekspertë dhe vendimmarrës
lokalë. Kjo rezultoi në krijimin e nëntë hartave tematike, ku
paraqiteshin oferta dhe kërkesa e secilit shërbim të ekosistemit,
për lloje të ndryshme të përdorimit dhe mbulesës së tokës.
Vlerësimi i kuadrit kulturor dhe institucional (hapi 4) ishte pjesë
përbërëse e gjithë procesit, meqenëse ishte vendimtar për reflektimin e perceptimeve lokale të vlerave të SHE-së, tendencave të
pritshme dhe prirjeve të perceptuara të ofertës dhe kërkesës. Këto
harta do ta ndihmojnë Departamentin e Planifikimit Urban në
hartimin e një plani të ri për shfrytëzimin e tokës, menaxhimin e
konflikteve të lidhura me përdorimin e tokës dhe në diskutimin e
skenarëve të ndryshëm për zhvillim urban të rimëkëmbshëm dhe
të qëndrueshëm (hapat 5 dhe 6). Në fund, qëllimi është
përmirësimi i aktiviteteve prodhuese duke ruajtur në të njëjtën
kohë edhe kapitalin natyror kyç.

PJESA II

Hapi 3: Hartëzimi i shërbimeve të ekosistemit për planifikimin e shfrytëzimit të tokës në komunën e Dukë de Kashiasit në Brazil

Duka de Kashiasi
BRAZIL
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HAPI 4: VLERËSIMI
I KORNIZËS INSTITUCIONALE
DHE KULTURORE

4.

Hapi 4 përplotëson informatat që janë grumbulluar në hapin 3. Në këtë hap, vlerësohen karakteristikat institucionale, politike, ligjore dhe kulturore dhe identifikohen strukturat rezultuese
nxitëse në raport me shërbimet e ekosistemit dhe planin zhvillimor. Këta faktorë ndërmjetësojnë
dhe ndikojnë në mënyrën se si njerëzit i menaxhojnë, përdorin dhe ndikojnë në ekosisteme dhe
shërbimet e tyre, dhe mund të shërbejnë si nxitës të ndryshimit pozitiv ose negativ në ekosistem.

Arsyeshmëria e këtij hapi, objektivat dhe
rezultatet e pritshme
Qeverisja e ekosistemeve është pothuajse gjithmonë një çështje
komplekse. Ekosistemet rrallë i nënshtrohen një forme të vetme
menaxhimi ose rregullimi, që zbatohet dhe kuptohet qartë nga të
gjithë. Ajo që ndodh më zakonisht është se ekziston një shumëllojshmëri sistemesh formale dhe joformale, “moderne” dhe “tradicionale”, private dhe kolektive. Shumë shërbime të ekosistemit
kanë të paktën disa prej karakteristikave të “të mirave publike”,
domethënë njerëzit nuk mund të ushtrojnë drejtpërdrejt të drejta
pronësore mbi këto shërbime ose të përjashtohen nga përdorimi i
tyre ose përfitimi prej tyre. Këto rrethana dhe karakteristika përcaktojnë kontekstin dhe rregullat brenda të cilave menaxhohen
dhe përdoren ekosistemet (dhe që i nxisin njerëzit t’i degradojnë
ose konservojnë ato). Prandaj, është me rëndësi thelbësore që ato të
kuptohet, me qëllim që të identifikohen reagimet e politikave, të
cilat mund të adresojnë nxitësit e identifikuar të ndryshimit në
ekosisteme, gjatë fazës tjetër të procesit të ISHE-së (hapat 5 dhe 6).

Objektivat
Objektivat kyçe të hapit 4 janë të kuptohet mënyra se si përcaktojnë interesat, të drejtat dhe vlerat e palëve të ndryshme të
interesuara mënyrën në të cilën ato varen nga shërbimet e ekosistemit ose ndikojnë te këto të fundit. Qëllimi është të identifikohen faktorët që formësojnë sjelljen dhe veprimet e njerëzve.
Me rëndësi të posaçme është shkalla në të cilën karakteristikat
institucionale, politike, ligjore dhe kulturore nxisin ose
dekurajojnë konservimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të
ekosistemeve. Gjithashtu, është e rëndësishme të merret parasysh mënyra në të cilën interesat, të drejtat dhe vlerat e ndryshme të njerëzve mund të nxisin konflikte ose bashkëpunim në
lidhje me shfrytëzimin dhe menaxhimin e ekosistemeve.

Rezultatet e pritshme

	
Identifikimi i shkaqeve dhe nxitësve kryesorë të degradimit të

ekosistemit.
	
Pasqyra e përgjithshme e pozicioneve, interesave, nevojave, vler-

ave dhe të drejtave të palëve të interesuara.
	
Informata për fushat ekzistuese dhe të mundshme të konfliktit

ose bashkëpunimit në lidhje me shfrytëzimin e ekosistemit,
menaxhimin dhe stimujt.
	
Kuptimi i masave themelore nxitëse ose dekurajuese (rregullat,
ligjet, çmimet, të drejtat e kështu me radhë) që ndërlidhen me
nxitësit e ndryshimit të analizuar në hapin 3
(shih  tabelën 2.4 ku hijezohen dy kolonat e fundit të
 tabelës 2.3 në hapin 3):

QEVERISJA
është grup rregullash, mekanizmash zbatimi dhe procesesh përkatëse ndërvepruese të cilat formësojnë sjelljen
e njerëzve (Huppert, Svendsen & Vermillion 2003).



Qeverisja ka të bëjë me ndërveprimet shoqërore, ven-

dimet dhe mënyrën se si i marrim dhe i zbatojmë ato.


Ajo ka të bëjë me ushtrimin e autoritetit dhe marrjen e

përgjegjësive.


Qeverisja ka të bëjë me atë se kush është përgjegjës, si e

ushtron pushtetin e vet dhe si i kërkohet llogari.


Ky term ndërlidhet me vendimmarrësit në të gjitha

nivelet: ministrat e qeverisë, menaxherët, afaristët,
pronarët e pronave, fermerët dhe konsumatorët.

	
Lista e karakteristikave institucionale, politike, ligjore dhe kul-
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turore kyçe dhe strukturat rezultuese nxitëse (që ndikojnë në
mënyrën se si njerëzit i menaxhojnë, përdorin dhe ndikojnë në
ekosisteme dhe shërbimet e tyre).

Burimi: UNDP, WB and WRI (2004)
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Table 2.4: Në hapin 4, shkaqet thelbësore të ndryshimit të ekosistemit lidhen me veprimet dhe motivet e palëve të interesuara

Ekosistemi ose
ekosistemet që
krijojnë
shërbimin

Gjendja aktuale
e shërbimit të
ekosistemit

Trendet
(në rritje, e
qëndrueshme,
në rënie)

Nxitësit e
ndryshimit dhe
shkaqet
thelbësore

Palët e
interesuara dhe
veprimet (që
kanë të bëjnë me
nxitësin e
ndryshimit) dhe/
ose motive të
tjera

PJESA II

Shërbimi i
ekosistemit

Si realizohet ky hap
Një pikë e mirë fillestare në vlerësimin e karakteristikave
institucionale, politike, ligjore dhe kulturore është shqyrtimi i literaturës ekzistuese, ku përfshihen dokumentet zyrtare (si ligjet, rregulloret, politikat, marrëveshjet, etj.). Megjithatë, burimet zyrtare
zakonisht përqendrohen te regjimet formale. Zakonisht, ato paraqesin vetëm informata të kufizuara lidhur me marrëveshjet reale për
qeverisjen e ekosistemeve. Për këtë arsye, është e rëndësishme të kërkohen studime antropologjike, sociologjike dhe të ekonomisë politike, të cilat paraqesin një përshkrim më të thelluar (dhe, shpeshherë, më realist) të situatës së dhënë.
Po aq të rëndësishme, në mos më shumë, do të jenë perceptimet dhe
konsideratat e thelluara të vetë menaxherëve dhe përdoruesve të ekosistemit. Është e rëndësishme të vihet në dukje se këto informata
shpeshherë nuk dokumentohen. Këtu mund të përfshihen njohuritë
tradicionale dhe historitë e transmetuara me gojë. Për të mësuar për
këto aspekte, do të duhet të kryhen intervista ballë për ballë dhe diskutime, dhe shpesh edhe njëfarë analize të palëve të interesuara.
Këto metoda janë mjete të rëndësishme për nxjerrjen e informatave
lidhur me situatën “de facto” në terren, në aspektin e parimeve dhe
rregullave që realisht udhëheqin qasjen, menaxhimin, përdorimin e
ekosistemeve dhe marrjen e përgjegjësive për to, si dhe shkallën e efektivitetit “de jure” të institucioneve, ligjeve dhe politikave.
Prandaj, shumica e informatave më të çmuara në hapin 4 do të
mbështetet në mënyrën se si kuptohen aspektet cilësore të
institucioneve, organizatave dhe aktorëve, dhe do të marrin në konsideratë pushtetin relativ të palëve të interesuara, pozitat e tyre, interesat, nevojat, të drejtat dhe vlerat. Kjo do të ndihmojë edhe për të
mësuar më shumë për problematikat e shpërndarjes. Zakonisht,
shumë palë të ndryshme të interesuara varen nga shërbimet e ekosistemit dhe ndikojnë në to. Ato kanë nevoja dhe konflikte të ndryshme – dhe ndoshta konfliktuese – dhe mund të mos kenë aspak
ndikim dhe pushtet të barabartë. Në hapin 4 duhet të synohet të
identifikohen burimet kryesore të pabarazisë dhe të gjurmohet
mënyra se si marrin pjesë grupe të ndryshme në proceset e vendimmarrjes dhe si ndikohen prej tyre. Hartat e palëve të interesuara dhe

REKOMANDIME:


Analiza juaj duhet të përfshijë mënyrën se si funksionojnë

në praktikë, në aspektin e qeverisjes dhe barazisë,
institucionet, politikat, rregulloret dhe normat kulturore.


Kornizat institucionale, politike, ligjore dhe kulturore

përfshijnë si autoritetet dhe ligjet zakonore, ashtu edhe
ato qeveritare, si dhe institucionet formale dhe joformale,
rregullat, praktikat dhe sistemet e besimit.


Duhet të merret parasysh një gamë e gjerë stimujsh, duke

përfshirë të drejtat “de facto” dhe “de jure”, tregjet, çmimet, taksat dhe subvencionet që kanë të bëjnë me shërbimet e ekosistemit, si dhe tokat dhe burimet që i krijojnë
ato.


Përpiquni të gjeni dallimin midis asaj që është shkruar në

letër dhe asaj që ndodh realisht.


Mendoni për gjëra të tilla si: kapja e elitës, pabarazitë,

kontrolli i vendimmarrjes nga grupe të caktuara, korrupsioni, etj. Me fjalë të tjera, mendoni për faktorët e botës
reale, të cilët ndryshojnë dhe ndikojnë në mënyrën se si
funksionon vendimmarrja.


Nëse procesi i vlerësimit nuk mund të shkojë shumë

thellë, ai duhet të shërbejnë për të identifikuar dhe vënë
në dukje disa faktorë kyç.


Lidhni informatat që përftoni nga nxitësit e ndryshimit,

të identifikuar në hapin 3, me qëllim që të plotësoni gjithë
panoramën.

57

INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

mjetet e tjera pamore mund të jenë të dobishme për vlerësimin e
grupeve kryesore që duhet të merren parasysh në këtë proces. Kjo
mund të ndihmojnë edhe në identifikimin e grupeve dhe individëve të cilët janë përjashtuar nga marrëveshjet institucionale,
politike dhe rregullatore. Ky hap është i rëndësishëm. Mosidentifikimi i këtyre grupeve mund të nënkuptojë margjinalizimin e mëte-

jshëm të disa prej sektorëve më të varfër e më të cenueshëm të shoqërisë. Në figurën 2.3 paraqiten lidhjet midis sistemeve sociale dhe
ekologjike brenda kornizës së shërbimeve të ekosistemit. Në të
theksohen marrëdhëniet e pushtetit që përshkojnë ndërveprimet e
palëve të interesuara dhe që, në fund, ndikojnë te kërkesa për shërbime të ekosistemit.

Figura 2.3: Marrëdhëniet e palëve të interesuara dhe shërbimet e ekosistemit

SISTEMI SOCIO-EKOLOGJIK
Menaxhimi
mjedisor

Tiparet e
ekosistemit

EKOSISTEMI

Ofrimi i
shërbimeve të
ekosistemit

Aspekti i furnizimit

Ndërveprimet e
shërbimeve të
ekosistemit

Ndërveprimet e
palëve të
interesuara
(marrëdhëniet e
pushtetit)
SISTEMI SHOQËROR
Mirëqenia e
njerëzve
Roli i palëve të
interesuara
(përfitues, pengues,
menaxhues)

Kompromiset &
sinergjitë

Aspekti i kërkesës

Korniza konceptuale e ndërveprimeve përgjatë rrjedhës së shërbimeve të ekosistemit nga aspekti i ofertës në atë të kërkesës dhe
mirëqenies njerëzore. Shigjetat blu shënojnë rrjedhën e shërbimeve të ekosistemit. Shigjetat ngjyrë bezhë shënojnë ndërveprimet
brenda sistemit social ose prej tij.
Burimi: Felipe-Lucía M. et al. (2015).

Nisma “TEEB” shpjegon ndërlidhjen e shërbimeve të ekosistemit dhe rrjedhën e përfitimeve si publike, kolektive ose private, në këtë mënyrë:
Duhet të jeni të vetëdijshëm që shërbimet e ekosistemit janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën dhe që në pjesën më të madhe të rasteve, ato
janë një përzierje e përfitimeve private, publike dhe kolektive. (...) Në disa vende, rrjedha e ujit nga një burim në pyll konsiderohet privat, por
çfarë ngazëllimi i pushton ekskursionistët e maleve kur ndalojnë për të pushuar pranë lumit? Çfarë ndodh me kapacitetin rikuperues të ujërave nëntokësorë në rrjedhën e poshtme të ujit, në luginë? Si qëndron çështja me rregulloren rajonale klimaterike për shkak të avullim-transpirimit të pyllit? (...) Përqendrimi te shërbimet e ekosistemit lejon të qartësohet se kush ka çfarë të drejtash në natyrë. Gjithashtu, është e
rëndësishme të kuptohet se kush varet nga cilat shërbime të ekosistemit dhe kush ka të drejta formale e joformale. Shërbimet përkrahëse,
rregulluese dhe kulturore janë më pak të dukshme dhe të prekshme dhe, për këtë arsye, kanë kryesisht karakterin e shërbimit publik ose të
përbashkët dhe “de facto” krijohen kryesisht në një situatë të qasjes së hapur, ku është e vështirë të kontrollohet mënyra se si njerëzit iu
qasen, i përdorin dhe ndikojnë në to. Megjithatë, shërbimet publike dhe kolektive luajnë një rol të konsiderueshëm duke kontribuuar në mirëqenien e njerëzve dhe të shoqërisë. Pemët në qytete përmirësojnë rregullimin e temperaturës dhe ulin ndotjen e ajrit. Nga këto përfitojnë të
gjithë. Nëse një shërbim i ekosistemit nuk njihet si përfitim publik (si “rrip i gjelbër” për shembull), ekziston rreziku që shërbimi do të përkeqësohet (TEEB for Local and Regional Policy Makers 2010 – “TEEB”-i për politikëbërësit lokalë dhe rajonalë 2010).
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Stimujt e mëposhtëm priren të ushtrojnë ndikimet më të rëndësishme në menaxhimin dhe përdorimin e ekosistemit (përshtatur
nga vepra e Emerton-in 2000 dhe GTZ-së 2004).
1.	Stimujt e orientuar nga tregu janë masa që ndikojnë te veprimet
dhe mundësitë e tregut; këta në përgjithësi transferohen me anë të
çmimeve dhe tregjeve. Shembujt përfshijnë: tarifat për përdoruesit, vendosja e etiketave ekologjike dhe pagesat për shërbimet e ekosistemit.
2.	Stimujt fiskalë janë masa që synojnë të ndryshojnë ose ndikojnë te
çmimet që njerëzit paguajnë ose marrin për mallrat dhe shërbimet
ose për të rritur të ardhurat publike. Këto zbatohen përmes transferimit të buxhetit publik. Shembujt përfshijnë: taksat, subvencionet dhe kreditë me interes të ulët.
3.	Nismat rregullatore janë masa që rregullojnë dhe parashikojnë
kushtet ligjore, kodet e ndërveprimit social (kush mund të bëjë
çfarë nën cilat kushte). Shembujt janë: ligjet, standardet mjedisore
dhe kufizimi i qasjes.
 
Të drejtat pronësore janë kategori e veçantë e instrumenteve

rregullatore, të cilat caktojnë të drejtat për pronë, shfrytëzim
ose menaxhim të biodiversitetit, ekosistemeve, tokës, burimeve
ose aseteve dhe shërbimeve të tjera. Shembuj janë: përgjegjësia,
menaxhimi, qasja, uzufrukti dhe të drejtat e shitjes, ose marrëveshje të tilla si qiradhënia, koncesionet, licencat, lejet dhe
françizat.
 
Normat kulturore dhe sociale veprojnë përmes caktimit dhe

sanksionimit të standardeve të pranuara gjerësisht ose kodeve
të mirësjelljes, dhe në përgjithësi zbatohen më shumë përmes
kontrollit social dhe kontrollit nga bashkëqytetarët sesa përmes
rregulloreve formale. Shembujt përfshijnë: urdhrat fetarë,
modelet e sjelljes “së pranueshme”, tabutë dhe kufizimet.
4.	Bashkëpunimi përfshin masat që motivojnë ndryshime në
menaxhimin e burimeve, përmes përfshirjes së grupeve të
interesuara në procesin e vendimmarrjes dhe qeverisjes. Shembujt
përfshijnë tryezat e rrumbullakëta ose aleancat.
5.	Nismat që kanë të bëjnë me informacionin janë masa të tilla si ato
që i bëjnë të dukshme efektet e jashtme dhe, gjatë këtij procesi,
ofrojnë informata për përfitimet dhe kostot reale të teknikave të
caktuara të menaxhimit. Shembuj janë auditimet, etiketimi dhe
certifikimi dhe sistemet informative dhe të matjes. Është e rëndësishme të mbahet parasysh se natyra dhe efektiviteti i stimujve

varen nga një numër faktorësh, ku bëjnë pjesë:
 
Tiparet e shërbimeve të ekosistemit: A është e mundur të kon-

trollohet qasja në një shërbim ekosistemi dhe të përjashtohen të
tjerët, dhe a ka ndonjë rivalitet në konsum?
 
Karakteristikat e palëve të interesuara: Cilat janë pozicionet, të

drejtat, interesat, vlerat dhe nevojat e tyre?
 
Struktura e tokës dhe qeverisja e burimeve: Kush ka në pronësi

ose ka të drejtë të shfrytëzojë, menaxhojë, përfitojë, shkëmbejë
ose përndryshe shfrytëzojë/kontrollojë eksistemet dhe shërbimet që ato krijojnë?
 
Natyrën e rregullave ose koordinimit social në radhët e palëve

të interesuara: Si funksionojnë rregullat? A janë legjitime? Si
zbatohen dhe çfarë lloje stimujsh krijojnë?

PJESA II

Edhe gjendja sociale, ekonomike, politike, institucionale dhe e
qeverisjes ndikon te sjellja e njerëzve, sepse formëson mundësitë dhe
pengesat me të cilat ata përballen gjatë realizimit të punëve të tyre të
përditshme. Pasqyra e përgjithshme e këtyre llojeve të ndryshme të
stimujve mund të ndihmojë në identifikimin e faktorëve më ndikues
në përcaktimin e mënyrës se si inkurajohen dhe fuqizohen njerëzit
dhe si u mundësohen atyre opsione ose madje edhe se si iu kërkohet
(ose jo) të përdorin dhe menaxhojnë shërbimet e ekosistemit.

STIMUJT…
janë faktorë që motivojnë sjelljen e njerëzve. Ata mund të
jenë pozitivë që të ushqejnë një sjellje të caktuar, por mund
të shërbejnë edhe si faktorë dekurajues që pengojnë njerëzit
të kryejnë diçka. Nismat mund të jenë materiale (p.sh.
financiare ose që kanë të bëjnë me fitimin e produkteve ose
përfitimeve shtesë), por shpesh janë edhe jomateriale (p.sh.
kulturore, informative, morale ose që kanë të bëjnë me arritjen e njohurive, statusit ose kënaqësisë).

Në  aneksët 3 and 5 jepen më shumë informata lidhur me këto
çështje. Ju lutemi të konsultoheni edhe me manualin "Natural
Resources and Governance: Incentives for Sustainable Resource Use
[Burimet natyrore dhe qeverisja: Stimujt për shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve]" (GTZ 2004): http://agriwaterpedia.info/
wiki/File:GIZ,Fischer,A.,Petersen,L.,Huppert,W.(2004)_Natural_Resources_and_Governance_Incentives_for_Sustainable_
Resource_Use.pdf
Në  tabelën 2.5 , jepet një kornizë e thjeshtë për regjistrimin e
rezultateve të analizës së palëve të interesuara dhe të vlerësimit të
kornizave institucionale dhe kulturore që do të jenë krijuar në hapin
4. Paraqitja e informatave në këtë formë përmbledhjeje përbën një
mënyrë shumë të dobishme për të kontrolluar me një shikim të shpejtë se si shërbejnë faktorët dhe kushtet e qeverisjes për nxitjen ose
shkurajimin e varësive nga shërbimet e ekosistemit dhe ndikimeve
në to, për grupe të ndryshme.
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Tabela 2.5: Matrica e regjistrimit të rezultateve nga analiza e palëve të interesuara

Pala e
interesuar

Pse veprojnë ashtu

Niveli i pushtetit Niveli i ndikimit

Marrëdhëniet mes
palëve të interesuara

Pozita

Interesat/

I lartë (L),

I lartë (L), mesatar (M) ose i

Aleancat e

Konfliktet e

nevojat

mesatar (M)

ulët (U)

mundshme

mundshme

ose i ulët (U)

Nevojat për burime dhe metodat & mjetet
e përshtatshme
 
Të

dhënat dhe informatat për palët e interesuara dhe
institucionet që ndikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në
menaxhimin e ekosistemit.

 
Të

dhënat ose informatat për karakteristikat ligjore dhe
kulturore të menaxhimit të ekosistemit.
 
Ekspertiza në shkenca sociale dhe analizë institucionale.

