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DOKUMENT KONCEPTI 
 
Titulli i projektit: 
Konferenca ndërkombëtare mbi “Pjesëmarrjen kuptimplotë të grave për vendosjen e paqes në Ballkanin 
Perëndimor: Ruajtja e paqes, zhvillimi dhe integrimi evropian nëpërmjet fuqizimit të grave”, organizuar nga 
LRGEJL dhe UN Women.   

 
Përmbledhje ekzekutive 

UN Women (më parë UNIFEM) ka qenë një faktor kryesor në punën me gratë, paqen dhe çështjet e sigurisë, 
si dhe në promovimin e rolit të grave në përpjekjet e krijimit, ruajtjes dhe vendosjes së paqes në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor. Programet dhe projektet e njëpasnjëshme të UN Women, që prej miratimit të 
Rezolutës Nr. 1325 për Gratë, Paqen dhe Sigurinë (GPS) në vitin 2000, janë përqendruar në mbështetjen e 
dialogëve ndëretnikë; bashkimin e grave përtej ndarjeve etnike; mbështetjen e përpjekjeve të ndryshme të 
paqes dhe sigurisë; forcimin e mbrojtjes së grave të prekura nga konfliktet;  përforcimin e thirrjeve për 
përgjegjësi;  dhe përparimin e statusit të grave në mjediset pas konfliktit.  
E njohur si organizata kryesore në mbështetjen e zbatimit të Rezolutës Nr. 1325 të Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara dhe në ndjekjen e shtatë Rezolutave të tjera për GPS-në, UN Women ka ofruar 
ekspertizë teknike dhe mbështetje financiare, duke përdorur një qasje gjithëpërfshirëse, reagime ndaj 
ndryshimeve shoqërore, dhe duke mbrojtur një dialog konstruktiv ndërmjet komuniteteve të ndara në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor. UN Women ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme partnerët kombëtarë, 
duke përfshirë organizatat e grave dhe rrjetet e tyre, për të fuqizuar zërat dhe pjesëmarrjen e grave në 
proceset e vendosjes së paqes dhe të tjera pas konfliktit, dhe për të mbështetur rrjetëzimin dhe dialogun 
ndëretnik ndërmjet organizatave të grave në rajon.       
Si një mënyrë për t’iu përgjigjur shqetësimeve të grave në lidhje me çështjet e sigurisë në vendet e Ballkanit 
Perëndimor, dhe në veçanti marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, UN Women mbështeti krijimin e Lobit 
Rajonal të Grave për Paqe, Drejtësi dhe Siguri në Evropën Juglindore (LRG EJL) në vitin 2006. LRG EJL vepron si 
një mbrojtës dhe lobues për Axhendën për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Evropën Juglindore, në nivel vendor, 
kombëtar dhe rajonal, me kërkesë të grave drejtuese në mjediset e ndërlikuara dhe sfiduese pas konfliktit. Që 
nga krijimi, kjo organizatë është mbështetur në mënyrë të vazhdueshme nga UN Women, nëpërmjet 
mbështetjes teknike dhe financiare, si dhe ekspertizës profesionale, jo vetëm duke përforcuar strukturat e 
LRG EJL-së dhe misionin e saj, por edhe duke mbështetur iniciativat e saj kyçe.  

Historiku i LRGEJL-së 

LRGEJL-ja është një organizatë rajonale e grave për vendosjen e paqes, dhe si e tillë është unike në rajonin e 
Evropës Juglindore dhe përtej saj. Anëtaret e LRGEJL-së janë gra të rëndësishme dhe me ndikim në politikë 
dhe gra aktiviste të të drejtave të njeriut nga Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina (BH), Kroacia, Kosova, 
Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, duke përfshirë ministre dhe shumë deputete, drejtuese të larta të qeverisë 
dhe të shoqërisë civile dhe përfaqësuese nga i gjithë rajoni.    
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Që prej themelimit në vitin 2006, LRGEJL-ja është përqendruar te barazia gjinore dhe fuqizimi i grave në 
proceset e  vendimmarrjes, paqes, sigurisë dhe drejtësisë në Ballkanin Perëndimor, me një angazhim proaktiv 
për pjesëmarrjen e plotë të grave në rimëkëmbjen dhe vendosjen e paqes pas konfliktit, si dhe në të gjitha 
përpjekjet për të zgjidhur konfliktet e mëtejshme, parandalimin e konflikteve dhe ruajtjen e paqes, duke 
përfshirë dhe ndërmjetësimin, për të thelluar efektivitetin dhe qëndrueshmërinë e vendosjes së paqes në 
rajon dhe në përshpejtimin e integrimit Evropian dhe Euro-Atlantik të të gjitha vendeve në Ballkanin 
Perëndimor. LRGEJL-ja u bë një zë i fortë i grave për lobimin e përfshirjen gjinore në vendosjen e paqes, dhe 
në veçanti për përfshirjen e grave dhe të perspektivave të tyre gjatë negociatave për paqe, të shfaqura para 
dhe gjatë bisedimeve për paqen në Vjenë dhe dialogut të Brukselit.   
 