Në publikimet dhe faqet e mëposhtme të internetit jepen orientime shtesë:
Profili i metodës për identifikimin e palëve të interesuara në inventarin e metodave të “ValuES”-it:
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
Bromley W. (1992). [Vënia në funksionim e gjërave të përbashkëta: Teoria, praktika dhe politika]. Institute for Contemporary Studies
Press. San Francisco, California:
http://library.uniteddiversity.coop/Cooperatives/Multi-Stakeholder_Co-ops/Making_the_Commons_Work-Theory_Practice_and_
Policy.pdf
BiodivERsA Stakeholder Engagement Toolkit [Mjetet e punës për angazhimin e palëve të interesuara të BiodivERsA-s] (2013):
http://www.biodiversa.org/702
DEFRA (2011). [Teknikat përgatitore dhe diskutimore për të integruar qasjen e ekosistemeve në vendimmarrje: Udhëzues për fillestarë].
Felipe-Lucía M. et al. (2015). [Rrjedhat e shërbimeve të ekosistemit: pse kanë rëndësi marrëdhëniet e pushtetit të palëve të interesuara]:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132232
GTZ (2007). [Menaxhimi i palëve të shumëfishta të interesuara: Mjetet për analizën e palëve të interesuara: 10 blloqet ndërtuese për
hartimin e sistemeve pjesëmarrëse të bashkëpunimit]:
http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf
Hanna S. and M. Munasinghe (1995). [Të drejtat pronësore dhe mjedisi: Problematika sociale dhe ekologjike].
Instituti Ndërkombëtar i Beixherit për Ekonominë Ekologjike dhe Banka Botërore:
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-3415-8
Mayers J. (2005). [Analiza e pushtetit të palëve të interesit], IIED:
http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/docs/stakeholder_power_tool_english.pdf
OpenNESS Project: [Projekti OpenNESS: “Operalizimi i kapitalit natyror dhe shërbimeve të ekosistemit]:
http://www.openness-project.eu/library/reference-book/sp-stakeholder-involvement
Ostrom E. (1999). [Vetëqeverisja dhe burimet pyjore]. Punim rastësor me numër 20. Center for International Forestry research.
CIFOR. Sindangbarang, Bogor.
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Shembull i një rasti
Hapi 4: Vlerësimi i kuadrit kulturor dhe institucional në
Parkun Kombëtar “Tai” të Bregut të Fildishtë

U realizuan tri punëtori, ku morën pjesë palë të ndryshme të
interesuara, duke përfshirë qeverinë lokale dhe rajonale, ministritë
e nivelit kombëtar, sektori i bujqësisë, interesat e kompanive kombëtare e ndërkombëtare, OJQ-të dhe akademikë. Tri hapat e parë
të ISHE-së u përdorën për të krijuar një mirëkuptim të përbashkët
për shërbimet e ekosistemit që PKT-ja i ofron Bregut të Fildishtë në
përgjithësi dhe rajonit jugperëndimor në veçanti. U hartuan skenarë ku krahasoheshin rrjedhojat e mundshme të financimit të
pamjaftueshëm me situatën ku menaxhmenti i parkut do të pajisej
dhe financohej mjaftueshëm. U identifikuan shërbimet e ekosis-

temit që ishin veçanërisht të rëndësishme për aktivitetet ekonomike si në nivelin lokal ashtu edhe në atë kombëtar.
Më pas, u përdor hapi i katërt i ISHE-së për të identifikuar audiencat e synuara, për rezultatet e një vlerësimi të shërbimeve të ekosistemit, vlerësim ky që ishte nisur gjatë procesit. Gjatë punëtorive u
identifikuan palë të ndryshme të interesuara. U vendos që rezultatet e studimit duhej të përdoreshin për të shënjestruar dy grupe,
me qëllim rritjen e vetëdijes për shtimin e përkrahjes për situatën
financiare të Parkut të Tai. Këto dy grupe ishin qeveria kombëtare
dhe sektori privat. Kjo për shkak se ishte parashikuar që këto dy
grupe të ishin shënjestrat kryesore të përpjekjeve për të mobilizuar
fonde të tjera për konservimin, për shkak të varësisë së tyre sociale
nga shërbimet e Parkut Kombëtar. Qeveria i ka të dyja: edhe mandatin, edhe motivimin e fuqishëm për të siguruar që shërbimet e
çmueshme ekonomike të Taiut të mirëmbahen për interesin e publikut dhe për arsye të zhvillimit kombëtar. Ndërkohë, sektori i
kakaos (i cili dominon në prodhimin bujqësor në Parkun Kombëtar, dhe në nivelin rajonal dhe kombëtar) varet shumë nga
pjalmimi dhe shërbimet e rregullimit mikroklimaterik, të cilat
ofrohen nga pylli natyror. Analiza e palëve të interesuara ndihmoi
në shënjestrimin e vlerësimit të shërbimeve të ekosistemit dhe hartimin e materialeve të komunikimit, të cilat i përshtaten audiencës
së synuar.

PJESA II

Parku Kombëtar “Tai” (PKT) i Bregut të Fildishtë zë një sipërfaqe prej 536,000 ha. PKT-ja njihet nga UNESCO si vend i
trashëgimisë dhe si rezervë biosfere. Parku është pylli më i madh
ende i paprekur i shirave në Afrikën perëndimore, rajon ky që ka
pësuar shpyllëzim të shpejtë gjatë dekadave të fundit. PKT-ja është
e ruajtur jashtëzakonisht mirë, për shkak të menaxhimit efektiv
dhe përfshirjes së donatorëve për më shumë sesa 20 vjet. Por modeli i financimit nuk është më i mjaftueshëm. Për këtë arsye, Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura (OIPR), së bashku me partnerët e saj dhe Organizatën Gjermane për Bashkëpunim
Ndërkombëtar (GIZ) vendosën të miratonin një perspektivë për
shërbimet e ekosistemit me qëllim përkrahjen e përpjekjeve të Bregut të Fildishtë për mbledhjen e fondeve.

Parkun Kombëtar “Tai”
BREGU I FILDISHTË
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HAPI 5:
PËRGATITJA PËR
VENDIMMARRJE
MË TË MIRË

5.

Në hapin 5 përmblidhen dhe analizohen informatat që janë mbledhur në hapat e mëparshëm. Mbështetur në këto të dhëna, hetohen rreziqet dhe mundësitë për planin zhvillimor.
Në këtë hap, sugjerohen opsionet e politikave të cilat mund të shërbejnë për të ruajtur
ose rritur rrjedhën e shërbimeve të ekosistemit dhe identifikohen pikat hyrëse të përshtatshme për drejtimin e vendimmarrjes ose ndikimin në të.

Arsyeshmëria e këtij hapi, objektivat dhe
rezultatet e pritshme

Si realizohet ky hap

Në hapat 1-4 të procesit të vlerësimit do të jenë nxjerrë informata
për lidhjet midis planit zhvillimor dhe shërbimeve të ekosistemit,
dhe do të jenë përshkruar mënyrat se si mund të fitojnë ose humbin
palë të ndryshme të interesuara si pasojë e ndryshimit të ekosistemit.
Gjithashtu, do të jenë përshkruar shkaqet dhe nxitësit kryesorë të
degradimit dhe humbjes së ekosistemit dhe kornizat dhe stimujt që
udhëheqin se si përdoren dhe menaxhohen ekosistemet.

Faza e parë e përgatitjes për vendimmarrje më të mirë është grumbullimi i të gjitha informatave që janë mbledhur në hapat 1-4 (1).
Filloni me shqyrtimin e ndikimeve e planit zhvillimor në shërbimet e ekosistemit dhe varësive të tij nga shërbimet; hidhuni një sy
tjetër kompromiseve dhe rishqyrtoni kornizat institucionale,
politike, ligjore dhe kulturore dhe stimujt. Sigurohuni të keni një
zinxhir të qartë logjik që lidh së bashku informatat për këto
çështje të ndryshme në kuadrin e një “tregimi” koherent për planin zhvillimor dhe shërbimet e ekosistemit, me të cilat po merreni. Në këtë pikë, mund të ekzistojë nevoja për plotësimin e disa
hendeqeve, në rast të mungesës ose paplotësisë së të dhënave, ose
nëse kuptoni se opsioneve ose palëve kyçe të interesit nuk iu është
dhënë mundësia të përfshihen si duhet në proces.
Më pas, përdorini këto informata për të identifikuar rreziqet dhe
mundësitë zhvillimore që dalin nga shërbimet e ekosistemit (2). Gjatë
kësaj faze, mendoni edhe për ndonjë kompromis pozitiv ose negativ që mund të dalë nga efekti i planit të zhvillimit ose shërbimet e
ekosistemit, dhe merrni parasysh atë se kush apo çfarë mund të
preket nga këto. Mos harroni që pjesë e kompromiseve mund të
jenë:

Mbështetur në këtë mënyrë kuptimi, hapi 5 tani ka të bëjë me përcaktimin e rreziqeve dhe mundësive kyçe që paraqesin shërbimet e
ekosistemit ndaj nismës ose planit zhvillimor. Në këtë hap, identifikohen opsionet e politikave për t’i menaxhuar këto rreziqe, për të
përfituar nga këto mundësi dhe për të adresuar nxitësit e ndryshimit
në ekosistem. Gjithashtu, në hapin 5 rekomandohen pika të përshtatshme hyrjeje për drejtimin, ndryshimin ose, përndryshe, ndikimin në proceset e vendimmarrjes.

Objektivat
Objektivi kyç i hapit 5 është të dilet me masa dhe instrumente
praktike dhe të zbatueshme politikash, të cilat mund të shërbejnë
për të siguruar shmangien ose zbutjen e rreziqeve që paraqesin
aktivitetet zhvillimore ndaj shërbimeve të ekosistemit, dhe kapjen
e mundësive zhvillimore që ofrojnë shërbimet e ekosistemit.

Rezultatet e pritshme

	
Fitimet ose humbjet monetare (si: ndryshimet në shpenzimet

ose fitimet fizike) dhe përfitime ose kosto të tjera ekonomike
(për shembull, ndryshime në rendimentin e drithërave, prodhimtarinë e peshkimit, shëndet ose statusin nutricional), dhe
	
Ndryshimet në rrethanat jomateriale të njerëzve (për shembull,

	
A naliza

e rreziqeve dhe mundësive që ndërlidhen me planin
zhvillimor.
	
Lista e opsioneve të përzgjedhura të politikave dhe pikave
hyrëse korresponduese në procesin e vendimmarrjes.
	
Komunikimi i mesazheve lidhur me opsionet e politikave.
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fuqizim më i madh për gratë, tëhuajësim i trashëgimisë kulturore të grupeve indigjene, përmirësimi i përfshirjes së të
varfërve në proceset e vendimmarrjes).
Vendosni nëse duhet rishikuar plani zhvillimor, me qëllim që të
minimizohen, shmangen, ose zvogëlohen këto rreziqe ose të
kapen këto mundësi.
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Shkaqet kryesore për kryerjen e vlerësimit janë:
	
Ofrimi i provave shtesë dhe argumenteve për të bindur ven-

dimmarrësit për ekzistencën e nevojës për modifikimin e
planit zhvillimor ose përdorimin e instrumenteve politike;
	
Përfaqësimi i interesave të grupeve të caktuara, ose pasojave për
to, interesa këto të cilat përndryshe mund të mos merren parasysh; dhe
	
Përftimi i të dhënave të tjera (sasiore) që mund të nevojiten për
hartimin, planifikimin ose vlerësimin e instrumenteve të politikave ose për të krahasuar opsionet e politikave.
Megjithatë, duhet të vihet në dukje se vlerësimi nuk kërkohet
gjithmonë, ose nuk është patjetër i dobishëm, në të gjitha rastet.
Nëse vendosni që ekziston nevoja për kryerjen e ndonjë vlerësimi,
atëherë duhet të shtjellohen qartë qëllimi, grupi i synuar dhe fokusi i tij. Tashmë ekzistojnë shumë udhëzues lidhur me mënyrën se
si kryhet vlerësimi ekonomik i shërbimeve të ekosistemit, ndërkohë që sa vjen e shtohet literatura (edhe pse ende e vogël) për
vlerësimin jomonetar, social dhe kulturor. Në  aneksin 4 jepen
më shumë hollësi lidhur me këto. Faqja e internetit e “ValuES”-it
përmban të informata të dobishme historike, një opsion për shikimin
e metodave dhe raste studimore. http://www.aboutvalues.net
Edhe “Udhëzuesi paraprak për konceptualizimin e ndryshëm të
vlerave të shumëfishta të natyrës dhe përfitimeve të saj, duke përfshirë biodiversitetin dhe funksionet e shërbimet e ekosistemit” i
hartuar nga IPBES-i, përbën një burim kyç (shih:
 http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4INF-13_EN.pdf

Duke marrë parasysh rreziqet dhe mundësitë e identifikuara (dhe,
nëse është kryer vlerësimi, informatat për vlerat), tani do të jetë e
mundur të përkufizohen se çfarë duhet të ndryshohet me qëllim që të
zvogëlohen ndikimet negative të ekosistemit të planit zhvillimor dhe të
maksimizohen sinergjitë e tij pozitive (4). Mendoni sërish për grupin
e palëve kryesore të interesuara, të cilat preken nga shërbimet e ekosistemit ose nxisin ndryshimet në këto shërbime, dhe kthejuni
shkaqeve kryesore të degradimit të ekosistemit. Përpiquni të kuptoni se si mund të ndryshohen sjellja dhe veprimet e palëve të
interesuara, me qëllim që të integrohet rrjedha e shërbimeve të ekosistemit, ose të kapen më mirë mundësitë që ndërlidhen me to. Mos
harroni t’u referoheni qëllimeve zhvillimore dhe rezultateve që synohet të arrihen me anë të planit që jeni duke vlerësuar. Ndryshimet
që synoni të realizoni duhet të kontribuojnë gjithmonë në arritjen e
këtyre qëllimeve.

PJESA II

Në këtë fazë, ndoshta do të ishte mirë të shqyrtonit nëse ekziston
nevoja për të kryer një vlerësim ekonomik dhe/ose social/kulturor
(3). Siç përshkruhet në pjesën I të këtij udhëzuesi, koncepti i
vlerës është shumëdimensional, prandaj vlerësimi mund të marrë
trajta të ndryshme. Për shembull, nga vlerësimi ekonomik mund
të nxirren informata lidhur me kostot dhe përfitimet monetare
dhe jomonetare që ndërlidhen me planin zhvillimor dhe shërbimet e ekosistemit, në aspektin e treguesve ekonomikë si: të ardhurat, prodhimi, punësimi ose incidenca e varfërisë. Në
vlerësimin social ose kulturor do të merret parasysh vlera e shërbimeve të ekosistemit në harmoni me atë që grupe të ndryshme perceptojnë si të rëndësishme në aspektin e preferencave vetjake,
parimeve, sistemeve të besimit dhe botëkuptimit të tyre.

Procesi i përgatitjes së vendimmarrjes më të mirë përfundon me
vlerësimin e opsioneve të politikave dhe pikave të hyrjes në proceset e
vendimmarrjes (5).

PIKAT E HYRJES
iu referohen dritareve të mundësive për të drejtuar, ndikuar ose ndryshuar vendimmarrjen. Ato mund të ndodhin në cilindo nivel të qeverisjes, dhe janë situata ose
procese që ndihmojnë për të ngjallur interesin e politikëbërësve, palëve të rëndësishme të interesuara ose publikut të gjerë lidhur me rëndësinë e shërbimeve të ekosistemit. Për shembull, këto mund t’iu referohen:
	
Përmbushjes

së qëllimeve për të cilat është rënë dakord
më parë, angazhimeve të mëparshme ose nevojave të
palëve të interesuara.

	
Përkrahjes

ose çuarjes më tej të pozitave, interesave
dhe nevojave të vendimmarrësve.

	
Adresimit

të problematikave që mobilizojnë opinionin
publik, shoqërinë civile ose bizneset.

	
Zgjidhjes

së konflikteve për shërbimet e ekosistemit.

	
Vënien

në pah të vlerave dhe besimeve shoqërore “të
paprekshme”.

	
Fuqizimin

e lëvizjeve sociale ose lojtarëve të rinj në një
kuadër politik.
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Në  aneksin 6 jepet një listë e detajuar e opsioneve të politikave
për integrimin e shërbimeve të ekosistemit si dhe disa shembuj nga
jeta reale. Disa prej pikave kyçe që duhet të mbahen parasysh janë:
	
Analizoni se cilat instrumente ose ndryshime politikash do të

mund të përdoreshin për të minimizuar, shmangur ose zvogëluar
rreziqet dhe përfituar nga mundësitë për shërbimet e ekosistemit
ose rezultatet zhvillimore.
	
Shqyrtoni gamën e opsioneve të politikave që keni në dispozicion

dhe zgjidhni ato opsione që do të bëjnë të qëndrueshëm në
mënyrë më efektive kapacitetin e shërbimeve të ekosistemit për të
plotësuar nevojat e njerëzve.
	
Zgjidhni, aty ku është e mundur, masat dhe instrumentet që

kanë dëshmuar prej kohësh se janë efektive në lidhje me shërbimet e ekosistemit dhe ndikimet zhvillimore, dhe në lidhje me
ambientin institucional dhe kulturor në të cilin jeni duke punuar. Përdorni çdo dritare mundësish që ka të bëjë me opinionin
publik, kushtet politike e sociale ose zhvillimet e tregut.
	
Hartoni mjete dhe instrumente të reja politikash, nëse është e

përshtatshme në disa raste, me qëllim që të mbushni hendeqet
kyçe në kornizat ekzistuese. Për shembull, mund të ekzistojnë
nevoja dhe mundësi për të zhvilluar tregje të reja, stimuj tatimorë, marrëveshje për bashkëndarjen e përfitimeve ose struktura
qeveritare. Mendoni për realizueshmërinë e këtyre ndryshimeve.
	Kushtoni vëmendje të posaçme problematikave të shpërndarjes

dhe të barazisë: merrni parasysh nevojat e të varfërve dhe grupeve
të cenueshme gjatë identifikimit dhe përzgjedhjes së opsioneve
dhe instrumenteve potenciale të politikave.

Megjithatë, shpesh, me anë të kryerjes së ndryshimeve relativisht të
vogla në politikat ekzistuese (duke përfshirë tejkalimin e shtrembërimeve dhe dështimeve) mund të arrihen përmirësime thelbësore
në mënyrën në të cilën tregjet, ligjet dhe institucionet funksionojnë
në raport me shërbimet e ekosistemit. Pothuaj në të gjitha rastet
ekziston nevoja për përzierjen e instrumenteve të politikave, të cilat
synojnë problematika të ndryshme dhe grupe të ndryshme palësh
të interesuara, dhe për të punuar së bashku drejt arritjes së një grupi
të caktuar objektivash ose rezultatesh të dëshiruara.
Ndonëse për disa prej këtyre aspekteve do të paraqitet nevoja për
shqyrtim dhe analizë teknike, shumica e informatave që kërkohen për
të prioritizuar opsionet e politikave dhe pikat e hyrjes në procesin e vendimmarrjes mund të nxirren përmes dialogut me palët e interesuara.
Është veçanërisht e rëndësishme të përfshihen grupet e synuara të
cilët ndikohen ose do të ndikohen nga plani zhvillimor dhe instrumentet e propozuara të politikave dhe ata që janë përgjegjës për
marrjen e vendimeve me të cilat do të mundësohet realizimi i
instrumenteve të përzgjedhura.
Në  tabelën 2.6 paraqitet korniza për përmbledhjen dhe regjistrimin e opsioneve të politikave dhe pikave të hyrjes.
Pas hartimit të listës së opsioneve të mundshme të politikave dhe të
pikave të hyrjes në vendimmarrje, është e mundur të vlerësohet
realizueshmëria e tyre. Këtu tregohet “përshtatja” e tyre me kushtet
dhe kontekstin lokal, në cilat pritet të veprojnë, dhe me nismën
zhvillimore që është nën shqyrtim. Më pas, ato mund të prioritizohen në një listë të opsioneve të përzgjedhura për zbatim real (6). Kjo
diskutohet më tej në hapin 6.

Tabela 2.6: Matrica për identifikimin e opsioneve të politikave dhe pikave të hyrjes në proceset e vendimmarrjes

Qëllimi ose
masa
zhvillimore

Rreziqet dhe
mundësitë e
ndërlidhura

Çfarë dëshirojmë të Opsioni i ri (opsionet e
reja)/ i ndryshëm i
ndryshojmë?
Nxitësit që duhet të politikave
trajtohen

Pikat e hyrjes në vendimmarrje
(duke përfshirë aleancat e
mundshme me palët kryesore
të interesuara)

Nevojat për burime dhe metodat & mjetet e përshtatshme
	
A mbiente

për të organizuar mbledhje dhe/ose punëtori me
palë të interesuara, një moderator.
	
Ekspertiza në fushën e shkencave politike, politikave publike
dhe disiplinave të ndërlidhura.
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Lista

e kritereve për të cilat është rëndë dakord, për përzgjedhjen e opsioneve të politikave.
	
Opsionale: Ekspertiza në vlerësimin ekonomik dhe/ose
social/kulturor të shërbimeve të ekosistemit.
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Në publikimet dhe faqet e mëposhtme të internetit jepet orientime dhe udhëzime:
ValuES - Integrating Ecosystem Services into Policy, Planning and Practice.
[Integrimi i shërbimeve të ekosistemit në politika, planifikim dhe praktikë].


Methods navigator [Navigatori i metodave]
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/

Increasing the policy impact of ecosystem service assessments and valuations - Insights from practice (2016):
[Rritja e ndikimit të politikës së vlerësimeve të shërbimeve të ekosistemit– Mësime të thella të nxjerra nga praktika].
http://www.aboutvalues.net/data/about_values/increasing_impact_of_es_assessments.pdf


Rode J. et al. (2015). Capturing ecosystem services opportunities: A practice oriented framework for selecting economic instruments
in order to enhance biodiversity and human livelihoods. [Kapja e mundësive të shërbimeve të ekosistemit: Kuadër praktik për përzgjedhjen e instrumenteve ekonomike për përmirësimin e biodiversitetit dhe mjeteve të jetesës për njerëzit]. UFZ Policy papers:
https://www.ufz.de/export/data/global/65816_DP_03_2015_RodeEtal_ESOpportunities.pdf
IPBES (2015):
 Work on policy support tools and methodologies: [Puna me mjetet dhe metodologjitë e përkrahjes së politikave]:
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-12_EN.pdf
	
Diverse

conceptualization of multiple values of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem functions and services
(preliminary guide). [Konceptualizimi i ndryshëm i vlerave të shumëfishta të natyrës dhe përfitimeve prej saj, duke përfshirë biodiversitetin dhe funksionet dhe shërbimet e ekosistemit (udhëzuesi paraprak).].
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf
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Shembull i një rasti
Hapi 5: Vlerësimi ekonomik i Parkut Kombëtar të Cat Tien në

Nxjerrja e një shifre të vetme dhe të shpejtë të “vlerës ekonomike të

Vietnam

CTNP-së” kishte pak kuptim. Parku Kombëtar ka vlerë sepse shërben
e rëndësishme të ekosistemit, të cilat përndryshe do të degradoheshin

u krye në vitin 2013. Qëllimi i përgjithshëm ishte të nxirreshin infor-

dhe humbnin. Prandaj, ajo që ka rëndësi për konservimin dhe politikën

mata për të ndihmuar Departamentin e Konservimit të Natyrës për të

zhvillimore, planifikimin dhe menaxhimit është ndikimi që kanë

përligjur zonat e mbrojtura si përdorim me dobi ekonomike të tokave,

ndryshimet në rrjedhën e shërbimeve të ekosistemit me kalimin e

burimeve dhe fondeve publike. Objektivi specifik ishte fuqizimi i

kohës. Për të nxjerrë këto shifra, në studim, fillimisht u vlerësuan të

aspektit ekonomik për konservimin e natyrës në peizazhin e Cat Tien,

dhënat e kontrollit: u identifikuan shërbimet e ekosistemit, të cilat

duke ofruar njëkohësisht mundësinë për të zhvilluar, testuar dhe zbat-

aktualisht krijohen në peizazhin e CNTP-së dhe u vlerësua vlera

uar metoda praktike dhe që ndërlidhen me politikat për vlerësimin e

ekonomike e tyre. Më pas, u modeluan ndryshimet në përdorimin dhe

ekosistemit të cilat mund të përshtaten dhe përdoren në zona të tjera të

mbulesën e tokës, të cilat do të ndodhnin pas 25 viteve të ardhshme në

mbrojtura të Vietnamit.

rast se peizazhi i CNTP-së do të duhej të kalonte sërish në statusin e

Ky studim u krye në katër hapa përsëritës, ku secili synonte t’i përg-

zonës së pambrojtur. Diferenca paraqet vlerën ekonomike të shtuar

jigjej një pyetjeje specifike. Pyetja në hapin e parë—identifikimi dhe

dhe/ose kostot e shmangura, që ndërlidhen me mirëmbajtjen e Cat

përshkrimi i shërbimeve të ekosistemit—ishte: “Çfarë llojesh shërbimi

Tien si park kombëtar në të ardhmen. Vlerat inkrementale vjetore

krijon biodiversiteti dhe ekosistemet e CNTP-së?” Pyetja në hapin e

(vlera e shtuar/kostot e shmangura, të krahasuara me të dhënat e kon-

dytë—vlerësimi i marrëdhënies shërbim ekosistemi-ekonomi—ishte:

trollit) u llogaritën për secilin shërbim të ekosistemit dhe për parkun

“Si lidhen këto shërbime të ekosistemit me prodhimin ekonomik, kon-

kombëtar dhe zonën tampon në tërësi.

sumin dhe mirëqenien?” Pyetja në hapin e tretë—vlerësimi i vlerave të

Nga studimi u konstatua se shërbimet e ekosistemit të CNTP-së kishin

ekosistemit dhe përfituesve–ishte: “Sa vlejnë përfitimet e ekosistemit

krijuar mallra ekonomikë dhe shërbime me vlerë 1,091 miliardë dongë

dhe për cilët sektorë dhe palë të interesuara?” Pyetja në hapin e

vietnamezë (51.6 milionë dollarë amerikanë) në vitin 2012. Të ard-

katërt—demonstrimi i pasojave ekonomike të ndryshimit të ekosis-

hurat e drejtpërdrejta të krijuara nga shfrytëzimi i tokës së pyjeve dhe

temit—ishte: “Cilat janë përfitimet ekonomike të konservimit dhe kos-

burimeve përbënin vetëm rreth 6% të kësaj vlere. Pjesa më e madhe

tot ekonomike të degradimit të ekosistemit?”

(pothuajse dy të tretat) e të ardhurave vinin nga shërbimet rregulluese

Studimi vlerësoi pesë kategori të shërbimeve të ekosistemit të cilat u

dhe përkrahëse, të cilat ndihmojnë sektorët e tjerë të shmangin kostot

konsideruan si më të rëndësishmet në aspektin ekonomik dhe të

dhe dëmtimet (përmes mbrojtjes së vendbanimeve, fermave, infra-

mirëqenies së njerëzve në CNTP dhe rreth parkut: produktet pyjore

strukturës dhe proceseve të tjera të prodhimit, si dhe përmes zvogëlimit

drusore dhe jodrusore, rregullimi i rrjedhës dhe cilësisë së ujit, kapja e

të ndryshimit klimaterik botëror). Pak më shumë sesa çereku i totalit

karbonit, pjalmimi dhe shpërndarja e farave, turizmi natyror, aktivite-

përbëhet nga vlera e shtuar nga shërbimet e ekosistemit në prodhim, në

tet zbavitëse dhe edukimi. Për secilin prej këtyre elementeve, u zbatuan

sektorë të tjerë, kryesisht në bujqësi dhe turizëm. Rënia e vlerave të eko-

një ose më shumë metoda vlerësimi, të përzgjedhura sipas asaj që ishte

sistemit, e cila do të mund të ndodhte në skenarin e “zonës së pambroj-

më e realizueshme dhe më e përshtatshme në aspektin teknik, brenda

tur”, e bën të qartë se mirëmbajtja e statusit të konservimit të CNTP-së

fushëveprimit dhe burimeve që i ishin vënë në dispozicion studimit

nënkupton shtim të konsiderueshëm të vlerës ekonomike dhe shman-

dhe, çka është më e rëndësishme, sipas të disponueshmërisë së të

gie të kostove. Humbjet kumulative dhe vlerat e ekosistemit, prej të

dhënave për vlerësimin. Këtu përfshiheshin: çmimi i tregut, çmimet e

cilave është hequr dorë, në rast se biodiversiteti dhe ekosistemet nuk

tregut për mallrat zëvendësues, preferencat e deklaruara, metodat që

mbrohen përmes CNTP-së, vlerësohet të jenë më shumë sesa 2,255

mbështeten në kosto, funksioni i prodhimit dhe teknikat e transferimit

miliardë dongë vietnamezë (107 milionë dollarë amerikanë) gjatë

të përfitimeve.

njëzet e pesë viteve të ardhshme.

PJESA II

për të siguruar, mbrojtur dhe mbështetur biodiversitetin dhe shërbimet
Studimi i vlerës ekonomike të Parkut Kombëtar të Cat Tien (CNTP)

Një tipar i dytë i metodologjisë së studimit ishte se ai ishte dinamik.

Parku Kombëtar "Ket Tien"
VIET NAM
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HAPI 6:
ZBATIMI I
NDRYSHIMIT

6.

Hapi 6 ka të bëjë me hartimin e një strategjie për të operacionalizuar rekomandimet e
politikave, të dhëna në hapin 5. Ky hap ka të bëjë me përgatitjen e një plani pune dhe një
strategjie për angazhimin e palëve të interesuara dhe për komunikimin, me qëllim zbatimin e masave konkrete për integrimin e shërbimeve të ekosistemit në planin zhvillimor.

Arsyeshmëria e këtij hapi, objektivat dhe
rezultatet e pritshme
Pas identifikimit të reagimeve të politikave, të cilat do të ndihmojnë në menaxhimin e varësive nga shërbimet e ekosistemit dhe
ndikimeve në to dhe do të kapin mundësitë e ekosistemit, hapi
përfundimtar në procesin e vlerësimit të ISHE-së është krijimi i
një strategjie zbatimi. Në këtë strategji, përcaktohen procesi,
parimet udhëheqëse dhe rezultatet e synuara për masat e politikave. Hartohet një plan pune operativ, në të cilin përcaktohen
detyrat, afatet, përgjegjësit dhe përfshirja e palëve të interesuara,
dhe tregohen burimet financiare dhe inputet e tjera që nevojiten
për realizimin me sukses. Plani hartohet edhe për të siguruar
komunikimin efektiv dhe angazhimin e palëve të interesuara. Në
fund të hapit 6, do të duhet të jeni gati për të filluar zbatimin e
opsioneve të përzgjedhura të politikave.

Objektivat
Objektivi kryesor i hapit 6 është marrja e vendimeve të plotfuqishme për të mundësuar zbatimin e masave konkrete për integrimin e shërbimeve të ekosistemit në planin zhvillimor në hartim e sipër.

Rezultatet e pritshme
	
Strategjia

e zbatimit dhe plani operacional i punës.
	
Strategjia e komunikimit dhe e angazhimit të palëve të
interesuara, ku specifikohet audienca e synuar, mesazhet
kryesore dhe kampionët dhe aleatët e mundshëm për inkurajimin dhe operacionalizimin e ndryshimeve të kërkuara.

Si realizohet ky hap
Së pari, është mirë që të shqyrtohen masat e politikave dhe pikat e
hyrjes që u identifikuan në hapin 5, me qëllim që të sigurohet që ato
të jenë konsistente me objektivat e planit zhvillimor dhe që do të jenë
të pranueshme dhe të zbatueshme në kontekstin lokal. Secila masë
politike në listën e shkurtër duhet të vlerësohet me qëllim që të verifikohet nëse është realiste, e arritshme dhe e pranueshme. Vini re që,
për ta bërë këtë, mund t’ju duhet të krahasoni instrumentet e përzgjedhura dhe kërkesat e tyre operative me ligjet dhe politikat ekzistuese, mandatet institucionale dhe disponueshmërinë e kapaciteteve
dhe burimeve. Ndonjëherë, përpara se të vazhdoni më tej, është e
nevojshme të kryhet njëfarë studimi më i strukturuar i fizibilitetit
ose analiza kosto-përfitim. Mund të nevojiten madje edhe procedura
formale të vlerësimit ose miratimit, sidomos nëse masa duhet të zbatohet nga qeveria.
Në pothuaj të gjitha rastet, ekziston nevoja për një proces të konsultimeve të gjera me palët e interesuara. Nëse masat dhe instrumentet
e përzgjedhura të politikave nuk janë të pranueshme për palët që
preken ose nëse vendimmarrësit nuk i pranojnë ato, atëherë shanset
që kjo të ketë sukses në praktikë do të jenë të vogla. Kjo ndodh edhe
nëse kanë marrë vlerësime pozitive në aspektin e fizibilitetit teknik,
ligjor ose financiar.
Sapo të kryhet përzgjedhja përfundimtare e masave të politikave,
mund të hartohet një strategji dhe plan pune për zbatimin. Ekziston
një gamë e gjerë udhëzimesh për formulimin e strategjive dhe hartimin e planeve të punës. Nuk ekziston nevoja që hollësitë për këto
procese të jepen në këtë udhëzues. Disa prej pikave kyçe që duhet të
përfshihen mbahen parasysh janë:
	
Përfshirja dhe përgjegjësitë e palëve të interesuara: Caktoni kush

ka nevojë (ose dëshiron) të përfshihet në zbatimin e masave të
politikave dhe në çfarë mënyre. Duhet të hartohet strategjia e
angazhimit të palëve të interesuara. Është e rëndësishme të ketë
një ndarje të qartë, dhe për të cilën është rënë dakord, të përgjegjësive, duke specifikuar atë se kush është përgjegjës dhe i ngarkuar
me ofrimin e çfarë gjërash dhe kur.
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jesimi i tij janë me rëndësi jetike për integrimin me sukses të shërbimeve të ekosistemit në vendimmarrjen publike dhe private, me
qëllim transferimin e informatave te palët e interesuara dhe publiku i gjerë. Strategjia e komunikimit duhet të përmbajë edhe një
plan aktiv për të mësuar prej të tjerëve dhe për të bashkëndarë
mësimet e nxjerra dhe përvojat e fituara. Merrni parasysh se cilët
mund të jenë partnerët në komunikim dhe se si mund të realizohen strategjitë e komunikimit, me të cilat promovohet vlera e
shërbimeve të ekosistemit.
	
Gjetja e burimeve: Identifikimi i burimeve financiare, materiale,

njerëzore dhe nevojat institucionale për realizimin e masave të
përzgjedhura të politikave do të jetë pjesë përbërëse e planit operacional të punës. Në shumë raste, këto burime mund të mos jenë të
gatshme menjëherë ose do të jenë të disponueshme vetëm
pjesërisht. Mund të ekzistojë nevoja që plani i punës të mundësojë
krijimin e burimeve shtesë përmes aktiviteteve të tilla si: trajnimet
dhe ngritja e kapaciteteve, zhvillimi i mekanizmave të rinj financiarë, strategjitë e mbledhjes së fondeve ose planet për ndryshimin
organizativ.

	
Monitorimi: Do të jetë e nevojshme të gjurmohen ndikimet dhe

efektet e masave të politikave, duke i krahasuar ato me synimet
dhe treguesit për të cilët është rënë dakord. Treguesit e performancës duhet të jenë “SMART”: specifikë, të matshëm, të arritshëm, relevantë dhe të afatizuar (time-bound). Monitorimi duhet
të jetë pjesë përbërëse e planit të punës.
	
Nevojat për informata dhe hendeqet në njohuri: Qasja e ISHE-së

është një mjet i shpejtë vlerësimi. Në pjesën më të madhe të rasteve, kjo qasje nuk mbështetet në mbledhjen e gjatë dhe të hollësishme të të dhënave parësore, ose nuk ofron ndonjë grup të madh
materialesh dokumentare. Është e mundshme që të ketë akoma
hendeqe në njohuri, të cilat duhet të mbyllen gjatë procesit të zbatimit të politikave. Mbledhja dhe shpërndarja e informatave
duhet të jetë pjesë e strategjisë dhe planit operacional.

PJESA II

	Mbulueshmëria: Komunikimi me publikun dhe edukimi e vetëdi-

REKOMANDIME

	
Koha e duhur: Zgjedhja e momentit të duhur për të krijuar një

instrument politikash mund të paraqesë rëndësi. Rrethanat kryesore që mund të ndihmojnë ose pengojnë në këtë proces përfshijnë: qëndrueshmërinë politike, zgjedhjet, kohën e përshtatshme të
vitit financiar, politikat dhe strategjitë e reja qeveritare ose riorganizimin e ministrive dhe institucioneve qeveritare. Kërkoni dritare mundësish. Koha që duhet për të nisur ose rishikuar planin e
zhvillimit dhe instrumentet e politikave nuk duhet të nënvlerësohet, sidomos kur këto varen nga proceset e pjesëmarrjes. Në të njëjtën kohë, është me rëndësi thelbësore që masat e politikave të
mund të realizohen brenda afateve. Nëse, për realizimin e tyre,
kërkohet një kohë tej mase e gjatë dhe nëse kushtet mjedisore,
politike, ligjore, sociale ose ekonomike kanë ndryshuar gjatë periudhës së ndërhyrjes, atëherë ato mund të bëhen të panevojshme
(të tepërta).
	
Menaxhimi adaptiv dhe nxënia: Është pothuajse e pash-

mangshme që do të ekzistojë nevoja për ndryshime në fushëveprim, synime dhe në metodat e realizimit të instrumenteve të politikave. Proceset e nevojshme të nxënies, ciklet e komenteve dhe
qasjet adaptive duhet të jenë pjesë e integruar e procesit të zbatimit.



Duhet të sigurohet përkrahja politike, institucionale

dhe komunitare për të zbatuar me sukses dhe në
mënyrë të qëndrueshme opsionet e politikave.


Gjeni mundësi për t’u mbështetur në nisma që tashmë

janë në realizim e sipër.


Shqyrtoni praktikat më të mira nga rajonet dhe vendet

e tjera.


K rijimi i një rrjeti agjencish partnere dhe grupesh të

interesuara mund të përbëjë një mënyrë për të fuqizuar
zbatimin e planit të punës.


Masat dhe instrumentet e identifikuara duhet të

mbështeten si duhet me burime dhe fonde. Në teori,
kjo duhet të jetë pjesë e planit të përgjithshëm zhvillimor, por në disa raste mund të ekzistojë nevoja të siguroni fonde shtesë ose të punoni përmes partneriteteve
me të tjerët ose si pjesë e nismave të tjera që tashmë
janë në realizim i sipër.

Tabela 2.7: Matrica e një plani të thjeshtë pune

Objektivi (pse)

Aktivitetet (çfarë)

Afatet (deri kur)

Palët e interesuara /
përgjegjësitë (kush)

Sfidat

Mundësitë e
kapërcimit të
këtyre sfidave
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Rezultatet e pritshme


Miratimi nga vendimmarrësit dhe palët kyçe të interesuara

	
A mbiente

për të organizuar mbledhje dhe/ose punëtori me
palë të interesuara, një moderator.
	
Shkathtësi bazë planifikimi.
	
Mbështetje politike nga vendimmarrësit kyç për masat dhe
instrumentet e përzgjedhura të politikave.
	
Burime financiare dhe kapacitete njerëzore për zbatimin e
planit të punës.

Në publikimet dhe faqet e mëposhtme të internetit jepet orientime dhe udhëzime:
Tools4dev. Practical tools for international development: [Mjete praktike për zhvillimin ndërkombëtar]:
http://www.tools4dev.org/resources/policy-implementation-matrix-template/
Wageningen UR’s Centre for Development Innovation. Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder partnerships:
[Portali për përfitimin e përbashkët të njohurive: Partneritetet me shumë palë të interesuara]:
http://www.mspguide.org/tools-and-methods
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Shembull i një rasti
Hapi 6: Fuqizimi i menaxhimit të Pozo Azulit në Kolumbi
vlerësues për të kuptuar dinamikat e shërbimeve të ekosistemit
lokal dhe për të përcaktuar kapacitetin e zonës për të përballuar
vizitorët. U krye edhe një studim vlerësimi ekonomik për të përcaktuar gatishmërinë e vizitorëve për të paguar për të vizituar këtë
zonë, si input për të vendosur për tarifat e hyrjes (hapat 3 dhe 5 të
qasjes së ISHE-së).
Me anë të studimit u identifikuan mundësitë për fuqizimin e
menaxhimit të Pozo Azulit si pikë tërheqëse turistike, duke e caktuar, në të njëjtën kohë, zonën si Zonë me Menaxhim të Integruar
(kategori e qëndrueshme e shfrytëzimit të tokës sipas ligjeve të
Kolumbisë). Kjo do ta vinte Pozo Azulin në qendër të diskutimeve
në nivel rajonal lidhur me nevojën për konservimin e pyjeve të thatë
tropikalë (hapi 5 e procesit të ISHE-së).
Që prej identifikimit të masave të kësaj politike, janë organizuar
disa takime ku kanë marrë pjesë shumë palë të interesuara, për të
diskutuar të ardhmen e Pozo Azulit, për të rritur mbështetjen dhe
për të diskutuar mënyrat për fuqizimin e menaxhimit (hapi 4 i qasjes së ISHE-së). Në këto takime, ndër të tjerë, kanë marrë pjesë korporata të mëdha të shfrytëzimit të minierave, të cilat kanë interes në
këtë rajon, fermerët lokalë dhe autoritetet e qarkut. Tashmë plani i
menaxhimit të turizmit në Pozo Azul tashmë është në zbatim e
sipër (hapi 6).

PJESA II

Autoriteti Rajonal i Mjedisit i provincës së Norte de Santanderit në Kolumbinë verilindore u përball me një sfidë që kishte të
bënte me një destinacion lokal të famshëm të turizmit natyror, Pozo
Azul. Kjo është një zonë natyrore që ka pyje të thatë tropikalë,
ujëvara dhe pellgje uji të pastër. Zona kërcënohet për shkak të
mosekzistencës së një plani për menaxhimin e vizitorëve. Në të njëjtën kohë, prodhimi bujqësor dhe blegtoral në zonat rreth e rrotull
ka sjellë ndërrimin e rrjedhës së ujit nga ujëvarat dhe pellgjet e Pozo
Azulit. Ky veprim po kërcënon objektet më të rëndësishme turistike
të zonës.
Pas zhvillimit të disa takimeve me ekspertë nga rajoni dhe banorë
vendas, Autoriteti Rajonal i Mjedisit vendosi të përqendrohej te
fuqizimi i infrastrukturës së zonës si destinacion lokal turistik,
duke u përqendruar në këtë mënyrë te shërbimet e aktiviteteve
çlodhëse dhe furnizimit me ujë, shërbime këto që i ofron kjo zonë.
Këtu do të përfshihej një numër aktivitetesh të tilla si: përmirësimi i
shtigjeve të qasjes, rregullimi i numrit të vizitorëve, caktimi i tarifave të hyrjes dhe vendosja e tabelave dhe shenjave në zonë dhe i
ambienteve të tjera për turistë. U hartua edhe një strategji për
menaxhimin e konflikteve që kishin të bënin me ujin. Këto veprime përkojnë me hapat 1 dhe 2 të procesit të ISHE-së.
Me përkrahjen e Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim (GIZ),
Autoriteti Rajonal i Mjedisit autorizoi kryerjen e një studimi

Pozo Azul
KOLUMBI
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FJALORTH I TERMAVE
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ADAPTIM ME BAZË
NË EKOSISTEM (ABE)

Përdorim i biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit si pjesë e një strategjie të përgjithshme
adaptimi për të ndihmuar njerëzit t’iu përshtaten efekteve negative të ndryshimeve klimaterike. Si
një prej elementeve të mundshme të strategjisë së përgjithshme të adaptimit, për adaptimin me bazë
në ekosistem përdoren menaxhimi i qëndrueshëm, konservimi dhe restaurimi i ekosistemeve me
qëllim ofrimin e shërbimeve që u mundësojnë njerëzve t’iu përshtaten ndikimeve të ndryshimeve
klimaterike (KDB, IUCN 2010).

AGROBIODIVERSITET

Diversitet i bimëve, insekteve dhe biotës së tokës, që gjenden në sistemet e kultivuara. Specie e huaj:
Specie që prezantohet jashtë rrugëve normale të shpërndarjes së saj (UK National Ecosystem
Assessment 2011).

BASHKËNDARJA E ASETEVE
DHE PËRFITIMEVE (BAP)

Parimi i BAP-së i Konventës për Diversitetin Biologjik (KDB) synon të sigurojë një bashkëndarje të
drejtë e të paanshme të përfitimeve që dalin nga përdorimi i burimeve gjenetike. Kjo do të thotë se
në rastet kur burimet gjenetike përdoren për qëllime shkencore ose tregtare, vendi i origjinës duhet
të kompensohet (GIZ 2012).

BIODIVERSITETI

Variabiliteti tek organizmat e gjallë nga të gjitha burimet, duke përfshirë, ndër të tjera, sistemet
tokësore, detare dhe sistemet e tjera ujore si dhe komplekset ekologjike ku bëjnë pjesë. Këtu përfshihet diversiteti brenda specieve, midis specieve dhe ai i ekosistemeve (KDB, neni 2).

BURIME NATYRORE

Pjesë të natyrës që kanë vlerë ekonomike ose kulturore për njerëzit. Në aspektin ekonomik, burime
janë edhe kapitali artificial dhe puna. Megjithatë, këto nuk kanë origjinë “natyrore”. Për disa
burime natyrore, kërkohet përdorimi i kapitalit artificial dhe/ose punës me qëllim që ato të shndërrohen dhe të bëhen të qasshme e të përdorshme (GTZ 2004). Megjithatë, në këtë udhëzues, ne
përqendrohemi te rrjedhat e përfitimeve dhe kostove që vijnë nga përdorimi i këtyre burimeve dhe
jo te rezervat e vetë burimeve.

CERTIFIKATA TË EMETIMEVE

Një shembull për tregtinë me certifikata të emetimeve lidhur me vendet në zhvillim është Mekanizmi i Zhvillimit të Pastër (CDM–Clean Development Mechanism). CDM-ja u mundëson investitorëve privatë ose qeveritarë të zbatojnë projekte për zvogëlimin e emetimeve në vendet në zhvillim
dhe të marrin kredite për zvogëlimin e emetimeve për kryerjen e detyrimeve të parashtruara në Protokollin e Kiotos të Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimin Klimaterik në
vendet e industrializuara. Njësitë përbëhen nga zvogëlime të certifikuara të emetimeve (CERS–
Certified Emissions Reductions) në tonelata të vlerave ekuivalente të CO2-shit (tCO2e)

CERTIFIKIM

Certifikim i menaxhimit të përgjegjshëm ekologjik dhe social i veçon bizneset nga konkurrentët e
tyre dhe mund t’u mundësojë të realizojnë vlerë të shtuar. Një shembull i mirënjohur është certifikimi i ndërmarrjeve pyjore, mbështetur në standardet e Këshillimit Mbikëqyrës të Pyjeve (FSC–
Forest Stewardship Council). Produktet drusore të certifikuara hyjnë në tregje të nivelit më të lartë.

DEGRADIM I EKOSISTEMIT

Zvogëlim i vazhdueshëm i kapacitetit të ekosistemit për të ofruar shërbime të ekosistemit (MA
2005).

DËSHTIM I TREGUT

Situatë ku alokimi i mallrave dhe shërbimeve është jo efiçient dhe kur ka rezultate të tjera nga ato të
pritshme që i shërbejnë të paktën një personi. Në sferën e shërbimeve të ekosistemit, dështim i tregut mund të jetë paaftësia e tregut për të kapur vlerat korrekte që ndërlidhen me një shërbim specifik të ekosistemit (UK Ecosystem Assessment 2011).

DIJE TRADICIONALE

Njohuri, risi dhe praktika të komuniteteve indigjene dhe lokale në të gjithë botën të cilat janë të
rrënjosura thellë në histori dhe përvojë. Dija tradicionale është dinamike dhe i përshtatet ndryshimit kulturor dhe mjedisor. Në të përfshihen forma të tjera njohurish dhe pikëpamjesh. Dija tradicionale shpesh përdoret si sinonim i termit “dije indigjene”, “dije lokale” ose “dije tradicionale
ekologjike”.

DIVERSITET I SPECIES

Biodiversitet në nivelin e specieve, shpesh duke kombinuar aspekte të pasurisë së specieve, bollëkun
e tyre relativ dhe variacionet (UK Ecosystem Assessment 2011).

E MIRË PRIVATE

Mallra që krijojnë përfitime për njerëzit dhe që karakterizohet nga nivele të larta rivaliteti dhe përjashtueshmëria. Rivaliteti nënkupton që konsumimi nga një person i mallit zvogëlon sasinë që
është në dispozicion të të tjerëve. Përjashtueshmëria nënkupton që prodhuesi mund të kufizojë përdorimin e produktit dhe t’ua vërë në dispozicion vetëm atyre që ai/ajo zgjedh ose që janë të gatshëm
të paguajnë për të, duke përjashtuar ata që nuk i përmbushin kriteret e caktuara.