LRGEJL-ja njihet nga qeveritë ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare si një aktor efektiv dhe një grup lobimi 
për axhendën e grave, paqes dhe sigurisë. Ajo është një model që tregon se është e mundur që gratë të 
përfshihen në procesin e vendosjes së paqes në nivelet më të larta, dhe që gratë mund të bashkëpunojnë me 
njëra-tjetrën edhe pas pasojave të luftës dhe konfliktit përtej ndarjeve etnike. LRGEJL-ja shërben si një 
shembull i bashkëpunimit rajonal të grave për të kontribuar për një vizion të ri për rajonin, duke marrë pjesë 
në proceset e paqes dhe vendimmarrjes.  

Përgjatë dymbëdhjetë viteve të veprimit, fuqizimi i grave në proceset e vendimmarrjes dhe vendosjes së paqes 
mbeten në krye të axhendës së LRGEJL-së, në përputhje më Rezolutën Nr. 1325 për Gratë, Paqen dhe Sigurinë. 
Sot, LRGEJL-ja mund të konsiderohet si aktori rajonal më i besueshëm në zbatimin e axhendës GPS në nivelet 
rajonale, kombëtare dhe vendore, ndoshta, i vetmi ndërmjetësues rajonal për vendosjen e paqes i llojit të tij 
në Evropë dhe përtej saj. Ajo është shumë e përkushtuar në krijimin e paqes së qëndrueshme, demokracisë 
dhe parandalimin e konfliktit në rajon, si një parakusht për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 
dhe integrimit Evropian dhe Euro-Atlantik të të gjitha vendeve të rajonit. Përvoja e saj unike si një rrjet rajonal 
i grave për vendosjen e paqes mund të frymëzojë dhe të informojë gratë që jetojnë në rajon, si dhe jashtë tij, 
për të hapur rrugë për pjesëmarrjen kuptimplotë të grave në vendosjen e paqes në të gjithë botën.    
 
Struktura qeverisëse e LRGEJL-së, Komiteti i saj Drejtues (KD), përbëhet nga anëtare të zgjedhura nga çdo 
vend, dhe nga Kryetarja e zgjedhur e Komitetit Drejtues,Znj. Edita Tahiri, ish Ministrja e Dialogut për Kosovën 
dhe Kryenegociatore e Dialogut të Brukselit, ndërmjetësuar nga BE-ja dhe mbështetur nga SHBA-ja. 
Pjesëmarrja e 7 anëtareve të Komitetit Drejtues të LRGEJL-së1 është e rëndësishme pasi ato kanë krijuar një 
rrjet të grave të spikatura në pozicione drejtuese dhe me mundësi për të ndikuar ata që janë përfshirë 
tashmë në dialogun mbi gratë, paqen dhe sigurinë në Kosovë, dhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor. 
Nëpërmjet afërsisë së tyre pranë vendimmarrësve të rajonit, ato kanë mundësi të forcojnë zërat e grave,  