E MIRË PUBLIKE

E mirë ose shërbim në të cilin përfitimi që merr cilado palë e vetme nuk zvogëlon disponueshmërinë
e përfitimeve për të tjerët dhe ku qasja në një të mirë nuk mund të kufizohet (TEEB 2010).

EKOSISTEM

Bashkësi e bimëve, kafshëve dhe organizmave më të vegjël që jetojnë, ushqehen, riprodhohen dhe
ndërveprojnë në zonë ose mjedis të njëjtë (IUCN 2010). Kjo bashkësi përbën një kompleks dinamik
kafshësh, bimësh dhe mikroorganizmash dhe të mjedisit të tyre jo të gjallë, të cilat ndërveprojnë si
njësi funksionale dhe varen nga njëra-tjetra. Nëse dëmtohet një pjesë, atëherë ky dëmtim mund të
ndikojë tek i gjithë sistemi. Njerëzit janë pjesë përbërëse e ekosistemeve. Ekosistemet mund të jenë
tokësore ose detare, rurale ose urbane. Kjo mund të variojë edhe sipas nivelit: nga ai botëror në atë
lokal. Ekosisteme janë, për shembull, pyjet, oqeanet e hapura, brigjet, trupat ujorë të brendshëm,
ligatinat, tokat e thata, shkretëtirat, tokat e kultivuara (të cilat njihen ndryshe edhe si “agroekosisteme”). Ekosistemet ndërveprojnë me njëra-tjetrën. Kushtet e ekosistemit janë shumë dinamike dhe
në ndryshim të vazhdueshëm.

EKSTERNALITET

Pasojë e një veprimi që i prek dikë tjetër krahas agjentit që kryen atë veprim dhe për të cilin agjenti
as nuk kompensohet dhe as nuk penalizohet përmes tregut. Eksternalitetet mund të jenë pozitive
ose negative (TEEB 2010).

ENDEMIK/E

Që kufizohet brenda një zone të caktuar. Term që përdoret për të përshkruar specien ose organizmin që qëndron brenda një rajoni gjeografik të caktuar, p.sh. në një liqen, ishull ose mal (IUCN
2010). Kur i referohemi një specieje si “endemike”, është e rëndësishme të deklarojmë edhe zonën.
Për shembull, salamandra aksolotë (ambystoma mexicanum) është specie endemike e liqenit të
Hoçimilkos në qytetin e Meksikos.

FONDE PËR MJEDISIN DHE
KONSERVIMIN

Mekanizma financues me të cilët mbështetet menaxhimi i qëndrueshëm dhe efektiv si dhe mbrojtja
e ekosistemeve dhe mjedisit tonë. Për fondet e mjedisit dhe të konservimit, ka të paktën dy fusha
kryesore të zbatimit. I) Financimi i masave të mbrojtjes së mjedisit dhe projekteve që kanë të bëjnë
me mjedisin. Këtu përfshihen investimet me karakter ekologjik në zonat urbano-industriale, në
përpjekje për të përmirësuar aktivitetet afariste të kompanive ose të shtetit (p.sh. shërbimi energjetik, ai i ujësjellësit dhe ujërave të zeza) dhe për të përmirësuar cilësinë e jetesës në qytete dhe qendra
industriale. II) Financimi i masave të konservimit, sidomos financimi afatgjatë i kostove operative
për zonat e mbrojtura brenda kuadrit të menaxhimit të zonave të konservuara, por edhe financimi i
masave të tjera siç janë përpjekjet për të luftuar shpyllëzimin (GTZ 2004).

PJESA III

PJESA III: FJALORTHI DHE REFERENCAT
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GATISHMËRIA PËR TË
PAGUAR (WTP — WILLINGNESS-TO-PAY)

Vlerësim i gatishmërisë së njerëzve për të paguar në këmbim të një shërbimi të caktuar për të cilin
zakonisht nuk ka çmim tregu, për shembull, WTP-ja për mbrojtjen e një specieje të rrezikuar
(TEEB 2010).

HABITAT

Vend ose zonë ku jeton natyrshëm një organizëm ose populacion (IUCN 2010).

INFRASTRUKTURË
EKOLOGJIKE

Koncept që u referohet si shërbimeve nga ekosistemet natyrore (p.sh. mbrojtja nga stuhia nga rizoforët dhe shkëmbinjtë koralorë ose pastrimi i ujit nga pyjet dhe ligatinat) ashtu edhe natyrën brenda
ekosistemeve artificiale (p.sh. rregullimi i mikroklimës nga parqet urbane) (TEEB 2010).

INSTITUCIONE

Rregulla formale dhe joformale (North 1990) duke përfshirë edhe masat përkatëse për zbatimin e
tyre. Institucionet mund të drejtojnë sjelljen njerëzore dhe të ulin pasigurinë (Furubotn dhe Richter
1998). Ato mund të marrin trajta dhe forma të ndryshme—takimet me kolegët për drektë çdo ditë
në një orë të caktuar, procedurat për zgjidhjen e konflikteve në klasat shkollore, e drejta për të pasur
krah të lirë në trafik, marrëveshjet për përdorimin e një zone të caktuar kullotash—të gjitha këto
udhëzime për sjelljen njerëzore mund të konsiderohen si institucione (GTZ 2004).

INSTRUMENTE TË BAZUARA
NË TREG

Mekanizma që krijojnë një treg për shërbimet e ekosistemit me qëllim përmirësimin e efikasitetit në
mënyrën se si përdoret shërbimi. Ky term përdoret për mekanizmat që krijojnë tregje të reja, por
edhe për reagime siç janë: taksat, subvencionet ose rregulloret që ndikojnë te tregjet ekzistuese (UK
Ecosystem Assessment 2011).

KAPITAL NATYROR

Kapital natyror është zgjatim i nocionit ekonomik të kapitalit (mjete fizike dhe njerëzore të
prodhimit) për të përfshirë mallrat dhe shërbimet mjedisore. Kapitali është stoku i burimeve që
prodhojnë një rrjedhë mallrash ose shërbimesh në të ardhmen. Prandaj, kapitali natyror është stoku
i ekosistemeve natyrore, i cili prodhon një rrjedhë shërbimesh të çmuara ekosistemi në të ardhmen.
Për shembull, rezervat e drunjëve ose peshkimit përbëjnë një rrjedhë të drunjëve dhe peshqve.
Kapitali natyror mund të ofrojë edhe shërbime të tilla si: riciklimi i mbetjeve, grumbullimi i ujit
dhe kontrolli i erozionit. Duke qenë se rrjedha e shërbimeve të ekosistemit përmirësohet nëse
ekosistemi është funksional, struktura dhe diversiteti i sistemit janë përbërës të rëndësishëm të
kapitalit natyror.

KOMPROMIS

Zgjedhje që përfshin humbjen e një sasie të caktuar me një cilësi të caktuar të shërbimi të ekosistemit, në këmbim të përfitimit të një shërbimi tjetër. Me fjalë të tjera, ky term përshkruan shkëmbimin ku heqim dorë nga një gjë për të marrë diçka tjetër që dëshirojmë.

KOSTO EKSTERNALE OSE
EKSTERNALITETE NEGATIVE

Efekte të jashtme ose anësore të aktiviteteve të prodhimit dhe konsumit, të cilat dëmtojnë njerëz të
tjerë. Eksternalitet negativ do të ishin, për shembull, efektet anësore të proceseve të prodhimit siç
është ndotja (zhurma, tymi dhe dridhjet), të cilat i durojnë njerëzit që jetojnë ngjitur me një gurore.

KOSTO OPORTUNE

Vlera e alternativës tjetër më të mirë. Ky term i referohet kostos që bart dikush, duke mos shijuar
alternativën e dytë më të mirë pas alternativës që ka zgjedhur. Përfitimi prej të cilit është hequr dorë
i mospërdorimit të tokës me pyll në një mënyrë tjetër, për shembull, si kullotë, është kostoja oportune e pasjes së një pylli. Termi është element qendror gjatë analizimit të vendimeve të menaxhimit,
të cilat rezultojnë në kompromise midis cilësive dhe sasive të ndryshme të shërbimeve të ekosistemit.

KOSTO TRANSAKSIONI

Kosto për kryerjen e çdo shkëmbimi ekonomik. Burimet shpenzohet për krijimin, mirëmbajtjen
dhe funksionimin e institucioneve që mund të kuptohen si kosto transaksioni (Furubotn dhe Richter 1998).

MENAXHIM ADAPTIV

Proces i planifikimit, zbatimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të strategjive për menaxhimin e
burimeve në rast të përballjes me pasiguri dhe ndryshime. Menaxhim adaptiv ka të bëjë me përshtatjen e qasjeve si reagim ndaj vëzhgimeve të efekteve dhe ndryshimeve të tyre në sistem, të shkaktuara nga efektet dhe variablat e tjerë të komenteve rezultuese.

MIRËQENIE E NJERËZVE

Gjendje jetese që varet nga konteksti dhe situata, e cila, ndër të tjera, përfshin qasjen në materialin
bazë për jetë të mirë, lirinë e zgjedhjes, shëndetin, marrëdhëniet e mira shoqërore, sigurinë, paqen
me veten, mjedisin e pastër e të shëndetshëm dhe përjetimet shpirtërore (TEEB 2010).

NDRYSHIM GLOBAL

Term i përgjithshëm që shënon ndryshimet në shkallë globale të sistemeve, duke përfshirë sistemin
klimaterik, ekosistemet dhe sistemet socio-ekologjike.

NDRYSHIM I HABITATIT

Ndryshim në gjendjen e mjedisit lokal ku jeton një organizëm i caktuar (IUCN 2010). Ndryshimi i
habitatit mund të jetë gradual ose i menjëhershëm. Ndryshimi gradual mund të ndodhë, për shembull, për shkak të ndryshimeve të vogla në temperaturat mesatare të stinëve ose në reshje. Ndryshimet më të menjëhershme mund të shkaktohen nga njerëzit, siç është rasti i pastrimit të tokës ose
ndotjeve, ose për shkak të ngjarjeve ekstreme, si: thatësira, zjarret, uraganet, rrëshqitjet e dheut dhe
shpërthimet vullkanike.

NGARKUESHMËRIA E
(E EKOSISTEMEVE)

Nivel i çrregullimit që mund të pësojë një ekosistem pa tejkaluar pragun për t’u shndërruar në një
gjendje me strukturë ose funksione të ndryshme. Aftësia rimëkëmbëse varet nga dinamikat ekologjike dhe nga kapaciteti organizativ dhe institucional për të kuptuar, menaxhuar dhe reaguar ndaj
këtyre proceseve (UK Ecosystem Assessment 2011).

NXITËS I DREJTPËRDREJTË

Nxitës që ndikon qartë te proceset e ekosistemit dhe, për këtë arsye, mund të identifikohet dhe
matet me shkallë të ndryshme saktësie (UK Ecosystem Assessment 2011). Pastrimi i tokës, peshkimi dhe rritja urbane janë shembuj të nxitësve të drejtpërdrejtë.

NXITËS I TËRTHORTË

I njohur ndryshe edhe si “shkak i ndryshimit”, nxitësi i tërthortë është një faktor që bën që diçka
tjetër të ndryshojë dhe, për këtë arsye, të ketë ndikim te nxitësit e drejtpërdrejtë. Çmimet e tregut,
preferencat e konsumatorëve, taksat, janë shembuj të nxitësve të tërthortë, meqenëse këto krijojnë
stimuj për të vepruar në një mënyrë të caktuar. Për shembull, rritja e çmimit të peshkut mund të jetë
stimul për të peshkuar më shumë, ndërkohë që edhe subvencionet për karburantin mund të jenë
stimul për të mbipeshkuar meqenëse kostoja e peshkimit mbetet e kontrolluar.

NXITËS

Çdo faktor natyror ose i shkaktuar nga njeriu që shkakton drejtpërdrejt ose tërthorazi një ndryshim
në ekosistem (UK Ecosystem Assessment 2011).

PAGESAT PËR SHËRBIMET E
EKOSISTEMIT
(PES–PAYMENTS FOR
ECOSYSTEM SERVICES)

Pagesat për shërbimet e ekosistemit janë instrumente politikash që synojnë të sjellin përdorim të
qëndrueshëm të tokës përmes stimujve të drejtpërdrejtë. Koncepti thelbësor i PES-eve është që ata
që ofrojnë shërbimet e ekosistemit duhet të kompensohen për këto shërbime dhe ata që përfitojnë
nga këto shërbime duhet të paguajnë për to. Një prej shembujve më të zakonshëm në këtë aspekt
është në fushën e furnizimit me ujë. Kujdestarët e rrjedhës së sipërme të ujit në zonat me pyje duhet
të kompensohen nga komunitetet që jetojnë në rrjedhën e poshtme dhe që përfitojnë nga uji me
cilësi të lartë që buron nga pylli i konservuar. Shuma e kompensimit duhet të jetë vlerë e përafërt e
kostos oportune të kujdestarëve të pyllit për ta mbajtur pyllin të paprekur në vend që ta përdorin për
ndonjë gjë tjetër, p.sh. për ta prerë për tokë bujqësore.
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PARIMI I PARANDALIMIT

Koncept menaxhimi sipas të cilit në rastet “ku ekzistojnë kërcënime për dëmtime serioze ose të
pakthyeshme, mungesa e sigurisë së plotë shkencore nuk duhet të përdoret si shkak për të shtyrë për
më vonë marrjen e masave që janë efikase nga pikëpamja e kostove (cost-effective measures) për të
parandaluar degradimin e mjedisit”, sipas përkufizimit të dhënë në Deklaratën e Rios (UK
Ecosystem Assessment 2011).

PASURI E SPECIES

Numri i specieve brenda një mostre, komuniteti ose zone të dhënë (UK Ecosystem Assessment
2011).

PEIZAZH

Zonë tokësore që përmban një mozaik ekosistemesh, duke përfshirë ekosistemet që dominohen nga
njerëzit. Termi “peizazh kulturor” shpesh përdoret kur iu referohemi peizazheve që përmbajnë populacione të konsiderueshme njerëzish ose në të cilat njeriu ka pasur ndikim të konsiderueshëm në
tokë (UK Ecosystem Assessment 2011).

PËRDORIM I TOKËS

Përdorimi nga njerëzit i një pjese toke për një qëllim të caktuar (siç është ujitja në bujqësi, aktivitetet
çlodhëse dhe strehimi) (UK Ecosystem Assessment 2011). Vini re që ky term nuk është sinonim i
termit “mbulesë toke”. Ky i fundit i referohet materialit fizik të sipërfaqes së tokës (bar, asfalt, pemë,
ujë, etj.).

PËRFITIMET EKSTERNALE
OSE EKSTERNALITETET
POZITIVE

Efekte anësore të aktiviteteve të prodhimit dhe konsumimit, prej të cilave përfitojnë njerëz të tjerë.
Eksternalitet pozitiv p.sh. do të ishte rasti kur individi kujdeset për kopshtin e tij ose të saj dhe
komshiu shijon pamjen e këndshme ose këngën e zogjve, pa i dashur të paguajë ose punojë për t’i
shijuar këto.

POLITIKË (POLITICS)

Term që u referohet procedurave dhe proceseve që shtjellohen si pasojë dhe gjatë kontakteve –
zakonisht gjatë debateve ose dialogëve – midis njerëzve ose grupeve të njerëzve me qëllim negocimin e përfundimeve, zgjidhjen e dallimeve ose përpjekjen për të arritur ndonjë lloj marrëveshjeje.
Ky shkëmbim në fund rezulton me marrje vendimesh për zbatimin e veprimeve. Nocioni i pushtetit
qëndron në thelb të politikës, meqenëse ka të bëjë edhe me sigurimin e ndikimit për ta kthyer një
situatë të dhënë në favor të një pale të caktuar ose me përmirësimin e statusit të dikujt. Negociatat
rrallë herë ndodhin nga pozita të barabarta. Asimetria e pushtetit midis aktorëve të ndryshëm është
normë. Politika zhvillohet në çdo nivel, nga niveli i ekonomisë shtëpiake e deri në arenën botërore.

POLITIKË E KOMANDIMIT DHE
KONTROLLIT

Politikë mjedisore që mbështetet në rregullimin (lejimin, ndalimin, caktimin e standardeve dhe
zbatimin) dhe jo në stimujt financiar, domethënë, instrumentet ekonomike të internalizimit të
kostove (OECD 2008).

POLITIKË/POLITIKA (POLICY/
POLICIES)

Politika është një deklaratë qëllimore që bëhet nga një grup njerëzish. Ky term përfshin idetë, parimet
dhe planet lidhur me atë se çfarë duhet të bëhet në një situatë të caktuar për të arritur një rezultat të
caktuar. Sektorë të ndryshëm zhvillimorë, siç janë industria, bujqësia, mjedisi, energjetika, arsimi
dhe shëndetësia, mund të kenë politikat e veta në çdo shkallë (kombëtare, rajonale ose lokale). Në
këtë rast, bëhet fjalë për “politika sektoriale”. Në rastin e politikave sektoriale zakonisht merret
parasysh situata aktuale dhe përshkruhen hapat dhe detyrat e nevojshme për arritjen e qëllimeve për
përmirësimin ose ndryshimin e gjendjes aktuale. Cikli klasik i politikave fillon me përkufizimin e
problemit ose problematikës, caktimin e agjendës për zgjidhjen e këtij problemi, hartimin dhe
zbatimin e politikës, rritjen e vetëdijes për politikës dhe vlerësimin e pasojave, vlerësim ky që shërben
për të përmirësuar politikat. Megjithatë, në jetën reale, cikli i politikave nuk është domosdoshmërisht
linear dhe shpalosja e politikës mund të jetë një përpjekje tepër komplekse.

POLITIKËBËRËS

Person që ka pushtetin të ndikojë në politika dhe praktika ose të vendosë për to në nivel ndërkombëtar, kombëtar, rajonal ose lokal (UK Ecosystem Assessment 2011).

PRAGU/PIKA E KTHESËS

Pika ose niveli në të cilin ekosistemet ndryshojnë, ndonjëherë në mënyrë të pakthyeshme, për të
kaluar në një gjendje dukshëm më ndryshe, çka ndikon seriozisht kapacitetin e tyre për të ofruar
shërbime të caktuara ekosistemi (TEEB 2010).

QASJE E EKOSISTEMIT

Strategji për menaxhimin e integruar të tokës, ujit dhe burimeve jetike, që nxit konservimin dhe
përdorimin e qëndrueshëm të përfitimeve që natyra i ofron shoqërisë. Qasja e ekosistemit
mbështetet në zbatimin e metodave të përshtatshme shkencore të përqendruara te nivelet e
organizmave biologjikë, të cilat përfshijnë strukturën thelbësore, proceset, funksionet dhe
ndërveprimet midis organizmave dhe mjedisit të tyre. Kjo qasje pranon se njerëzit, me diversitetin e
tyre kulturor, janë përbërës i qenësishëm i shumë ekosistemeve (UK Ecosystem Assessment 2011).

QËNDRUESHMËRI

Aftësia e sistemit për të mbetur divers dhe produktiv me kalimin e kohës. Termi doli në fushën e
ekologjisë, por është shpërndarë në gjithë botën si parim udhëheqës i “zhvillimit të qëndrueshëm”.
Në këtë kontekst, qëndrueshmëria i referohet aftësisë përballuese të sistemeve biologjike, politike,
kulturore dhe ekonomike dhe ndërveprimeve të tyre në kohë. Koncepti “zhvillimi i qëndrueshëm”
u përhap nga Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin (i njohur ndryshe edhe si “Komisioni
i Brundlandit”) me botimin e raportit të Komisionit me titull “Our Common Future” [E ardhmja
jonë e përbashkët] në vitin 1987. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk e ka humbur dobinë e tij si parim
udhëheqës për zhvillimin. Tani koncepti mishërohet në Qëllimet për Zhvillim të Qëndrueshëm të
[SDG–Sustainable Development Goals] OKB-së si pjesë e “Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm për vitin 2030” të OKB-së, e publikuar në vitin 2015. SDG-të mbulojnë një gamë të
gjerë problematikash zhvillimore, ku përfshihen: varfëria, uria, shëndetësia, barazia gjinore, rritja
ekonomike, arsimi, ndryshimi klimaterik, mjedisi, uji, higjiena, energjia dhe drejtësia sociale.

QEVERISJE E EKOSISTEMEVE

Proces i rregullimit të sjelljes së njerëzve në pajtim me objektivat e përbashkët për ekosistemin
(TEEB 2010).

QEVERISJE

Grup rregullash, mekanizmash zbatimi dhe procesesh përkatëse ndërvepruese me të cilat koordinohet sjellja e njerëzve (Huppert, Svendsen & Vermillion 2003). Qeverisja nuk i referohet vetëm
asaj që do të bënte qeveria qendrore ose një diktator; ajo ekziston në grupe të mëdha e të vogla në
nivele të ndryshme, nga ai lokal deri tek ai botëror. Për rrjedhojë, qeverisja ekziston atëherë kur
njerëzit kanë nevojë të ndërveprojnë me të tjerët për të krijuar, p.sh., standarde ose rregulla për përdorimin e një burimi natyror (GTZ 2004).

RESTAURIM I EKOSISTEMIT

Procesi i ndihmesës ndaj rikuperimit të një ekosistemi që është degraduar, dëmtuar ose shkatërruar
(SER Primer 2004).

SHËRBIME TË EKOSISTEMIT

Përfitime që kanë njerëzit nga natyra. Këto shërbime vijnë nga ekosisteme natyrore (p.sh. pyje tropikalë) dhe të modifikuara (p.sh. bujqësi). Ndonëse nuk ka asnjë metodë të vetme të mirëpranuar për
kategorizimin e të gjitha shërbimeve të ekosistemit, korniza e Vlerësimit Mijëvjeçar të Ekosistemit
(MEA–Millennium Ecosystem Assessment) për shërbimet furnizuese, rregulluese, përkrahëse dhe
kulturore pranohet dhe shihet gjerësisht si pikë e mirë fillimi.

SPECIE

Grup organizmash që shumohen brenda vetes dhe që janë të izoluara në aspektin e riprodhimit,
nga të gjitha organizmat e tjerë, edhe pse nga ky rregull ka përjashtime pjesore në grupe taksonomike të caktuara. Nga pikëpamja operacionale, termi “specie” është njësi themelore taksonomike
për të cilën është rënë dakord në përgjithësi, mbështetur në ngjashmëritë morfologjike ose gjenetike. Pas përshkrimit dhe pranimit të një specieje të re, asaj i jepet një emër shkencor unik (UK Ecosystem Assessment 2011).

STIMUJT

Faktorë që motivojnë sjelljen e njerëzve. Ata mund të jenë pozitivë dhe të ushqejnë një sjellje të caktuar, por mund të shërbejnë edhe si faktorë dekurajues dhe të pengojnë njerëzit të kryejnë diçka që
përndryshe do ta kryenin. Stimujt mund të jenë materialë ose monetarë, por edhe jomateriale ose
jomonetarë. Shembuj të stimujve jomaterialë përfshijnë reputacionin dhe vlerësimin. Ne nisemi
nga fakti se njerëzit veprojnë të kushtëzuar nga racionaliteti, çka nënkupton se ata përpiqen gjithmonë të rrisin dobinë e tyre individuale, të kushtëzuar nga mundësitë dhe aftësitë e tyre reale. Në
shumë raste, njerëzit nuk mund ta maksimizojnë dobinë e tyre meqenëse kanë qasje në një sasi të
kufizuar informatash, ose për shkak të gatishmërisë së tyre të ulët për t’u përpjekur dhe për të harxhuar kohë për një vendim të caktuar. Por në pjesën dërrmuese, njerëzit përpiqen të rrisin dobinë e
tyre të përgjithshme individuale (GTZ 2004).
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TË DREJTA PRONËSORE

Nënkupton mënyrën se si përdoret dhe mbahet në pronësi një burim ose e mirë e caktuar. Të drejtat
pronësore nënkuptojnë të drejtën për përdorimin e së mirës, të drejtën për të fituar të ardhura prej
saj, të drejtën për t’ua transferuar atë të tjerëve dhe për të pretenduar të drejta mbi atë të mirë.
Shumë veta argumentojnë se caktimi i të drejtave të qarta pronësore mund të jetë një mënyrë për të
zvogëluar degradimin, përmes internalizimit të eksternaliteteve (shih përkufizimin e termit më
sipër) dhe mbështetjes në stimuj që i jepen atij që ka nën pronësi burimin, siç është toka, për ta
mbrojtur dhe kujdesur për të.

VLERA E PËRDORIMIT TË
DREJTPËRDREJTË
(E EKOSISTEMEVE)

Normë që përdoret për të përcaktuar vlerën aktuale të përfitimeve në të ardhmen, për shembull,
rrjedha e parashikuar e parave të gatshme ose rrjedha e përfitimeve qe ka shoqëria nga pylli i qëndrueshëm me kalimin e kohës (TEEB 2010). Ideja bazë themelore është që ne vlerësojmë më pak ne te
ardhmen sesa tani. Praktika e skontimit aplikohet fillimisht dhe së pari te individi që zgjedh se si t’i
alokojë burimet e rralla në momentin e dhënë. Ne përgjithësi, individi do të preferonte më shumë të
kishte diçka tani sesa në të ardhmen, edhe pse ka disa përjashtime (vlera e pritshmërisë, për shembull).
Normat e skontimit shprehen si përqindje dhe përfaqësojnë përqindjen e vlerës nga e cila secili individ
është i gatshëm te heqë dorë çdo vit deri në momentin kur të merret përfitimi. Për shembull, norma e
skontimit nënkupton që vlera aktuale e diçkaje që ju prisni të merrni pas 10 vjetësh, tani ka vlerën
vetëm sa një e dhjeta e vlerës. Norma e skontimit pasqyron jo vetëm preferencën tone për të pasur
diçka sot, por edhe rrezikun e përfshirë të mosmarrjes në te ardhmen të përfitimit te parashikuar.

VLERA E PËRDORIMIT TË
TËRTHORTË
(E EKOSISTEMEVE)

Përfitime që dalin nga mallrat dhe shërbimet që ofrohen nga një ekosistem, të cilat përdoren në
mënyrë të tërthortë nga një agjent ekonomik. Shembull: pastrimi i ujit përmes filtrimit të tokës
(TEEB 2010).

VLERA TOTALE EKONOMIKE
(VTE)

Kornizë për vlerësimin e vlerës së një të mire ose shërbimi, ose një grupi të mirash dhe shërbimesh,
duke marrë parasysh përbërës të ndryshëm të vlerës, duke përfshirë vlerën e përdorimit të drejtpërdrejtë, vlerën e përdorimit të tërthortë, vlerën e mospërdorimit, vlerën e opsioneve dhe vlerën e
trashëgimisë.

VLERË E PËRDORIMIT

Vlera që derivohet nga përdorimi ose pasja e potencialit për të përdorur një burim. Kjo përbën
shumën neto të vlerave të përdorimit të drejtpërdrejt, vlerave të përdorimit të tërthortë dhe të vlerave opsionale (TEEB 2010).

VLERË EKZISTENCE

Vlera që i caktojnë individët kur dijnë për ekzistencën e një burimi, edhe pse mund mos ta përdorin
atë burim asnjëherë (ndonjëherë njihet edhe si “vlerë konservimi” ose “vlerë përdorimi pasiv”)
(TEEB 2010).

VLERË MOSPËRDORIMI

Përfitime që nuk dalin nga shfrytëzimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i burimit, por nga mospërdorimi i tij (TEEB 2010). Shembull për këtë është informata se në pyll jeton një specie e rrallë majmuni, edhe pse mund të mos e shihni ndonjëherë.

VLERËSIM EKONOMIK

Procesi i përcaktimit të vlerës dhe shprehjes së saj në terma monetarë për një mall ose shërbim në një
kontekst të caktuar (TEEB 2010).

VLERËSIM I EKOSISTEMIT

Proces social përmes të cilit gjetjet shkencore lidhur me shkaqet e ndryshimit të ekosistemit, pasojave të tyre te mirëqenia e njerëzve dhe menaxhimi dhe opsionet e politikave përdoren për nevojat e
vendimmarrësve (UK Ecosystem Assessment 2011).

ZHVILLIMI

Zhvillimi u referohet veprimeve që synojnë të përmirësojnë mirëqenien e njerëzve. Ky term përfshin çështjet sociale, ekonomike dhe mjedisore, të tilla si: rritja ekonomike, ulja e varfërisë, zgjerimi
i infrastrukturës, pavarësia energjetike dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimaterike (WRI 2008).
Planifikimi zhvillimor këtu shihet si proces i përgatitjes dhe realizimit të projektit me të cilin synohet të përmirësohen kushtet e jetesës së një komuniteti, rajoni apo vendi. Planifikimi zhvillimor
përbën qëllime strategjike dhe të matshme të cilat duhet të arrihen brenda një periudhe të caktuar
kohore. Procesi i planifikimit gjithmonë kërkon përfshirjen e palëve të interesuara. Plani zhvillimor
u referohet të gjitha veprimeve që janë pjesë e procesit të planifikimit (projektet, instrumentet e
politikave, aktivitetet).

PJESA III
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ANEKSI 1: SHËRBIMET
E EKOSISTEMIT DHE SIMBOLET E TYRE
(PËRSHTATUR NGA MEA 2005 DHE TEEB 2010)3
1) S hërbimet furnizuese janë shërbime të ekosistemit të cilat përshkruajnë produktet
materiale që dalin nga ekosistemet. Në këto shërbime përfshihen: ushqimi, uji,
lënda e parë dhe burime të tjera.
Ushqimi:

Ekosistemet ofrojnë kushtet për prodhimin e ushqimit – në
habitate të egra dhe në agro-ekosisteme të menaxhuara.

Lënda e parë:

Ekosistemet ofrojnë një shumëllojshmëri të madhe materialesh për ndërtim dhe karburant.

Ujërat e ëmbla:

Ekosistemet ofrojnë ujë mbitokësor dhe nëntokësor me
cilësi të mirë.

Burime mjekësore:

Shumë bimë përdoren si barna tradicionale dhe si lëndë e
parë në industrinë farmaceutike.

2) Shërbimet rregulluese janë shërbime që ekosistemet ofrojnë dhe që veprojnë si
rregullatorë. Për shembull, rregullimi i cilësisë së ajrit dhe dheut ose ofrimi i
kontrollit të përmbytjeve dhe sëmundjeve.

Rregullimi i klimës lokale
dhe cilësisë së ajrit:

Kapja dhe mbajtja e
karbonit:

3
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Drunjtë bëjnë hije dhe heqin nga atmosfera elementet
ndotëse. Pyjet ndikojnë në reshjet e shiut.

Ndërkohë që rriten, drunjtë dhe bimët heqin dyoksidin e
karbonit nga atmosfera dhe e kapin atë në indet e tyre.

Zbutja e ngjarjeve
ekstreme:

Ekosistemet dhe organizmat e gjallë krijojnë zona tampon
kundër rreziqeve të mundshme natyrore siç janë përmbytjet,
stuhitë dhe rrëshqitjet e dheut.

Trajtimi i ujërave të
zeza:

Mikroorganizmat në dhe dhe ujë dekompozojnë mbetjet
njerëzore dhe shtazore si dhe shumë substanca ndotëse.

E drejta e autorit: simbolet Jan Sosse, për më shumë informata, shkruani në adresën teeb@ufz.de.
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Parandalimi i erozionit dhe
mirëmbajtja e pjellorisë së
dheut:

Erozioni i dheut është faktor kyç në procesin e degradimit të
tokës dhe shkretimit.

Pjalmimi:

Diku te 87 nga 115 drithëra kryesore ushqimore në botë
varen nga pjalmimi nga kafshët, duke përfshirë frutat për
shitje siç janë kakaoja dhe kafeja.

Kontrolli biologjik:

Ekosistemet janë të rëndësishme për të rregulluar
sëmundjet që përhapen nga insektet e dëmshme dhe
agjentët transmetues.

Habitatet për speciet:

Habitatet ofrojnë gjithçka që i duhet një bime ose kafshe individuale për të mbijetuar. Për shembull, speciet migratore kanë nevojë të përdorin habitate që gjendjen në rrugët e tyre migruese.

Mirëmbajtja e
shumëllojshmërisë
gjenetike:

Shumëllojshmëria gjenetike vë në dukje dallimet mes racave
të ndryshme, duke ofruar bazën për kultivarët e përshtatur
në nivel lokal dhe një grupi gjenesh për zhvillimin e
mëtejshëm të drithërave dhe kafshëve për qëllim tregtar.
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3) S hërbime të habitatit ose përkrahëse janë në themel të pothuaj të gjitha
shërbimeve të tjera. Ekosistemet ofrojnë hapësira jetike për bimët ose kafshët dhe
ruajnë një shumëllojshmëri racash të ndryshme bimës dhe kafshësh.

4) S hërbimet kulturore përfshijnë përfitime jomateriale që njerëzit përfitojnë nga
kontakti me ekosistemet. Këtu përfshihen përfitimet estetike, shpirtërore dhe
psikologjike.
Aktivitetet e zbavitjes dhe
shëndeti mendor e fizik:

Peizazhet natyrore dhe hapësirat e gjelbra urbane kanë
rëndësi për ruajtjen e shëndetit mendor dhe fizik.

Turizmi:

Turizmi natyror ofron përfitime të konsiderueshme
ekonomike dhe është burim jetik i të ardhurave për shumë
vende.

Vlerësimi estetik dhe
frymëzimi për kulturën,
artin dhe dizajnin:

Përvojat shpirtërore dhe
ndjesia e përkatësisë:

Gjuha, njohuritë dhe vlerësimi i mjedisit natyror kanë qenë të
gërshetuara gjatë gjithë historisë së njeriut.

Natyra është një element i përbashkët në të gjitha fetë
kryesore; peizazhet natyrore ndihmojnë edhe në formimin e
identitetit kombëtar dhe ndjesisë së përkatësisë.
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ANEKSI 2:
MATJET DHE TREGUESIT E
BIODIVERSITETIT DHE SHËRBIMEVE
TË EKOSISTEMIT
Parimet e përgjithshme dhe rekomandimet
	
Treguesit matin gjendjen, sasinë ose procesin që rrjedh nga

vëzhgimi dhe monitorimi.
	
Treguesit përdorin mjete matëse që janë specifike për qëllimin

dhe audiencën ose vlera për të komunikuar një mesazh.
	
Metrika: grup matjesh ose të dhënash që qëndrojnë në thelb të

secilit tregues (p.sh. një vlerë e caktuar).
	
Indeksi kombinon një numër mjetesh matëse për të rritur

ndjeshmërinë, besueshmërinë dhe lehtësinë në komunikim.
	
Treguesit e shërbimeve të ekosistemit ua komunikojnë kushtet,

prirjet dhe shkaqet (nxitësit) politikëbërësve.
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Hartimi i treguesve duhet të konsiderohet si një proces social.
	
Treguesit shërbejnë për një qëllim specifik: matjen dhe komu-

nikimin e vlerës relative të një shërbimi ekosistemi në një kontekst të caktuar (politik).
	
Merrni parasysh nevojat e palëve të interesuara për vlerësimin

dhe matjen e ndikimit të masave ose politikave.
	
Për të rritur efikasitetin e komunikimit të rezultateve (dhe

nxitjes së ndryshimit), treguesit duhet të jenë të kuptueshëm, të
ndërlidhur me çështjen në fjalë dhe legjitimë.
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Tabela 4.1: Pasqyra e matjeve të biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemit
KATEGORIA

SHEMBUJ

MATJET E DIVERSITETIT

Diversiteti, pasuria dhe endemizmi i specieve
Diversiteti “beta” (qarkullimi i specieve), filogjenetik, gjenetik, funksional

MEASURES OF CONDITIONS

MATJET E PRESIONEVE

MATJET E SHËRBIMEVE
FURNIZUESE

MATJET E SHËRBIMEVE
RREGULLUESE
MATJET E SHËRBIMEVE
KULTURORE

Shtrirja dhe shpërndarja gjeografike e specieve dhe ekosistemeve
Bollëku/madhësia e populacionit
Biomasa/prodhimi primar neto
Speciet/ekosistemet e kërcënuara
Treguesi i listës së kuqe (RLI–Red List Index)
Lidhshmëria dhe fragmentimi i ekosistemit (dimensioni fraktal, indeksi i zonës kryesore,
lidhshmëria, kohezioni grupor)
Ndryshimi i mbulesës së tokës
Ndryshimi klimaterik
Ndotja dhe eutrofikimi (vlerësimi i nivelit të lëndëve ushqyese)
Treguesit e ndikimit të njeriut (p.sh. prodhimtaria parësore neto e përshtatshme e njeriut,
HANPP, indeksi jetik i planetit (LPI), borxhi ekologjik
Nivelet e përdorimit (marrja e të korrave)
Speciet e huaja invazive
Lëndë drusore, karburant, fibra, produkte blegtorale dhe peshku, produkte kafshësh të egra
Bimë mjekësore që vilen
Furnizimi dhe rregullimi i ujit
Infrastruktura biologjike
Nevoja për aktivitete çlodhëse në natyrë
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MATJET E SASISË

Kapja e karbonit, rregullimi i rrjedhës së ujit dhe prodhimi, rregullimi i rreziqeve të
mundshme natyrore, asimilimi i mbetjeve, rregullimi i erozionit, mbrojtja e dheut, rregullimi
ndaj sëmundjeve, pllenimi, kontrolli i insekteve të dëmshme
Përdorimi rekreativ, shifrat turistike ose të hyrat, vlera shpirtërore, vlera estetike

Burimi: TEEB Foundation 2010
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ANEKSI 3:
KARAKTERISTIKAT E SHËRBIMEVE
TË EKOSISTEMIT DHE SFIDAT QË
DALIN PREJ TYRE
Qasje në hapa ndaj vlerësimit të
shërbimeve të ekosistemit
Vlerësimi i shërbimeve të ekosistemit mund të kuptohet si qasje në
hapa, ku detyra e parë përfshin të kuptuarin e strukturave dhe proceseve kyçe të ekosistemit dhe të funksioneve për të mundësuar
identifikimin e atyre funksioneve që janë të dobishme për shoqërinë ose, thënë ndryshe, shërbimet e ekosistemit. Vazhdojmë më
tej për të kuptuar ofertën e shërbimeve të ekosistemit, e cila mund të
shfaqet në njësi fizike ose në çdo njësi tjetër të matshme, që është
kuptimplotë për krijimin e një botëkuptimi të përbashkët lidhur
me gjënë që po vlerësohet (p.sh. sasia në metër kub e ujit, numri i
specieve, pesha në tonë e karbonit të kapur/sekuestruar). Kur

shohim përfitimet që shërbimet e ekosistemit i ofrojnë shoqërisë, ne
shqyrtojmë kërkesën sociale për një shërbim dhe mënyrën se si e
vlerësojnë këtë shërbim grupe të ndryshme të njerëzve. Kur krahasojmë kërkesën me ofertën, mund të matim nëse ekziston ndonjë
baraspeshë ose nëse degradimi mund t’i atribuohet kërkesës së
tepërt ose ndonjë forme tjetër ndikimi. Në  figurën 4.1, paraqitet
një kornizë e thjeshtë për të kuptuar lidhjet kryesore midis ekosistemeve, shërbimeve të ekosistemit dhe mirëqenies së njerëzve. Pavarësisht thjeshtësisë, kjo kornizë paraqet një konceptualizim shumë të
dobishëm të lidhjeve midis dimensioneve të ndryshme të vlerësimit.

Figura 4.1: Korniza për lidhjen e ekosistemeve me mirëqenien e njerëzve

Struktura
ose procesi
biofizik
Funksioni i
ekosistemit*
EKOSISTEMET &
BIODIVERSITETI
* Nëngrup i strukturës biofizike ose
procesit që ofron sistemin

Shërbimi i
ekosistemit
Përfitimi

Vlera (ekon.)
MIRËQENIA E
NJERËZVE

Burimi: Përshtatur nga autorët: Haines-Young/Potschin (2010), de Groot (2010)

92

PJESA IV: ANEKSET

Karakteristikat kryesore të shërbimeve të ekosistemit:
Dinamikat hapësinore dhe kohore
Kur vlerësojmë gjendjen dhe prirjet e shërbimeve të ekosistemit,
nëse i kuptojmë qartë shkallën, modelin hapësinor, dhe kohën e
rrjedhës së shërbimeve, mund të hartojmë politika mjedisore dhe
ndërhyrje menaxheriale më efektive. Shërbimet e ekosistemit nuk
janë as homogjene në peizazhe tokësore ose detare dhe as dukuri statike. Ato janë heterogjene në hapësirë dhe evoluojnë me kalimin e
kohës.
Dinamikat kryesore hapësinore dhe kohore të shërbimeve të ekosistemit:
	
Shërbimet e ekosistemit pësojnë një “ndryshim” nga pika e pro-

dhimit në pikën e përdorimit dhe kjo në tri mënyra: 1) proceset
biofizike ndryshojnë anembanë peizazhit; 2) përfitimet dhe
përfituesit ndryshojnë anembanë peizazhit; 3) kostot e furnizimit ndryshojnë anembanë peizazhit.
	
Variacioni hapësinor dhe kohor i rrjedhës së energjisë përcak-

ton vendin dhe prodhimtarinë e ekosistemeve (p.sh. temperatura dhe reshjet ndikojnë mjaft në bollëkun dhe shpërndarjen
e biodiversitetit në një peizazh të dhënë).

	
“Shërbimet e ekosistemit nuk pësojnë rënie ose nuk përmirëso-

hen gjithmonë në mënyrë lineare dhe të parashikueshme. Ato
mund të kalojnë natyrshëm në cikle rënieje dhe ripërtëritjeje.”
(WRI 2008).
	
Konfigurimi hapësinor i mbulesës së tokës në një rajon ndikon

te modelet dhe proceset ekologjike. Për shembull, ndryshimet
në strukturën e peizazhit mund të ndryshojnë transportimin
dhe transformimin e lëndëve ushqyese, rezistencën e specieve
dhe biodiversitetin dhe të ushqejnë speciet invazive.
	
Në shumë raste, ndikimet për shkak të ndryshimeve në ekosis-

teme (p.sh. shpyllëzimi) janë tepër specifike për një vendndodhje të caktuar, ndërsa intensiteti i ndikimit (p.sh. të përmbytjeve) varet nga ata që e pësojnë këtë ndikim (p.sh. madhësia/vendndodhja e komunitetit përgjatë lumares).
	
Preferencat dhe nevojat e shoqërisë ndryshojnë me kalimin e

kohës, gjë që mund të ndryshojë mënyrën se si i vlerëson dhe i
përdor shoqëria shërbimet e ekosistemit.

	
Ofrimi dhe realizimi i shërbimeve nga ekosistemet është funk-
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sion i konfigurimit hapësinor të ekosistemeve (p.sh. lloji dhe
vendndodhja e vegjetacionit ndikon në furnizimin me ujë,
transportin e lëndëve ushqyese dhe disa shërbime kulturore).

Një sfidë gjatë marrjes së vendimit për menaxhimin është “mospërputhja hapësinore” lidhur me zonën kur krijohet shërbimi i ekosistemit dhe zonën që përfiton prej tij. Në  figurën e mëposhtme 4.2
paraqiten raportet e mundshme hapësinore midis zonave ku krijohet
shërbimi (P) dhe zonat ku përfitohet shërbimi (B).
Figura 4.2: Mospërputhja hapësinore midis zonave ku krijohen shërbimet dhe atyre që përfitojnë prej tyre
Në panelin 1, si ofrimi ashtu edhe përfitimi i shërbimit ndodhin
në të njëjtin vend (p.sh. formimi i dheut, furnizimi me lëndë të
parë).

1

2

P/B

Në panelin 2, shërbimi ofrohet në drejtime të ndryshme dhe prej
tij përfiton peizazhi përreth (p.sh. pjalmimi, kapja e karbonit).
Në panelet 3 dhe 4 paraqiten shërbimet që kanë përfitime specifike të drejtuara.
Në panelin 3, zonat e poshtme përfitojnë nga shërbimet që ofrohen në zonat e sipërme, për shembull shërbimet e rregullimit të
ujit ofrohen nga shpatet e veshur me pyje.
Në panelin 4, njësia e ofrimit të shërbimit mund të jetë ligatinë
bregdetare që ofron mbrojtje nga stuhitë dhe përmbytjet.

P
B

3

4

P

P

B

B

Burimi: Fisher et al. (2009)
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Rivaliteti dhe përjashtueshmëria
Dy janë karakteristikat bazë që formësojnë mundësinë e njerëzve
për t’iu qasur përfitimeve nga cilido shërbim i dhënë ekosistemi
dhe për ta shijuar atë përfitim: 1) përjashtueshmëria ose realizueshmëria e kontrollit të qasjes në një shërbim; dhe 2) rivaliteti
në konsumimin. Realizueshmëria e përjashtimit varet jo vetëm
nga atributet fizike të një shërbimi, por edhe nga faktorë situativë
siç është vendndodhja. Për shembull, e kam shumë më të lehtë të
kontrolloj qasjen në një pemë mangoje në kopshtin tim sesa në
pemën e mangos që rritet larg shtëpisë sime. Këto atribute mund
të modifikohen përmes ndryshimeve si: vendndodhja, disponueshmëria e burimeve të reja financiare, prezantimi i rregullave të reja dhe zhvillimi i mekanizmave të zbatimit. Sa më publike të jetë qasja në një shërbim dhe shijimi i tij, aq më i vështirë
është krijimi i mekanizmave rregullatorë për qeverisjen e për-

dorimit të atij shërbimi. Në  figurën 4.3 paraqitet matrica ku
organizohen disa mallra dhe shërbime sipas nivelit të përjashtueshmërisë dhe rivalitetit në konsum.

Figura 4.3: Rivaliteti dhe përjashtueshmëria

A është e mundur të parandalohet qasja e konsumatorëve (që nuk kanë paguar) te një e mirë apo shërbim?

Shembuj të të mirave private

Rival

	 Ushqimi
	 Lënda drusore
	Qymyri, xheherorët, hekuri
	Automjetet, veshmbathjet

…

Shembuj të të mirave të klubeve
	Parku kombëtar

Jo rival

A e redukton përdorimi i një të mire ose shërbimi furnizimin e me
këtë të mirë ose shërbim në të ardhmen apo jo?

Përjashtuese

	 BE-ja
	 Kinemaja
	Qasja në punime të mbrojtura

me të drejtë autori

Jo përjashtuese
Shembuj të të mirave të përbashkëta
	Qëndrueshmëria klimaterike


Uji

	Rezervat e peshkut, gjahu
	Kullotat

	
…

Shembuj të të mirave publike


Oksigjeni

	Malet, pyjet, plazhet
	Parqet publike
	Mbrojtja kombëtare

	
…

	 …

Bazuar nga shfrytëzimi dhe rregullimi shumë të mira ose shërbime mund të lëvizin nga një kategori në
tjetrën bazuar në përdorimin dhe rregullimin e tyre
Burimi: GTZ (2004)
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Kompromiset dhe sinergjitë
1) S
 inergjitë ose bashkëvariacioni pozitiv (më shumë nga një
shërbim nënkupton më shumë nga një shërbim tjetër)
Shembull: Ruajtja e cilësisë së dheut mund të nxisë prodhimin
e lëndës së parë, të përmirësojë kapjen e karbonit, të ndihmojë
në rregullimin e rrjedhës së ujit dhe të përmirësojë shumicën e
shërbimeve furnizuese (kryesisht ushqimin).