                                                 
1 Anëtaret e Komitetit Drejtues: Kryetare e LRGEJL-së, Edita Tahiri, Ish Ministre për Dialogun, Kosovë; Gordana Sobol, Ish 
Deputete, Ish Kryetare e Komitetit për Mandatet dhe Imunitetin, Parlamenti i Kroacisë, Anëtare e KD të LRGEJL-së, Kroaci; 
Nada Drobnjak, Deputete, Kryetare e Komisionit Parlamentar për Barazi Gjinore, Anëtare e KD të LRGEJL-së, Mali i Zi;  
Eglantina Gjermeni, Deputete, Ish Ministre e Zhvillimit Urban, Anëtare e KD të LRGEJL-së, Shqipëri;  Sonja Biserko, Drejtore e 
Komisionit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Anëtare e KD të LRGEJL-së, Serbi;  Irina Pockova, Anëtare e Kapitullit të Gruas  
të partisë politike të SDA-s në Sv. Nikola, Anëtare e KD të LRGEJL-së, Maqedoni; Memnuna Zvizdic, Drejtore Ekzekutive “Zene 
Zenama”, Anëtare e KD të LRGEJL-së, BH. 
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shqetësimet e të cilave, përndryshe, mund të mbeten të padëgjuara. Bordi Këshillues i LRGEJL-së2, i cili 
përbëhet nga figura ndërkombëtare të rëndësishme, mbrojtëse të paqes dhe politikane, kontribuon njohuri 
dhe ekspertizë për të forcuar punën e LRGEJL-së dhe mbështet misionin dhe strategjitë e saj. Bordi Këshillues 
mund të mobilizohet për të mbështetur çështjet, në përputhje me sferat e influencës dhe fushat e 
ekspertizës.   
 
Përgjatë viteve, LRGEJL-ja ka organizuar një sërë konferencash (gjeni listën e detajuar në fund të dokumentit), 
të cilat janë ndjekur mes një marrëveshjeje nga të gjitha pjesëmarrëset në një deklaratë  konferencash, ku 
nënvizohen pikat kryesore për të çuar përpara vendosjen e paqes, krijimin e besimit dhe pajtimit në rajon. Ajo 
ka qenë gjithnjë shumë e përkushtuar në lidhje me vazhdimësinë, intensifikimin dhe forcimin e bashkëpunimit 
rajonal ndërmjet palëve përkatëse të interesit, gjë që është e rëndësishme për stabilizimin dhe paqen e 
qëndrueshme në rajon dhe perspektivën e tij evropiane. Pjesëmarrëset e dialogëve ndëretnikë nënvizuan 
rëndësinë e këtyre forumeve dhe ranë dakord se nevojiten mbledhje pasuese më një pjesëmarrje më të gjerë 
të artistëve, aktivistëve të paqes dhe minoriteteve etnike, për arritjen e qëllimeve të sipërpërmendura.  
 
Bazuar në vizionin e saj, idetë, mësimet e nxjerra dhe praktikat më të mira përgjatë viteve të përpjekjeve të 
saj, aktualisht LRGEJL-ja po punon në përcaktimin e qartë të strategjive: a) Lobimi dhe përkrahja brenda një 
rrjeti në nivelet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare; b) Ngritja e kapaciteteve nëpërmjet mbledhjes, 
analizave dhe diskutimit të të dhënave, si dhe shkëmbimi i mësimeve të nxjerra dhe praktikat më të mira; 
dhe c) Organizimi i platformave të mirëstrukturuara për diskutimin e politikave.  

Reputacioni dhe ekspertiza e LRGEJL-së, sidomos në Kosovë, janë të rëndësishme në këtë pikë të procesit të 
paqes me dialogun e Brukselit dhe zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit, të cilat janë thelbësore për të 
ardhmen e paqes dhe qëndrueshmërisë rajonale. Anëtaret e LRGEJL-së kanë mundësi të përshpejtojnë 
përmirësimin e marrëdhënieve paqësore politike dhe të komunitetit ndëretnik, veçanërisht brenda Kosovës, 
Maqedonisë, Bosnjë dhe Hercegovinës dhe Serbisë, si dhe marrëdhëniet mes vendeve.  
LRGEJL-ja karakterizohet nga arritje të konsoliduara në lidhje me vendosjen e paqes, pasi ka organizuar tashmë 
një sërë dialogësh ndëretnikë me gra nga i gjithë rajoni dhe ka punuar për të përmirësuar lokalizimin e 
përpjekjeve të vendosjes së paqes. Fokusi i vendosjes së paqes vendore bazohet në kuptimin që qasjet nga 
poshtë-lart kryhen nga vetë komunitetet, ndaj çojnë në paqe të qëndrueshme dhe e zotëruar nga vendi. 
Tashmë janë zbatuar me sukses një sërë mbledhjesh të dialogëve ndëretnikë, që rrjedhin nga plani strategjik i 
LRGEJL-së, ndërmjet grave përfaqësuesve të komuniteteve shqiptare dhe serbe nga bashkitë me shumicë 
serbe në Kosovë, dhe me pjesëmarrjen e Kryetares së LRGEJL-së, Znj. Edita Tahiri, Kryenegociatore e Kosovës  