PJESA IV

Kompromiset lidhur me shërbimet e ekosistemit dalin nga zgjedhjet e menaxhimit, të bëra nga njerëzit, të cilat mund të ndryshojnë
llojin, shkallën, dhe përzierjen relative të shërbimeve që ofrohen
nga ekosistemet. Kompromise ka atëherë kur ofrimi i një shërbimi
ekosistemi zvogëlohet si pasojë e rritjes së përdorimit të një shërbimi tjetër të ekosistemit. Në disa raste, kompromisi mund të jetë
një zgjedhje që duket qartë, por në raste të tjera, kompromiset
dalin në pah pa paralajmërim e madje as që vihen re që janë kryer.
Këto kompromise të paqëllimta ndodhin atëherë kur nuk kemi
njohuri për ndërveprimet midis shërbimeve të ekosistemit (p.sh.
Tilman et al. 2002, Ricketts et al. 2004), kur njohuritë tona lidhur
me mënyrën se si funksionojnë ato janë të pasakta ose të paplota
(Walker et al. 2002), ose kur shërbimet e përfshira të ekosistemit
nuk kanë tregje të qarta. Por edhe atëherë kur vendimi është rezultat i një zgjedhjeje të qartë e të informuar, ai mund të ketë rrjedhoja
negative. Për shembull, mund të ketë ndikime negative që vijnë si
pasojë e papajtueshmërisë së shkallës midis qëllimit të një vendimi
të caktuar menaxhimi, rezultatit të pritshëm, dhe shkallës afatgjate
ose të gjerë hapësinore të vendimeve (van Jaarsveld et al. 2005).
Edhe reagimet e ekosistemit dhe dinamikat e rrjetit ushqimor
mund të shkaktojnë pasoja të papritura (Logiudice et al. 2003).
Me rritjen e shkallës kohore ose asaj hapësinore, kompromiset fillojnë e bëhen më të pasigurta dhe më të vështira për t’u menaxhuar,
madje edhe kur kemi njohuritë e duhura. Në një kohë kur shoqëritë njerëzore vazhdojnë të transformojnë ekosistemet për të
pasur më shumë shërbime specifike, nuk ka dyshim se do të
zvogëlojmë disa për të shtuar disa të tjera (Foley et al. 2005).
Një mënyrë e thjeshtë për klasifikimin e kompromiseve është sipas
asaj nëse zgjedhjet e menaxhimit e rrisin realisht ofrimin e shërbimeve në përgjithësi apo rritja e një shërbimi të caktuar që mund të
zvogëlojë disponueshmërinë e një shërbimi tjetër të ekosistemit.

2) Kompromiset ose bashkëvariacioni negativ (më shumë nga
një shërbim nënkupton më pak nga një shërbim tjetër)
Shembull: Prodhimi i tepërt i drithërave mund të ulë cilësinë e
tokës, kontrollin biologjik, rregullimin e cilësisë së ajrit dhe
rregullimin e ujit.
Bashkëvariacionet negative dhe pozitive në ofrimin e përgjithshëm
të shërbimit variojnë në vazhdimësi, ku disa zgjedhje menaxhimi
nxisin një përzierje më të madhe shërbimesh (sinergji), ndërkohë që
të tjerat favorizojnë njërin shërbim mbi të tjerët (bashkëvariacion
negativ) deri në atë pikë sa çdo njësi shtesë e një shërbimi të dhënë
zvogëlon në mënyrë proporcionale shërbimet e tjera. Kompromiset
mund të ndodhin midis shërbimeve (p.sh. midis shërbimeve furnizuese dhe atyre rregulluese), në një horizont të dhënë kohor (p.sh.
midis brezit të tanishëm dhe brezave të ardhshëm) dhe në hapësirë
(p.sh. midis rrjedhës së sipërme dhe të poshtme). Duke vënë në
dukje ndikimet relative që kanë kompromiset në furnizimin e tanishëm dhe të ardhshëm të shërbimeve të ekosistemit, mund të
përqendrohemi te një element kritik për marrjen e vendimeve më
të mira për menaxhimin e vetë kompromiseve, domethënë, për të
kuptuar se kush janë fituesit dhe humbësit ose, thënë ndryshe,
kush janë ata që do të fitojnë nga ndryshimi i përzierjes së një shërbimi të dhënë dhe ata që do të humbin. Në  tabelën 4.1 jepen
shembujt e kompromiseve të shërbimeve të ekosistemit.
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Tabela 4.2 Shembuj të kompromiseve të shërbimeve të ekosistemit

VENDIMI

QËLLIMI

FITUESIT (SHEMBUJ)

SHËRBIMET E
ZVOGËLUARA
TË SISTEMIT

HUMBËSIT (SHEMBUJ)

RRITJA E NJË SHËRBIMI NË KURRIZ TË SHËRBIMEVE TË TJERA
Tharja e ligatinave për
blegtori

Më shumë drithëra,
bagëti

Fermerët, konsumatorët

Rregullimi i rreziqeve të
mundshme natyrore,
filtrimi dhe trajtimi i ujit

Komunitetet lokale duke
përfshirë fermerët dhe disa
përdorues të rrjedhës së
poshtme të ujërave të ëmbla

Rritje e përdorimit të fertilizuesve

Më shumë drithëra

Fermerët, konsumatorët

Peshkimi, aktivitetet
çlodhëse (si pasojë e
zonave të vdekura të krijuara nga fertilizuesit e
tepërt)

Industria e peshkimit,
komunitetet bregdetare,
operatorët turistikë

Shndërrimi i pyllit për
bujqësi

Më shumë lëndë drusore
(përkohësisht), drithëra,
bagëti dhe biokarburante

Kompanitë e prerjes së
druve, fermerët, konsumatorët

Rregullimi i klimës dhe
ujit, kontrolli i erozionit,
lënda drusore, shërbimet
kulturore

Komunitetet lokale, komuniteti global (nga ndryshimi
klimaterik), kulturat lokale

KONVERTIMI I EKOSISTEMEVE DHE SHËRBIMEVE TË TYRE NË ASETE FIZIKE
Zhvillimi bregdetar

Rritja e aseteve të kapitalit, krijimi i vendeve të
punës

Ekonomia lokale, qeveria,
zhvilluesit

Rregullimi i rreziqeve të
mundshme natyrore,
peshkimi (si pasojë e
heqjes së pyjeve të rizoforëve ose ligatinave)

Komunitetet bregdetare,
industria e peshkimit
(lokale dhe e huaj), rritja e
rreziqeve për bizneset
bregdetare

Zhvillimi rezidencial që
zëvendëson pyjet,
bujqësinë ose ligatinat

Rritja e aseteve të kapitalit, krijimi i vendeve të
punës

Ekonomia lokale, qeveria,
zhvilluesit, blerësit e
shtëpive

Shërbimet e ekosistemit
të ndërlidhura me ekosistemet e hequra

Komunitetet lokale, pronarët e pronave dhe komunitetet në rrjedhën e
poshtme

KONKURRENCA MIDIS PËRDORUESVE TË NDRYSHËM PËR BURIME TË KUFIZUARA
Rritja e prodhimit të
biokarburantit

Zvogëlimi i varësisë nga
importimi i energjisë

Konsumatorët e energjisë,
fermerët, qeveria

Përdorimi i drithërave
për biokarburante dhe jo
për ushqim

Konsumatorët (rritje e
çmimit të ushqimeve),
industria e blegtorisë

Rritje e përdorimit të ujit
në komunitetet e rrjedhës
së sipërme

Zhvillimi i zonave të
rrjedhës së sipërme

Komunitetet e rrjedhës së
sipërme, industritë

Rrjedhja e poshtme e ujit

Komunitetet e rrjedhës së
poshtme, industritë

Prezantimi i praktikave
agroekologjike

Shtimi i drithërave, promovimi i qëndrueshmërisë së
drithërave

Fermerët, konsumatorët

Përzierja e SHE-ve mund
të rrisë: ushqimin, ushqimin për bagëtitë,
lëndët e para, pjalmimin,
kontrollin e erozionit

Furnizuesit e substancave
kimike që përdoren në
bujqësi, fermerët (me më
shumë përpjekje)

Rikthimi i hapësirave të

Rritja e qasjes së

Banorët urbanë, vizitorët

Përzierja e SHE-ve rrit:

Zhvilluesit e infrastrukturës

gjelbra urbane në gjend-

banorëve të qytetit në

habitatet, aktivitetet

gri, cenimi i ngulitjeve nga

jen e mëparshme

hapësirat e gjelbra

çlodhëse, vlerësimin

zonimi i ri

estetik, shëndetin,
lëndën e parë,
pjalmimin, ushqimin
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Burimi: Përshtatur nga WRI (2008)

RUAJTJA E PËRZIERJES SË BARASPESHUAR TË SHËRBIMIT OSE NXITJA E RRITJES SË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE
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ANEKSI 4: PASQYRË E PËRGJITHSHME
E METODAVE PËR VLERËSIMIN E
SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT
Ju lutemi t’i referoheni inventarit të metodave të ValuES-it
(www.aboutvalues.net/method_navigator/ )
për një listë gjithëpërfshirëse të shumë mjeteve e metodave të
vlerësimit.

Tabela 4.3: Metoda të zakonshme të vlerësimit ekonomik

QASJA

Çmimi i
tregut
(Mallra të
marketuara,
gjurmimi i
ndikimit të
ndryshimit të
shërbimeve
të ekosistemit
te mallrat e
prodhuar)

Preferenca e
zbuluar
(Për këtë
përdoren
informata të
tregut për të
nxjerrë vlerën
e patregtuar)
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METODA

Vlerat e tregut

Ndryshimi në
prodhimtari
(funksioni i
prodhimit)

Kostoja e
udhëtimit

Çmimi hedonik

ELEMENTI
I KAPUR I
VTE-së

APLIKIMI

PËRFITIMET

KUFIZIMET

Të dhënat e
tregut janë
të gatshme
dhe të
plota.

Kufizohet tek
ato shërbime
ekosistemi për
të cilat ekziston
një treg.

Përdorim i
tërthortë

Vlera del duke marrë parasysh
ndryshimet në cilësi dhe sasinë e
mallit të tregtuar që rezulton nga
një ndryshim në ekosistem (p.sh.
rritja e të ardhurave të peshkimit që
rezulton nga përmirësimet në
habitatet e rizoforëve).

Të dhënat e
tregut janë
të gatshme
dhe të
plota.

Kërkesa e lartë
për të dhëna
dhe të dhëna
për ndryshimet
në shërbime
dhe ndikimi
në prodhim
shpeshherë
mungon.

Përdorimi i
drejtpërdrejt
dhe i
tërthortë

Merret e mirëqenë se vlera e një
vendi pasqyrohet në atë se sa janë të
gatshëm të paguajnë njerëzit për ta
vizituar atë vend. Kostot që merren
parasysh janë shpenzimet për
udhëtimin, tarifat e hyrjes në zonë
dhe vlera e kohës.

Mbështetur
në sjelljen e
vëzhguar.

Në përgjithësi
kufizohet në
përftimet e
aktiviteteve
çlodhëse.

Përdorimi i
drejtpërdrejt
dhe i
tërthortë

Vlera e të komoditeteve mjedisore
(cilësia e ajrit, bukuria përrallore,
përfitimet kulturore, etj.) që
ndikojnë te çmimet e mallrave të
vënë në treg (p.sh. vlera më e lartë e
tregut të pasurisë buzë trupit ujor,
ose shtëpitë që janë pranë
hapësirave të gjelbra).

Mbështetur
në të
dhënat e
tregtuara,
pra shifra
relativisht
të plota.

Kërkon shumë
të dhëna dhe
kufizohet
kryesisht te
shërbimet që
ndërlidhen me
pronat.

Përdorimi i
drejtpërdrejt
dhe i
tërthortë

Paratë që paguhen për mallrat dhe
shërbimet e ekosistemit
shkëmbehen në tregje fitimprurëse,
p.sh. lënda drusore, peshku.

PJESA IV: ANEKSET

METODA

Sipas kostove

Përdorimi i
drejtpërdrejt
dhe i
tërthortë

Kostot shëndetësore (sëmundshmëria
dhe vdekshmëria) për shkak të
ndryshimeve në shërbimet e
ekosistemit (p.sh. ndotja e ajrit ose
ujit).

Vlerësimi
kontigjent

Përfshin drejtpërdrejt marrjen në
pyetje të njerëzve lidhur me atë se sa
do të ishin të gatshëm të paguanin për
të parandaluar humbjen e një shërbimi
ekosistemi ose për ta përmirësuar atë
(p.sh. gatishmëria për të paguar me
qëllim që pylli lokal të mbetet i
paprekur).

Përdorim dhe
mospërdorim

Preferenca e
deklaruar

Transferimi i
vlerave

Vlera mbështetet në koston e
zëvendësimit të (funksionit të)
shërbimit të ekosistemit ose ofrimin e
zëvendësuesve (p.sh. uji që dikur
ishte i pastër, tani duhet të filtrohet
në një impiant)

Kostot e
sëmundjeve në
kapitalin njerëzor

Modelimi i
zgjedhjeve

Transferimi i
përfitimeve (nuk
është metodë
vlerësimi në
vetvete)

PËRFITIMET

KUFIZIMET

Vlera mbështetet në kostot e
veprimeve që ndërmerren për të
shmangur dëmet po të mos
ekzistonte një shërbim specifik i
ekosistemit (p.sh. kostot për të
mbrojtur një pronë nga përmbytja).

Kostot e dëmit të
shmangur

Kostot e
zëvendësimit/
elementit
zëvendësues

APLIKIMI

Përdorim dhe
mospërdorim

Njerëzit zgjedhin nga një “meny”
opsionesh me nivele të ndryshme të
shërbimeve të ekosistemit dhe me kosto
të ndryshme. Menytë mund të rrjedhin
nga opsionet e politikave kur një grup
veprimesh të mundshme mund të çojë
në ndikime të ndryshme në ekosisteme.

Të gjithë

Transferimi i një vlere nga studimet që
janë kryer tashmë në një vend ose
kontekst tjetër dhe përshtatja e asaj vlere
me kushtet lokale (p.sh. vlerësimi i
vlerës së një pylli duke përdorur vlerën e
përllogaritur ekonomike të një pylli
diku tjetër, por me një sipërfaqe dhe lloj
druri të ngjashëm).

Të dhënat e
tregut janë të
gatshme dhe
të plota.

Mund të
mbivlerësojë
vlerën aktuale

Mundësia
për të kapur
vlera të
përdorimit dhe
mospërdorimit.

Anësi në
reagime,
metodë që
kërkon shumë
burime, natyra
hipotetike e
tregut.

Mund të
ulë nevojën
për studime
parësore
vlerësimi dhe
të sigurojë
informata me
shpejtësi.

Shkalla e
saktësisë së
vlerësimit
mund të mos
mjaftojë për
marrjen e një
vendimi.

PJESA IV

QASJA

ELEMENTI
I KAPUR I
VTE-së

Zgjedhja e metodës së vlerësimit në përgjithësi varet nga lloji i
shërbimit, disponueshmëria e burimeve, koha dhe të dhënat për
studimin si dhe nga qëllimi i saj. Disa prej metodave të
vlerësimit që përdoren zakonisht për të kuantifikuar ose përllogaritur përbërësit e ndryshëm të vlerës së VTE-së paraqiten në figurën e mëposhtme. Vlerat e përdorimit të drejtpërdrejtë priren të
jenë më të lehta për t’u llogaritur sepse shpesh janë pjesë e tregjeve formale. Vlerat e mospërdorimit janë veçanërisht sfiduese.
Ato janë më të vështirat për kryerjen e matjeve sasiore dhe shoqërohen nga pasiguri të mëdha.
Burimi: IUCN, WB, TNC 2004, adaptuar
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dhe

(Procesi i vëzhgimit dhe punës
për ta kuptuar botën nga perspektiva e njerëzve që janë nën
shqyrtim.)

Metodat etnografike

QASJA

Mund të përdoret për të nxjerrë vlera duke parë sjelljet e
njerëzve dhe modelet e konsumit.

Hulumtuesi ua delegon anëtarëve të komunitetit detyrën e
mbajtjes së ditarit dhe shënimeve lidhur me veprimet për
një periudhë të caktuar kohore. Analizimi i këtyre të
dhënave ndihmon për të kuptuar më mirë perspektivën e
anëtarëve të komunitetit.

Hulumtuesi ua delegon anëtarëve të komunitetit detyrën e
shkrimit të një monologu të shkurtër lidhur me një temë
specifike ose ndërveprimi kulturor specifik.

Marrja në pyetje e njerëzve duke përdorur një anketë lidhur
me atë se sa të rëndësishme mendojnë se janë shërbimet e
ekosistemit.
Një person i vetëm ose grup njerëzish intervistohen për
vlerat, besimet dhe preferencat e tyre lidhur me SHE-të,
përmes përdorimit të pyetjeve me fund të hapur ose të
mbyllur.

Vëzhgimi pjesëmarrës

Mbajtja e ditarit

Shkrimi i një monologu përshkrimor

Pyetësori

Intervistat

Intervista me informatorë kyç

Mbështetur në qasjen “mëso duke bërë”. Hulumtuesi merr
pjesë në mënyrë aktive në proceset e komunitetit për një
periudhë të caktuar kohore me qëllim që të kuptojë nga
afër praktikat dhe besimet e komunitetit.

Hulumtimi për veprimin

Person me njohuri të thella për komunitetin në fjalë (p.sh.
udhëheqësi i komunitetit) intervistohet për të thelluar njohuritë tona lidhur me mënyrën se si i konsumon komuniteti burimet ose se si i trajton ai problematikat e qeverisjes, dhe mund të japë rekomandime.

APLIKIMI

METODA

Mbledhja e të
dhënave që kryhet brenda afateve më të gjata
mundëson kapjen
më të mirë të të
gjithë spektrit të
vlerave dhe besimeve të njerëzve.

E zbatueshme
pothuaj në çdo
kontekst, me
kosto relativisht
të ulëta.

AVANTAZHET

Njerëzit mund të veprojnë
ose shprehen ndryshe kur
janë nën vëzhgim.

Njëanshmëri e mundshme
për shkak të keqinterpretimit
të veprimeve ose mungesës
së informatave.

Nuk përfaqëson “shoqërinë”
ose “kulturën” si tërësi.

Mund të marrë shumë kohë
dhe mund të kërkojë përfshirjen e shumë njerëzve.

DISAVANTAZHET
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Tabela 4.4: Metodat e vlerësimit kulturor dhe social

(Proces për të kuptuar se si i
konceptualizojnë, vlerësojnë
dhe përdorin njerëzit mjediset
e tyre lokale.)

Metodat etnoekologjike

Njerëzit tregojnë se si futen në kategori artikuj ose produkte të ndryshme. Duke përdorur analizën e matricave,
hulumtuesi mund të nxjerrë përfundime lidhur me
mënyrën se si i gjykon dhe vlerëson grupi i njerëzve artikujt ose produktet e ndryshme.

Strukturat sociale shqyrtohen duke vizualizuar “rrjetet”
(d.m.th. institucionet, aktorët, SHE-të) në një grafik dhe
duke i lidhur ato më pas me njëra-tjetrën përmes
“hallkave” (d.m.th. marrëdhëniet, ndërveprimet). Kjo
mund të ndihmojë për të vizualizuar mënyrën se si
ndërvepron shoqëria ose komuniteti me këto “rrjete” dhe
si i vlerëson ato.

Palët e interesuara janë të gjithë ata njerëz që preken nga
një projekt/politikë/studim/vendim, ose që kanë ndikim të
rëndësishëm në rezultatet e projektit / politikës / studimit
/ vendimit. Pala e interesuar jep informata thelbësore për
kontekstin ekonomik, social dhe politik të një projekti apo
fushe studimi. Analiza e palëve të interesuara është një hap
i parë i rëndësishëm në shumë vlerësime të shërbimeve të
ekosistemit. Ajo ndihmon për të identifikuar dhe kuptuar
palët e interesuara: si preket ato nga shërbimet e ekosistemit, si ndikojnë te to, dhe roli i tyre në vendimmarrje
(publike). Analiza e palëve të interesuara mundëson
akordimin e imët të dizajnit të vlerësimit. Gjithashtu,
analiza ofron informata jetike për angazhimin efektiv dhe
kuptimplotë të palëve të interesuara në vetë procesin e
vlerësimit. Përfshirja e palëve të interesuara në vlerësim
duhet të kryhet në varësi të të drejtave, interesave dhe njohurive të tyre si dhe në raport me çdo qëllim strategjik të
vlerësimit.

Analiza e konsensusit kulturor

Analiza e fushës kulturore

Analiza e rrjetit social

Analiza e palëve të interesuara

PJESA IV

Mbështetet në teorinë sipas të cilës disa besime dhe vlera
janë kulturore. Kjo metodë aplikohet duke u bërë individëve të ndryshëm një varg pyetjesh të cilave ata duhet
t’iu përgjigjen në mënyrë specifike. Nëse ka një nivel
mjaftueshëm të lartë marrëveshjeje midis përgjigjeve, kjo
mund të shihet si besim ose vlerë kulturore e përbashkët.

Përfshin perceptimet e palëve më
të rëndësishme të
interesuara, nëse
realizohet me
kujdes dhe nëse
sigurohet përfaqësimi i të gjitha palëve të përfshira.

Mund të kapë
aspekte të ndryshme të vlerave,
besimeve dhe
preferencave.

Vlerat dhe preferencat dalin drejtpërdrejt nga
aktorë (të ndryshëm) të shoqërisë.

Rezultatet e
anketës mund të
krahasohen dhe
të përdoren për
analiza statistikore.

E zbatueshme
pothuaj në çdo
kontekst, me
kosto relativisht
të ulëta.

Mund të jetë “i paplotë” ose
“jopërfaqësues” për tërë kulturën ose shoqërinë.

Marrja e një mostre të
madhe dhe përfaqësuese
mund të konsumojë shumë
kohë.

Mund të ekzistojë nevoja për
komente/ndihmë nga
eksperti.

Është e mundshme të ketë
disa njëanshmëri që lidhen
me hartimin e pyetësorit ose
intervistës (p.sh. njëanshmëri
në përgjigje, njëanshmëri
strategjike, njëanshmëri në
hartim).

Situatë hipotetike, d.m.th., e
mbështetur në tregimet dhe
perceptimet e njerëzve.
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(Identifikimi dhe hartëzimi
hapësinor i informatave të
rëndësishme për SHE-të)

Metodat gjeografike

QASJA

Mjetet e punës të TESSA-s

Mjeti i Vlerësimit të Përfitimeve nga Zonat e
Mbrojtura – PABAT

Hartëzimi i pjesëmarrësve dhe modelimi

Mjetet e punës të TESSA-s përqendrohen në nivelin e vendndodhjes, siç është ligatina, duke përdorur informacionet e mbledhura në nivel lokal. Këto mjete pune mund të ndihmojnë për të
vlerësuar rregullimin e klimës, mbrojtjen nga përmbytja, furnizimin me ujë, përmirësimin e cilësisë së ujit, të mirat që merren
nga botën e egër dhe ato që kultivohen si dhe aktivitetet çlodhëse
në natyrë. Mjetet e punës mund të përdoren nga joekspertët dhe
praktikuesit në terren, meqenëse shërbejmë si “manual përdoruesi”, i strukturuar si fletore pune. TESSA ka kosto relativisht të
ulëta zbatimi krahasuar me shumë metoda të tjera. Ky mjet siguron rezultate të shëndosha nga pikëpamja shkencore, shpeshherë
duke u mbështetur në matjet në terren dhe jo në skenarë. Këtu
jepen edhe udhëzime lidhur me mënyrën se si mblidhen të
dhënat nga shërbimet individuale të ekosistemit për t’i përfshirë
në pasqyrën e shërbimit të ekosistemit.

Mjeti i Vlerësimit të Përfitimeve nga Zonat e Mbrojtura
(PA-BAT–Protected Areas Benefits Assessment Tool) ndihmon në identifikimin e llojeve të ndryshme të përfitimeve që
ofrohen nga zonat e mbrojtura (PA–Protected Areas). Me anë
të këtij mjeti identifikohen përfituesit dhe shkalla e përfitimeve të tyre. Gjithashtu, me anë të këtij mjeti sigurohen
informata lidhur me shkallën në të cilën lidhen përfitimet e
caktuara me strategjitë e mbrojtjes. Përfshirja dhe inputet e
palëve të interesit ndihmojnë për arritjen e një vlerësimi me
cilësi të lartë. PA-BAT-i synon të vlerësojë përdorimin e burimeve ligjore dhe përfitimeve që mund të dalin nga ai përdorim. Vlerësimi mund të identifikoje edhe shërbimet e neglizhuara të ekosistemit. Nëse vlerësimi përsëritet herë pas here
në kohë, atëherë do të mund të monitorohen ndryshimet në
cilësi ose sasi të ofertës ose kërkesës së shërbimeve të ekosistemit. Mjeti duhet të përshtatet sipas rrethanave dhe specifikave të vendndodhjes. Ky mjet mund të zbatohet edhe në
zona që nuk janë nën asnjë formë mbrojtjeje.

Përfshirja e palëve të interesuara në projektimin dhe përmbajtjen e modeleve analitike ose hartave që përfaqësojnë SHE-të,
rrjedhat e përfitimeve, përfituesit dhe kompromiset në kushte
të ndryshme hapësinore dhe kohore.

GIS-i dhe lokalizimi nga largësia.

APLIKIMI
Sistemet Gjeoinformative (GIS–Geo-Information System) analizojnë dhe paraqesin të dhëna hapësinore dhe gjeografike në
një mënyrë të integruar. Në sistemin GIS mund të futen shumë
lloje të ndryshme të dhënash, duke përfshirë, ndër të tjerash,
zonat e ekosistemit, rrjedhat e SHE-ve, kufijtë, variablat socioekonomikë, preferencat e shoqërisë në zonën specifike.

METODA

Autput pamor që
mund të përdoret
për të ndikuar në
proceset e
vendimmarrjes.

Nxit përgjegjësinë
te komuniteti ose
grupi i palëve të
interesuara.

Kuptohet lehtë
për shkak të autputit pamor.

Përfshirja e palëve
të ndërlidhura të
interesit në
dizajnim siguron
pranimin nga
publiku,
legjitimitetin dhe
ndërlidhshmërinë
e rezultateve.

AVANTAZHET

Mund të mos kapë
kompleksitetin e situatës.

Mund të jetë e vështirë që
dallimet në opinione të pasqyrohen në “rezultatin final”.

Mund të jetë “i paplotë” ose
“jopërfaqësues” për tërë shoqërinë ose kulturën.

Modelimi: Në thelb, varet
nga disponueshmëria e të
dhënave relevante në
formatin, sasinë dhe cilësinë
e duhur, si dhe nga cilësia e
vetë modelit.

Mund të jetë i shtrenjtë dhe
të kërkojë shumë kohë.

DISAVANTAZHET
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Tabela 4.4: Metodat e vlerësimit kulturor dhe social

(Zbulojnë se si dhe pse vlerat
e natyrës dhe përfitimet e saj
janë formuar dhe janë ndryshuar me kalimin e kohës.)

Metodat historike

Leximi i shënimeve origjinale arkivore për të kuptuar më mirë
shoqërinë ose kulturën. Në përgjithësi, është më i vështirë sesa
kërkimi në internet, meqenëse identifikimi i dokumenteve
dhe arkivave përkatëse mund të kërkojë kohë të konsiderueshme.

Shqyrtimi i literaturës përkatëse ekzistuese për të identifikuar
vlerat dhe besimet e grupeve të ndryshme të aktorëve lidhur
me çështje specifike lidhur me SHE-të. Analiza e fushës së ligjërimit me orientim kah problemeve, mund të përdoret më tej
për të identifikuar njohuritë dhe konfliktet e mundshme të
aktorëve. Mund të shqyrtohen literatura akademike, literatura
gri dhe media sociale.

Media (gazetat, kanalet televizive) dhe produktet e medieve
sociale analizohen për një periudhë kohore për të kapur vlerat
dhe besimet e perceptuara të shoqërisë lidhur me shërbimet e
ekosistemit.

Vlerësimi rural me pjesëmarrje

Puna arkivore

Analiza dokumentare ose analiza e fushës së ligjërimit me orientim kah problemeve

Analiza mediatike

PJESA IV

Vlerësimi rural me pjesëmarrje (PRA–Participatory Rural
Appraisal) ofron mjete të ndryshme për praktikuesit, zyrtarët
qeveritarë dhe anëtarët e komunitetit, për të analizuar së
bashku një situatë lokale dhe për të planifikuar projekte/ programe / aktivitete që janë të ndjeshme për kontekstin lokal.
PRA-ja ka shumë rëndësi për vlerësimet e shkallës së vogël të
shërbimeve të ekosistemit. Mjetet e PRA-së mund të zbatohen
për të shqyrtuar gjendjen e perceptuar në nivel lokal, kërkesën
dhe përdorimin e shërbimeve të ekosistemit. PRA-ja nuk është
kombinim i fiksuar metodash. Ajo është një grup evolues
metodash, karakteristikë e të cilave janë: thjeshtësia e tyre relative, përshtatshmëria, kostot e ulëta dhe teknologjia e ulët.
Zakonisht, ato përbëjnë metodat e kërkimit sasior në terren,
të cilat vijnë nga antropologjia sociale dhe sociologjia, të tilla
si: renditja, vizitat në terren, hartëzimi me pjesëmarrje, analiza
e prirjeve dhe kalendarët sezonalë. Në PRA, moderatorët synojnë të përkrahin anëtarët e komunitetit për të kryer analizat e
tyre dhe për të identifikuar planet e tyre të veprimit. Mentorimi i konsiderueshëm, trajnimi dhe asistenca praktike
mund të jenë të domosdoshme si punë përgatitore për ekipin
e lehtësimit të PRA-së, për të siguruar që procesi i PRA-së të
çojë drejt rezultateve të dëshiruara.

Mundëson
shqyrtimin e
prirjeve dhe
preferencave në të
kaluarën dhe të
tashmen.

Gjenden sasi të
mëdha
informacioni.

Ofron vëzhgime
të thella lidhur
me vlerën e
përgjithshme të
shërbimeve të
ekosistemit në një
vend specifik.

Fleksibilitet i
lartë: pyetjet
mund të
përshtaten sipas
kushteve lokale
ose nevojave për
informacion.

Mund të kërkojë kohë të
konsiderueshme.

Rezultatet mund të mos
përfaqësojnë “shoqërinë” ose
“kulturën” si të tërë, por një
grupe individuale palësh të
interesuara ose organizatash.

Është e vështirë t’iu qasesh të
gjitha shërbimeve të
ekosistemit nga aspekti
hapësinor.

Mund të kërkohen njohuri
dhe ekspertizë e
konsiderueshme.
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(Metoda deskriptive që kapin
rëndësinë e natyrës dhe përfitimeve të saj për njerëzit,
përmes tregimeve, rrëfimeve
ose përmbledhjeve pamore.)

Metodat narrative

QASJA

APLIKIMI
Pjesëmarrësve u kërkohet të tregojnë histori lidhur me
përvojat e tyre në të kaluarën. Më pas, grupi reflekton për
informacionin që i është paraqitur për të diskutuar për vlerat
dhe besimet shoqërore që lidhen me këto përvoja.

Pjesëmarrësve iu paraqiten dy ose më shumë skenarë të
ndryshëm për të ardhmen. Më pas, grupi reflekton për
informatat që i janë paraqitur dhe diskuton se cili skenar do
të parapëlqehej në çfarë kushtesh.

Janë zhvilluar disa qasje për hartimin e skenarëve lidhur me
vlerësimin dhe/ose menaxhimin e shërbimeve të ekosistemit,
ndërsa të tjerët përshtaten me lehtësi për të pasqyruar problematikat e shërbimeve të ekosistemit. Qasjet e skenarëve
variojnë nga ato që janë tepër eksploruese tek ato që orientohen nga vendimmarrja, nga ato intuitive tek ato analitike.
Ato variojnë sipas shkallës së kompleksitetit. Për kontekste
të ndryshme nevojiten qasje të ndryshme skenari. Të gjitha
qasjet kanë të bëjnë me një grup të përbashkët hapash për
hartimin e skenarit. Në këtë proces përfshihen: përzgjedhja e
qasjes së skenarit, hartimi i komplotit mbështetur në të
dhënat e disponueshme, identifikimi i pasigurive dhe
nxitësve të ndryshimit si dhe diskutimi i rezultateve të skenarëve. Planifikimi i skenarëve është mjet efektiv për të analizuar mundësitë e ardhshme të ndryshimeve në ofrimin e
shërbimeve të ekosistemit dhe kompromiset. Megjithatë,
skenari nuk mund të parashikojë të ardhmen. Skenari më
shumë pasqyron mundësitë e ndryshme të asaj se si mund të
jetë e ardhmja.

Grupe diskutimi ku informatat shkëmbehen midis anëtarëve
të grupit dhe ku grupi, më pas, diskuton duke ndjekur një
proces përsëritës deri në arritjen e një konsensusi. Seancat e
grupeve të diskutimit ndihmojnë për shprehjen e vlerave të
përbashkëta në vend të shprehjes së atyre individuale. Grupet e fokusit zakonisht janë të vogla (4-8 veta) dhe moderohen nga një instruktor ose ndërmjetës.

METODA

Rrëfimtaria (tregimet gojore)

Analiza e skenarit pjesëmarrës

Hartimi i skenarëve dhe planifikimi i skenarëve

Grupet e fokusit

Mundëson
shqyrtimin e
skenarëve të
ndryshëm dhe
implikimeve të
tyre.

Siguron pranimin
e publikut dhe
ndërlidhshmërinë
e rezultateve në
nivel lokal ose
rajonal.

Mund të
ndihmojë në
proceset e
vendimmarrjes.

Mundëson
peshimin dhe
gjykimin e
opsioneve të
ndryshme.

Mbështetet
kryesisht në
mendimet e
palëve përkatëse
të interesit dhe
publiku i gjerë.

AVANTAZHET

Për shkak të kompleksitetit
të ekosistemeve, është e
vështirë të krijohen skenarë
gjithëpërfshirës dhe realistë
për të ardhmen, në aspektin
e ofertës dhe kërkesës së
SHE-ve.

Rezultatet mund të
ndikohen shumë nga
individët me zë më të
fuqishëm.

Mund të kërkojë kohë të
konsiderueshme.

Është e vështirë të paraqiten
të gjitha informacionet dhe
të kapet kompleksiteti në
mënyrën e duhur.

Mënyra se si paraqitet
informacioni mund të
shkaktojë njëanshmëri në
përgjigje.

DISAVANTAZHET
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Tabela 4.4: Metodat e vlerësimit kulturor dhe social

(Analiza e perceptimeve, njohurive dhe vlerave që ndërlidhen me përfitimet nga
natyre.)

Metodat e preferencës

Renditja

PJESA IV

Gjatë procesit të renditjes, dy ose më shumë produkte ose
artikuj i paraqiten një individi a grupi njerëzish të cilët
mund të zgjedhin se cilat opsione preferojnë më shumë sesa
të tjerat ose nëse disa prej tyre kanë vlerë identike.

Krahasimet e çiftëzuara ose testimet treshe

Pyetësori i Delfit dhe busulla vlerore

Për të fituar njohuri për vlerat e artikujve ose produkteve të
ndryshme, hulumtuesi mund t’i vendosë këta artikuj ose
këto produkte në grupe dyshe-dyshe. Respondenti mund të
tregojë tani preferencën e tij nga të gjitha kombinimet e
mundshme të çiftuara. Artikulli që zgjidhet më së shumti
është më i preferuari. Në testet treshe, respondenti zgjedh
artikullin “më të mirë”, “mesatar” dhe “më të keq” nga të
gjitha kombinimet e mundshme të tri artikujve.

Listimi i lirë

Komplet teknikash që kanë të bëjnë me një grup pjesëmarrësish (shpesh ekspertë) që diskuton për një çështje konkrete në mënyrë të përsëritur derisa të arrihet një konsensus.
Grupi i rendit vlerat e ndryshme dhe më pas diskuton
shkallën e rëndësisë që kanë këto vlera në një komunitet
specifik.

Anëtarëve të komunitetit iu kërkohet që të listojnë, në
mënyrë të pavarur, artikujt që mendojnë se i përkasin një
kategorie të caktuar ose që të listojnë artikujt që preferojnë
më shumë në një kategori të dhënë. Mbështetur në përgjigjet më të zakonshme, hulumtuesi mund të nxjerrë njëfarë
shkalle të caktuar preferencash dhe vlerash shoqërore lidhur
me çështjen në fjalë.

Analiza diskutimore me shumë kritere

Kategorizimi i grumbullit

Teknika që përfshijnë hartimin nga grupet e palëve të
interesuara të kritereve formale në raport me të cilat gjykohen kostot dhe përfitimet jomonetare (dhe ndonjëherë
monetare) të opsioneve të ndryshme të menaxhimit, si bazë
për të vënë në pah vlerën e shërbimeve të ekosistemit.

Pjesëmarrësit i ndajnë artikujt dhe produktet në një numër
kategorish vlerore, duke u mbështetur në vlerën që perceptojnë.

Një numër ekspertësh dhe palësh të ndërlidhura të
interesuara i paraqesin informata një grupi qytetarësh të
cilët më pas reagojnë duke dhënë një rekomandim ose një
“vendim jurie”.

Juritë e qytetarëve

Rezultatet mund
të krahasohen
dhe të përdoren
për analiza
statistikore.

Mund të kapë të
gjitha aspektet e
vlerave, besimeve
dhe preferencave.

Ndihmon në
matjen e
preferencave të
shoqërisë dhe
mund të përdoret
për zhvillimin e
produkteve ose
hartimin e
strategjive të reja.

Mund të
ndihmojë në
vetëdijesim.

Shpesh ka mungesa
informacioni lidhur me
përshtatjen e metodës dhe
kompleksitetit të rezultateve,
siç janë shpjegimet lidhur
me atë se pse preferohet një
skenar ose pse njerëzit sillen
ashtu si sillen.

Është e mundshme të ketë
disa njëanshmëri që lidhen
me hartimin e metodës
(p.sh. njëanshmëri në
përgjigje, njëanshmëri
strategjike, njëanshmëri në
hartim).

Marrja e një mostre të
madhe mund të konsumojë
shumë kohë.

Për hartimin të nevojiten
komente/ndihmë nga
eksperti.
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ANEKSI 5:
INFORMATA TË TJERA PËR
VLERËSIMIN E PALËVE TË
INTERESUARA DHE STIMUJT
Ndikimet e sistemit shoqëror
Shërbimet e ekosistemit kontribuojnë në mirëqenien e njerëzve.
Marrëdhënia midis shërbimeve të ekosistemit dhe shoqërisë nuk
është lineare. Shumë palë të interesuara varen nga shërbimet e
ekosistemit dhe ndikojnë në to në mënyra të ndryshme. Sistemi
social nxit menaxhimin mjedisor, duke krijuar opsionet e
menaxhimit dhe përdorimit dhe duke kushtëzuar funksionet e
dëshirueshme të ekosistemit me qëllim që të sigurohet ofrimi i
disa shërbimeve të caktuara, të preferuara, të ekosistemit. Vetë
palët e interesuara ndërveprojnë në shumë mënyra të ndryshme.
Këto ndërveprime zakonisht modulohen nga asimetritë e

pushtetit formal (p.sh. të drejtat pronësore, qasja ose lejet ligjore),
asimetritë e pushtetit joformal (p.sh. udhëheqësia sociale,
pabarazia gjinore) ose çekuilibra të fshehur të pushtetit (p.sh.
presioni social që nxit vetëcensurimin). Në kontaktet e ndryshme
të palëve të interesuara, qofshin negociata formale apo diskutime
rastësore, nevojat dhe interesat e palëve të interesuara pasqyrohen
në pozitat që ata marrin. Modeli i ajsbergut ( figura 4.4)
ndihmon për të shpjeguar lidhjet midis pozitave, interesave dhe
nevojave.

Figura 4.4: Modeli i ajsbergut

Modeli i ajsbergut
	
Pozicionet janë gjërat që njerëzit thonë për të mbrojtur intere-

sat dhe nevojat e tyre (thelbësore) dhe për të marrë atë që dëshirojnë. Midis pozicionit dhe interesave e nevojave thelbësore
mund të mos ketë lidhje të dukshme. Pozicionet janë gjithmonë të negociueshme. Shembull: peshkatarët që kundërshtojnë ndërtimin e impiantit të energjisë eolike në breg të detit.


Pozicionet

Interesat janë gjërat drejt të cilave lëvizin njerëzit për shkak se

ato përmirësojnë cilësinë e jetesës dhe janë të dëshirueshme.
Lidhur me mënyrën se si përmbushet një interes, ekziston njëfarë hapësire. Shembull: vazhdimi i peshkimit në zonat e peshkimit.

Interesat

	
Nevojat janë gjërat që njerëzit përpiqen të përmbushin, sepse

mospërmbushja e tyre shkakton ankth. Nevojat nuk mund të
negociohen, edhe pse mund të negociohen mënyrat se si përmbushen ato. Shembull: të ardhurat për jetesë; mbijetesa e
komunitetit; siguria për fëmijët.

Nevojat

Burimi:
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/30180908/14
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Palët e interesuara luajnë role të ndryshme në menaxhimin dhe
përdorimin e shërbimeve të ekosistemit. Ato mund të menaxhojnë shërbimet e ekosistemit (d.m.th. duke i prodhuar bashkërisht
ose duke ndikuar në to) ose të jenë marrës të përfitimeve të shërbimeve të ekosistemit (d.m.th. t’i përdorin ato, por edhe të jenë të
përjashtuar nga qasja). Ndërveprimet e palëve të interesuara
ndikojnë në rolin që ka secila palë e interesuar në sistem, çka përjetëson marrëdhëniet e pushtetit. Në  aneksin 4 paraqiten disa
metoda hulumtimi dhe vlerësimi për të shqyrtuar perspektivat,
motivet, pozitat, interesat dhe nevojat e palëve të interesuara.

Pozitat lidhen me interesat, ndërsa këto të fundit lidhen me llojin
e ndryshëm të nevojave që kanë aktorë të ndryshëm. Këto nevoja
mund të jenë ose materiale (siç janë të ardhurat) ose sociale (siç
është prestigji). Nevojat materiale lidhen ngushtë me varësitë dhe
ndikimet që kanë veprimet e njerëzve te shërbimet e ekosistemit.
Nevojat mund të jenë (i) plotësuese të njëra-tjetrës, p.sh. industria
e drurit pret pyllin, pastaj plantacionet për vajin e palmës zënë
tokën e liruar; ose industria e drurit dhe blegtoria); ose
konkurruese (zgjedhje midis plantacionet e vajit të palmës dhe
sigurisë së ushqimit ose turizmit).

Stimujt

Gjithashtu, është e rëndësishme të dihen karakteristikat e koordinimit social midis aktorëve që zakonisht quhen “rregulla”. Në
këtë kontekst, është e nevojshme të dihet nëse këto rregulla funksionojnë dhe se çfarë stimujsh krijojnë. Mos harroni që rregullat
ekzistuese mund të kontribuojnë në tejpërdorimin e burimeve
natyrore. Mos harroni edhe se modifikimi i këtyre rregullave
kërkon kohë, përpjekje dhe kosto monetare. Krahas kësaj, kostot
e pritshme janë stimul që ndikon në atë nëse njerëzit mendojnë se
rregullat mund të modifikohen ose jo.

Stimujt për menaxhimin e ekosistemit varen nga karakteristikat e
aktorëve (institucionet, organizatat dhe banorët lokalë). Është me
rëndësi të dihet se cilat karakteristika të grupit janë të rëndësishme për kushtet dhe prirjet e shërbimeve të ekosistemit, duke
menduar se si mund të ndikojnë këto karakteristika te sjellja e
përdoruesve. Kjo mund të kryhet duke u mbështetur në historikun e grupeve, modelet e tyre të ndërveprimit social (p.sh. konfliktet mes tyre), faktorët socialë si përkatësia etnike, faktorët
ekonomikë si strategjitë e mjeteve të jetesës dhe faktorët kulturorë
si besimet.
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ANEKSI 6: PASQYRË E INSTRUMENTEVE TË
POLITIKAVE DHE MASAVE PËR INTEGRIMIN E
SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT
Në  tabelën 4.5 jepet një pasqyrë e përgjithshme e alternativave të
ndryshme për të integruar në politika shërbimet e ekosistemit.
Opsionet janë organizuar sipas llojit të instrumenteve të politikave,
domethënë planifikimi i politikave të nivelit kombëtar dhe rajonal,
stimujt ekonomikë dhe fiskalë dhe problematikat e qeverisjes.
Table 4.5: Opsionet e politikave për integrimin e shërbimeve të ekosistemit

OPSIONI I
POLITIKAVE

SI FUNKSIONON

KONSIDERATA PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN

SHEMBUJ NGA PËRVOJA

POLITIKAT KOMBËTARE DHE RAJONALE
Integrimi i shërbimeve të ekosistemit në
planifikimin ekonomik dhe zhvillimor.
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Adreson nxitësit e tërthortë të ndryshimit të
ekosistemit në terma
afatgjatë duke përfshirë
shërbimet e ekosistemit
në strategjitë për zbutjen e varfërisë, planet
kombëtare ekonomike
dhe zhvillimore ose
strategjitë e asistencës
në vend.

Kapërcimi i mandateve të agjencive të ndara, duke integruar
shkathtësi dhe perspektiva të
ndryshme dhe duke u harmonizuar me politikat e tjera siç janë
stimujt financiarë dhe ekonomikë.

“Strategjia kombëtare për rritje dhe për zbutjen e
varfërisë” e Tanzanisë e vitit 2005 i konsideron
shumë prej nxitësve të degradimit të shërbimeve të
ekosistemit si pengesa për zbutjen e varfërisë.
Strategjia cakton qëllimet për adresimin e këtyre
nxitësve, themelon një komplet treguesish për marrëdhënien varfëri-mjedis, dhe përfshin 15 synime
mjedisore (Assey et al 2007).
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OPSIONI I
POLITIKAVE

SI FUNKSIONON

KONSIDERATA PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN

SHEMBUJ NGA PËRVOJA

Përfshirja në buxhetimin qeveritar e
investimeve në shërbimet e ekosistemit.

Krijon lidhjen vendimtare midis politikave
që përqendrohen te
shërbimet e ekosistemit
dhe ofrimit të fondeve
për t’i realizuar ato politika.

Përmirësimi i aftësisë për të
vlerësuar dhe integruar shërbimet e ekosistemit në analizën
“kosto-përfitime” dhe identifikimi i investimeve specifike për
t’i mirëmbajtur ato.

Thesari i Mbretërisë së Bashkuar u mbështet në
“Vlerësimin mijëvjeçar të ekosistemit” për të përgatitur “Pasqyrën e përgjithshme të shpenzimeve” të fondeve qeveritare. Aty vihet në dukje se vlerësimi është
i rëndësishëm për arritjen e rritjes së qëndrueshme,
punësimit, sigurisë dhe barazisë, dhe se Thesari do të
synojë të nxjerrë burime për t’iu përgjigjur sfidave
mjedisore (UK House of Commons Environmental
Audit Committee 2007).

Caktimi i zonave të
mbrojtura.

Ndihmesa për mbrojtjen e ekosistemeve dhe
shërbimeve të tyre të
ndërlidhura nga nxitësit
e tejshfrytëzimit dhe
konvertimit.

Inkorporimi i qëllimit për bërjen
të qëndrueshme të shërbimeve të
ekosistemit në procesin e përzgjedhjes së vendndodhjes, lidhja e
konservimit të biodiversitetit me
qëllimet e bërjes së qëndrueshme
të shërbimeve të ekosistemit. Përfshirja e komuniteteve lokale,
ndërmarrja e një qasjeje ndaj peizazhit me të cilën njihen nxitësit e
ndryshimit jashtë zonës së mbrojtur, dhe sigurimi i qëndrueshmërisë financiare.

Në vitin 1986, Santa Luçia caktoi rezervat detare me
përfshirjen e banorëve dhe bizneseve lokale, çka çoi
në rigjenenerimin e pyjeve rizoforë (WRI et al
2000:176-77).
Në vitin 1993, Austria lidhi kontrata 20-vjeçare me
të gjithë pronarët e pyjeve, me të cilave iu kërkoi të
mbronin tokën. Pronarëve që humbën të ardhurat iu
ofrua kompensim financiar (Hackl dhe Rohrich
2001).

Përdorimi i uljes së
taksave dhe i krediteve
për të nxitur investimet në shërbimet e
ekosistemit dhe blerjet
e këtyre shërbimeve.

Ofrimi i nismës ekonomike për të menaxhuar
ekosistemet në mënyrë
që të mbështeten shërbimet.

Shmangia e problemeve të barazisë ose mbrojtjes së një shërbimi
në kurriz të shërbimeve të tjera.

Ligji i Shteteve të Bashkuara u garanton pronarëve të
tokave ulje taksash për dhurimin e lehtësirave të konservimit, të cilat kufizojnë përdorimin e tokës me
qëllim mbrojtjen e burimeve që ndërlidhen me të
(House 2006).

Caktimi i tarifave për
përdorimin e burimeve ose shërbimeve.

Ulja e shpërdorimit të
burimeve.

Shmangia e problematikave të
barazisë, ku ata që kanë të ardhura më të ulëta janë më pak
mundësi për të paguar dhe baraspeshimi i numrit të përdoruesve.

Në Kolumbia, shoqatat e ujit të Luginës së Kaukës
ranë dakord vullnetarisht të rrisin faturat që përdoruesit i paguajnë shërbimit lokal komunal në këmbim të përmirësimit të menaxhimit të pellgut ujëmbledhës. Shoqatat synojnë të përmirësojnë rrjedhën e
ujit me qëllim që të përfitojnë prodhuesit bujqësorë
(FAO 2002).

Përdorimi i taksave
ose fondeve të tjera
publike për të paguar
për mirëmbajtjen e
shërbimeve rregulluese
dhe kulturore.

Krijimi i stimujve
ekonomikë për ofrimin
e shërbimeve që zakonisht nuk kanë vlerë
tregu.

Mirëmbajtja e një shërbimi në
kurriz të shërbimeve të tjera,
shmangia e krijimit të problematikave të barazisë siç janë humbja
e të drejtave të vjeljes ose
papranueshmëria për shkak të
mosposedimit të tokës. Varësia
nga infrastruktura në dalje e
sipër e tregut, të tilla si mjetet e
kuantifikimit, verifikimit dhe
monitorimit. Informimi i publikut për përdorimin e fondeve, në
kuadrin e llogaridhënies.

Zonat e Ndjeshme nga Nitrati (NSA–Nitrate Sensitive Areas) në Mbretërinë e Bashkuar
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Skema përdor pagesa të drejtpërdrejta qeveritare për
të kompensuar fermerët për përdorimin e praktikave
të menaxhimit me të cilat ulet depërtimi i nitratit në
ujërat nëntokësorë (IUCN 2007).
Një fond në Kosta Rikë, i cili përbëhet kryesisht nga
të ardhurat për tatimet mbi karburantin, i paguan
pronarët e pyjeve për mbrojtjen e pellgjeve ujëmbledhës (Perrot-MaTtre dhe Davis 2001).
Belizeja u tarifon turistët e huaj një shumë konservimi, me të cilën sigurohen para për një fond
mirëbesimi, i cili i dedikohet menaxhimit të qëndrueshëm dhe konservimit të zonave të mbrojtura
(Conservation Finance Alliance 2003).
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INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

OPSIONI I
POLITIKAVE

SI FUNKSIONON

KONSIDERATA PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN

SHEMBUJ NGA PËRVOJA

Ulja e subvencioneve
të padrejta.

Heqja e stimujve për
prodhimin intensiv të
shërbimeve furnizuese
në kurriz të shërbimeve
të tjera.

Tejkalimi i interesave personalë
në mirëmbajtjen e subvencioneve, krijimi i mekanizmave për
transferimin e uljes së subvencioneve në pagesa për mirëmbajtjen e shërbimeve rregulluese
dhe kulturore.

Si pasojë e eutrofikimit të kanaleve ujore dhe
kërcënimeve ndaj furnizimit me ujë të pijshëm,
shumë vende aziatike kanë ulur subvencionet për fertilizuesit, duke përfshirë këtu Pakistanin (nga 178
milionë në 2 milionë dollarë amerikanë në vit),
Bangladeshin (nga 56 milionë në 0 dollarë amerikanë) dhe Filipinet (nga 48 milionë në 0 dollarë
amerikanë) (Myers 1998).

Caktimi i kufizimeve
dhe themelimi i sistemeve të tregtisë për
përdorimin e ekosistemeve dhe shërbimeve
të tyre.

Arritja e më shumë
përmirësimeve efektive
nga ana e kostove në
shërbimet e ekosistemit
sesa në qasjet tradicionale të rregullatorëve

Sigurimi që limiti të jetë
mjaftueshëm i rreptë saqë të
ofrojë një nismë për pjesëmarrje.
Dhënia e lejeve ose krediteve në
rast të të drejtave të paqarta
pronësore.

Në vitin 1980, Nju Xhersi krijoi programin “Tradable Pinelands Development Credits” (Kreditet e
shkëmbyeshme për zhvillimin e tokave me pisha) për
të kufizuar ndërtimtarinë në zonat me ambient të
ndjeshëm dhe për t’u mundësuar ndërtuesve të
mundshëm të shkëmbenin të drejtat për të ndërtuar
në tokat e disponueshme (Landell-Miles dhe Porras
2002).

Mbajtja e kostove të transaksioneve të menaxhueshme, sidomos
për burimet e shpërndara.

Në vitin 1999, Australia krijoi skemën “Water Transpiration Credits Scheme” (Skema e krediteve për
transpirimin e ujërave) për të ulur kripësinë e lumit
(Brand 2005).
Në Nismën Kombëtare për Ujërat, Australia cakton
limitet për përdorimin e ujit në basenin “Murray
Darling” dhe, duke filluar nga janari i vitit 2007,
shtetet rreth basenit janë në gjendje të blejnë dhe
shesin të drejta të përhershme për ujë (Parliament of
Australia, 2006).

Financimi i vlerësimit
të shërbimeve të ekosistemit dhe hulumtimi për përmirësimin
e metodave të
vlerësimit.
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Rritja e vetëdijes së shoqërisë për vlerën e shërbimeve të ekosistemit
dhe fuqizimi i analizës
“kosto-përfitim” në
kuadrin e vendimmarrjes publike.

Marrja me teknikat për
vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit që janë ende në hapat e
tyre të para.
Zhvlerësimi i qasjes ndaj shërbimeve të ekosistemit përmes
mbivlerësimit të vlerave.

Një studim zbuloi se 17 shërbimet e ekosistemit të
pellgut ujëmbledhës të Mekenzit në Kanada vlenin
rreth 450 miliardë dollarë amerikanë nëse nuk prekeshin, duke ofruar kështu një perspektivë të re mbi
përfitimet ekonomike dhe kostot e gazsjellësit të
propozuar (Canadian Parks and Wilderness Society
2007).
Një studim zbuloi se në një fermë të vetme në Kosta
Rikë, pjalmimi natyror që kryhej nga insektet sillte
20% më shumë rendiment në ngastrat e kafesë që
nuk ndodheshin më larg sesa një kilometër nga pylli
natyror, shërbim ky që vlen rreth 60,000 dollarë
amerikanë (Rickets et al 2004).

Përdorimi i politikave
të prokurimit për të
përqendruar kërkesën
te produktet dhe shërbimet që konservojnë
shërbimet e ekosistemit.

Krijimi i stimujve që
furnizuesit të bëjnë
pjesë të punës së tyre
qasjet që janë miqësore
ndaj mjedisit.

Shmangia e kostove të larta të
transaksioneve për të demonstruar sjellje të përgjegjshme.
Zbatimi i sistemeve efektive nga
pikëpamja e kostove për monitorimin dhe verifikimin.

Politika e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për
prokurimin e lëndës drusore parashikon që lënda
drusore duhet të vijë nga burime ligjore dhe të qëndrueshme (CPET 2007).

Përkrahja e skemave
bankare të ligatinave.

Ofrimi i një mundësie
për mirëmbajtjen e
shërbimeve të përgjithshme që ofrohen nga
ligatinat duke kërkuar
nga ndërtuesit që të
bëjnë zëvendësime.

Sigurimi që ligatinat e
zëvendësuara janë me vlerë të
barabartë me ato që janë shkatërruar. Sigurimi i barazisë për popullsitë lokale që humbin këto
shërbime.

Skemat bankare të ligatinave në Kaliforni u
mundësojnë ndërtuesve që shkatërrojnë ligatinat që
të zbusin dëmin mjedisor duke paguar për të mbrojtur një ligatinë të ndjeshme që ndodhet në një vend
tjetër (Office of Policy, Economics, and Innovation
and Office of Water 2005).
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OPSIONI I
POLITIKAVE

SI FUNKSIONON

KONSIDERATA PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN

SHEMBUJ NGA PËRVOJA

Përfshirja e shërbimeve të ekosistemit në
politikat sektoriale
dhe vlerësimet strategjike mjedisore. (SEA).

Shkuarja përtej adresimit të ndikimeve të
zhvillimit ekonomik për
të parë varësinë nga
shërbimet. Zgjerimi i
shkallës së analizës.

Trajtimi i përvojës së kufizuar të
sektorit publik në përdorimin e
qasjes së shërbimeve të ekosistemit në proceset e vendimmarrjes dhe trajtimi i problematikës
së informatave të kufizuara lidhur me shërbimet e ekosistemit.

Në programin “Working for Water” [Punë për ujë] të
Afrikës së Jugut kombinohen qëllimet e zhvillimit
shoqëror të krijimit të vendeve të reja të punës dhe
zbutjes së varfërisë, qëllimet bujqësore për rritjen e
prodhimtarisë në tokat e liruara dhe qëllimet për
rehabilitimin e ekosistemit duke çrrënjosur speciet e
huaja dhe duke kthyer në gjendjen e mëparshme
rrjedhat e ujit (Department of Water Affairs and Forestry 2007).

Caktimi i synimeve
për të nxitur përdorimin e burimeve të
ripërtëritshme të
energjisë.

Ofrimi i stimujve për
zëvendësimin e karburanteve fosile me
burime të ripërtëritshme
të energjisë.

Përdorimi i tokës për të krijuar
burime të ripërtëritshme të
energjisë, siç janë biokarburantet, mund të sjellë erozionin e
tokës dhe degradimin e shërbimeve të ekosistemit siç është
cilësia e ujit.

Sipas “Detyrimit për karburantin e ripërtëritshëm
për transport” të Mbretërisë së Bashkuar, furnizuesit
e karburantit për transport duhet të sigurojnë që një
pjesë e shitjeve të karburantit të tyre vjen nga burime
të ripërtëritshme, duke filluar nga viti 2008

Nevoja për praktikat
më të mira të menaxhimit të ekosistemit
në kuadrin e procesit
të dhënies së licencave
ose koncesioneve.

Krijimi i stimujve për
menaxhimin e ekosistemeve në mënyra përmes
të cilave shërbimet e
ekosistemit bëhen të
qëndrueshme.

Përkufizimi dhe zbatimi i standardeve të praktikave më të mira.

“Kodi i pyjeve” i Kamerunit, i vitit 1996, bën thirrje
që të gjitha prerjet që bëhen për qëllime tregtare
duhet të rregullohen me anë të koncesioneve përkatëse për pyjet. Ky legjislacion përcakton rregullat
për dhënien e koncesioneve, shpërndarjen lokale të të
ardhurave nga pylli, si dhe kërkesat për dorëzimin
dhe dhënien e miratimit për planet e menaxhimit të
pyjeve (WRI 2007).

Përdorimi i zonimit
ose lehtësirave për ta
mbajtur tokën të disponueshme për shërbimet prioritare të
ekosistemit.

Ofrimi i mënyrave për
ruajtjen e shërbimeve
prioritare të ekosistemit.

Nevoja për ekzistencën e kuadrit
ligjor dhe procesit të drejtë politik për zbatimin e zonimit.

Disa lumare zonohen për t’u përdorur p.sh. për
aktivitete çlodhëse ose bujqësi dhe jo për strehim ose
tregti.

Përdorimi i strukturave fizike ose
teknologjisë për të
zëvendësuar shërbimet
e ekosistemit.

Ofrimi i mjeteve
zëvendësuese për shërbimet e degraduara të
ekosistemit, të cilat
mund të imitojnë modelet natyrore.

Përdorimi i shërbimeve rregulluese të
ekosistemit, p.sh. për
të penguar rreziqet
natyrore ose për të
filtruar ujin, në vend
të strukturave të ndërtuara.

PJESA IV

(Commons 2007).

Mund të përdoren lehtësira për ta mbajtur tokën të
disponueshme për shërbimet kulturore dhe rregulluese të ekosistemit.

Zakonisht ofron bashkëpërfitime, si ruajtje
karboni dhe aktivitete
çlodhëse.

Ndërtimi i strukturave siç janë
digat detare për të zëvendësuar
shërbimet e ekosistemit, siç është
mbrojtja bregdetare, shpesh
vetëm sa e zhvendos problemin
tjetërkund, duke shpërndarë kostot dhe përfitimet në mënyrë të
pabarabartë, duke dhënë një
vetëbesim të rremë, dhe duke
ofruar veçse një përfitim të
vetëm dhe jo përfitime të shumta
të shërbimit të ekosistemit.

Projektet e Siatëllit për anët e rrugëve imitojnë ekosistemet natyrore, duke zvogëluar me 99% rrjedhjen
e ujit në rast stuhish. Edhe kopshtet tarracore e
zvogëllojnë rrjedhjen e ujit (Seattle Public Utilities
2007).

Sigurimi i kohës dhe fondeve për
negociata dhe mirëmbajtje të
vazhdueshme.

Qyteti i Nju Jorkut ka mbrojtur pellgun e tij ujëmbledhës në vend që të ndërtonte një impiant filtrimi
(US EPA 2007b).

Trajtimi i njohurive të kufizuara
për rrjedhat e shërbimeve të ekosistemit, sidomos për shërbimet
rregulluese dhe kulturore.

Ripyllëzimi dhe konservimi i rizoforëve në zonat
bregdetare të prekura nga cunami i vitit 2004 mund
të ndihmojnë në parandalimin e dëmeve në të ardhmen (UNEP-WCMC 2006).

Digat dhe pritat shërbejnë për të mbrojtur bregdetin.
Digat detare shmangin erozionin bregdetar.
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INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

OPSIONI I
POLITIKAVE

SI FUNKSIONON

KONSIDERATA PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN

SHEMBUJ NGA PËRVOJA

Krijimi i skemave të
certifikimit përmes të
cilave nxiten praktikat
më të mira të menaxhimit.

Pajisja e atyre që rrisin
ose presin dru, peshkojnë, ose vjelin drithëra,
me një mënyrë për të
mësuar lidhur me praktikat më të mira të
menaxhimit dhe për të
demonstruar përdorimin e këtyre praktikave.

Sigurimi i hartimit të standardeve transparente dhe të
vlefshme nga pikëpamja shkencore si dhe miratimi i tyre.

Departamenti i Bujqësisë i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës u lëshon fermave certifikata organike
(USDA 2006)
.

Prezantimi i programeve edukative ose
programeve shtesë për
praktikat e mira.

Pajisja me njohuri e
atyre që mirëmbajnë
shërbimet e ekosistemit.

Ofrimi i stimujve ekonomikë për
nxitjen e pjesëmarrjes.

“Nisma Kombëtare për Zonat Tampon të Konservimit” në Shtetet e Bashkuara, i edukon fermerët
që të kontrollojnë ndotjen duke përdorur shirita
filtrues dhe masa të tjera siç janë ledhet e erës (USDA
NRCS 2007).

Zhvillimi dhe inkurajimi i përdorimit të
produkteve dhe metodave që ulin varësinë
nga shërbimet e ekosistemit dhe ndikimit
në këto të fundit.

Zvogëlimi i degradimit
të shërbimeve të ekosistemit përmes shmangies
që substancave të
dëmshme ose përdorimit më efikas të
shërbimeve.

Vlerësimi i kompromisit të
mundshëm negativ, siç është
bujqësia organike për të cilën
mund të kërkohet të përdoret më
shumë tokë, çka mund të çojë në
shndërrimin e mëtejshëm të habitatit.

Ujitja pikë-pikë në Izrael mundëson përdorim më
efikas të ujit për bujqësinë (Sandler 2005).

Pagesa e kostove të transaksionit,
të cilat mund të kufizojnë
pjesëmarrjen. Informimi i konsumatorëve.

Këshilli Mbikëqyrës i Pyjeve lëshon certifikata për
ushtrimin e vjeljes së qëndrueshme të lëndës drusore
(US FSC 2006).
Në shtetet amerikane në Paqësor, etiketa “Salmon-safe” (Salmoni është i sigurt) shërben si certifikatë
për fermat dhe tokat urbane ku ndiqen praktikat e
menaxhimit ekologjik të peshkut (IUCN 2007)

Praktikat e mbledhjes së ujit të shiut rrisin furnizimin me ujë të pijshëm në pjesë të Indisë (CSE
India 2004).
Bujqësia organike zvogëlon ndikimet negative në dhe
dhe në ujë përmes shmangies së kimikateve që përdoren në bujqësi.

QEVERISJA
Qartësimi ose
fuqizimi i të drejtave
të komunitetit lokal
për të përdorur dhe
menaxhuar burimet e
ekosistemit.

Sigurimi i përfshirjes së
palëve të interesuara, të
cilat mund të varen nga
shërbimet e ekosistemit
për të fituar mjetet e
tyre të jetesës dhe për
mirëqenien e tyre.

Identifikimi i përfaqësuesve të
komunitetit, qartësimi i rolit të
autoriteteve tradicionale, sigurimi i përfshirjes së grave dhe të
varfërve.

“Ligji i tokës” i Vietnamit, i vitit 1994, u lejon
organizatave, shtëpive dhe individëve të menaxhojnë
pyje për qëllime afatgjata.

Zhvillimi dhe përdorimi i treguesve të
sektorit privat dhe
publik për shërbimet e
ekosistemit.

Ofrimi i informatave
për gjendjen e shërbimeve të ekosistemit dhe
vënia në pah e vendeve
ku duhet të ndryshohen
praktikat.

Marrja e fondeve për hartimin e
treguesve të ekosistemit dhe
vazhdimi i financimit për
shpërndarjen dhe përdorimin e
rregullt të të dhënave.

Bashkimi Evropian harton tregues për menaxhimin e
burimeve natyrore, të cilët janë vënë në dispozicion
të publikut në internet (Eurostat 2006).

Rreth një milionë familje që jetojnë në zonat e larta
kanë menaxhuar pesë milionë hektarë pyll. Ky decentralizim ka çuar në rritjen e pyjeve të mbrojtura dhe
në rritjen e përfitimeve që fitojnë njerëzit nga shërbimet e pyjeve (FAO 2000).

Partneriteti Mjedisor i Silikon Vallejt [Silicon Valley
Environmental Partnership] paraqet treguesit dhe
gjurmon prirjet lokale për të realizuar vendimmarrje
më të mirinformuar (Silicon Valley Environmental
Partnership 2007).
Standardet e Nismën Globale për Raportim [Global
Reporting Initiative] për raportet korporative për
qëndrueshmërinë, iu kërkojnë kompanive të raportojnë për përdorimin e ujit dhe burimeve natyrore
(GRI 2007).
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PJESA IV: ANEKSET

OPSIONI I
POLITIKAVE

SI FUNKSIONON

KONSIDERATA PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN

SHEMBUJ NGA PËRVOJA

Krijimi i proceseve për
të punuar në të gjitha
nivelet e qeverisë, nga
ato lokale tek ato
kombëtare.

Përqendrimi i fokusit te
kufijtë e shërbimeve të
ekosistemit dhe jo te
kufijtë e juridiksioneve
qeveritare, përdorimi i
autoriteteve përplotësuese, shkathtësive
dhe burimeve të niveleve të ndryshme të
qeverisjes.

Kërkesa për kosto transaksioni
dhe kohë për ndërtimin e partneriteteve.

Në Samoa, 40 komunitete lokale punojnë me
agjencitë kombëtare për të bashkëmenaxhuar peshkimin. Qeveria kombëtare ofron autoritet ligjor,
hulumtime, informata për tregun, kredi dhe transport.

Mundësimi i publikut
që t’u kërkojë llogari
aktorëve publikë e privatë për veprimet e tyre
në lidhje me shërbimet
e ekosistemit.

Kërkesa për investime në ngritjen e kapaciteteve të individëve,
shoqërisë civile dhe qeverisë për
të krijuar, analizuar, shpërndarë
dhe përdorur informata dhe për
t’u angazhuar me efektivitet në
vendimmarrje.

Sigurimi i qasjes së
publikut në informata
dhe pjesëmarrje.

Komunitetet lokale kanë të drejta të qarta dhe
autoritet për menaxhimin e peshkimit lokal sipas një
plani menaxhimi (WRI et al 2005:93).

Vlerësimi i sistemit tatimor ekologjik i Brazilit rekomandon bërjen publike të shumave të transferuara,
me qëllim që qeveritë lokale të mund të japin llogari
për përdorimin e tyre
(WWF 2003).

Burimi: WRI (2008)



Realizueshmëria politike: Në çfarë shkalle do të përkrahen

këto masa nga vendimmarrësit e niveleve të larta dhe politikanët? A janë ata konsistentë me qëllimet kyçe zhvillimore dhe
agjendat politike dhe a i përkrahin këto?
	
Pranueshmëria publike dhe etike: A kanë shfaqur mbështet-

jen e tyre njerëzit që do të preken nga masat, dhe a janë këto në
harmoni me normat më të gjera sociale dhe kulturore?
	
Autoriteti ligjor: A i mundëson dhe përkrah ligji këto masa? A

bien këto ndesh me ndonjë marrëveshje jozyrtare ose zakonore?
	
Realizueshmëria ekonomike: A ka ndonjë përfitim neto real-

izimi i masave për shoqërinë në tërësi ose për grupet e përfshira? Nëse ka përfitime të pakapura ose kosto të pakompensuara, a mund të përdoren mekanizma transferues për t’i baraspeshuar këto?
	
Barazia dhe drejtësia: A do të përfitojë ose pësojë ndonjë grup

në mënyrë shpërpjesëtimore nga këto masa, sidomos sektorët
më të varfra ose më të cenueshme të komunitetit? Nëse po, a
mund të ndërtohen aty ku duhet mekanizmat rishpërndarës?

PJESA IV

Opsionet për ndërhyrjen me politika duhet të shqyrtohen me
kujdes në varësi të kritereve të renditura më poshtë.
	
Realizueshmëria financiare, qëndrueshmëria dhe efektivi-

teti i kostove: A do të zotohen ose krijohen fonde të
mjaftueshme për të mbuluar kostot e masave në terma afatgjatë? A janë këto mjetet më efektive nga pikëpamja e kostove
për arritjen e një rezultati të caktuar?
	
Efektiviteti dhe shtrirja: A kanë këto masa mundësi të larta

për sukses dhe për të mbërritur te numri më i madh i mundshëm i pjesëmarrësve/përfituesve të synuar?
	
Urgjenca: Cilat masa adresojnë nevojat me prioritetin më të

lartë dhe rezultatet më të dëshiruara?
	
K apaciteti institucional dhe qëndrueshmëria: A ekziston

struktura organizative dhe kapaciteti institucional për realizimin e masave, dhe për t’i monitoruar dhe zbatuar ato në
terma afatgjatë?
	
Lehtësia e zbatimit: A janë realiste masat për zbatim duke

marrë parasysh periudhën e dhënë kohore, buxhetin e burimeve dhe shkathtësitë?
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