                                                 
2 Anëtaret e Bordit Këshillues:  Dr. Ursula Plassnik, Ambasadore, Francë/ Ish Ministre e Jashtme e Austrisë; Elisabeth Rehn, 

ish Ministre e Mbrojtjes të Finlandës dhe Përfaqësuese e UN Human Rights në Ballkan; Osnat Lubrani Koordinatore e 
Përhershme e OKB, UNDP Përfaqësuese e Përhershme, Zyra shumë-vendesh, Fiji; Franziska Brantner, Anëtare e Parlamentit 
Europian; Mirjana Feric-Vac, Zëvendës presidente e Internacionales Socialiste (IS) dhe Zëvendës presidente e IS të Grave të 
Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore; Ana Maria Gomes, Anëtare e Parlamenit Evropian dhe Zëvendës kryetare e Nen 
komitetit për Sigurinë dhe Mbrojtjen; Luisa Morgantini, Ish Zëvendës presidente e Parlamentit Evropian; Doris Pack, Anëtare e 
Parlamentit Evropian, kryetare e mëparshme  e Delegacionit për Marrëdhëniet me Evropën Juglindore; Flora Macula, Kryetare 
e UN Women, Bangladesh.  
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në Dialogun e Brukselit me Serbinë dhe anëtaret e shtatë vendeve, në nivel bashkie. Dialogë të ngjashëm 
ndëretnikë janë organizuar në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë duke i mbështetur gratë për të luajtur 
një rol më të madh në kapërcimin e krizave të fundit politike dhe në promovimin e të drejtave të njeriut dhe 
besimit ndërmjet komuniteteve. Nga viti 2008 e më pas, LRGEJL-ja, në bashkëpunim të ngushtë me UN 
Women, nuk ka mbajtur vetëm një sërë dialogësh ndëretnikë dhe për krijimin e besimit, por ka arritur edhe të 
bashkojë gratë deputete të Beogradit dhe të Prishtinës. Pjesëmarrëset u takuan për të identifikuar mënyrat se 
si gratë mund të luajnë një rol më qendror në vendosjen e paqes, si pjesë e axhendës për Gratë, Paqen dhe 
Sigurinë, duke u përqendruar në zbatimin e Dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes 
Kosovës dhe Serbisë, dhe Integrimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor.  
 
LRGEJL-ja është mbështetur financiarisht kryesisht nga Qeveria e Suedisë dhe Ambasada e Suedisë në Kosovë 
në vitet e shkuara, dhe më herët nga Qeveria e Finlandës dhe e Norvegjisë dhe ambasadat e tyre përkatëse 
në Kosovë.       
 
Bashkëpunimi rajonal për mbështetjen e përpjekjeve vendore për vendosjen e paqes konsiderohej thelbësor, 
duke patur parasysh rëndësinë e ndarjes së përvojës në të gjithë rajonin, në kontekstin e kuadrit pas konfliktit. 
Bashkëpunimi i përbashkët rajonal dhe vendor, për proceset e vendosjes së paqes, paraqet një model unik 
bashkëpunimi drejt ndërtimit të një të ardhmeje më të mirë për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Pati 
përmirësime të dukshme të marrëdhënieve ndëretnike në nivelin vendor, përmes dialogëve ndëretnikë. 
Pjesëmarrësit u përkushtuan që të mbështesnin palët përkatëse të interesit për trajtimin e çështjeve delikate, 
në lidhje me vendosjen e paqes dhe zhvillimin e qëndrueshëm në nivelet bashkiake, por edhe dhanë 
rekomandime konkrete në lidhje me përmirësimin e aksesit, pjesëmarrjen dhe rolin e grave në sektorin e 
paqes dhe të sigurisë dhe në sektorë të tjerë, si: ekonomia, arsimi, dhe punësimi i grave në rajon.    
 

Përshkrimi i projektit  
Kanë kaluar 18 vjet që prej momentit kur rezoluta e parë për “Gratë, Paqen dhe Sigurinë” (UNSCR 1325) u 
miratua nga Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara më 31 tetor 2000. Kjo rezolutë dhe ato pas saj kanë 
hapur një epokë të re për kuptimin dhe njohjen e rolit të grave në vendimmarrje, krijimin e paqes dhe 
vendosjen e saj, po ashtu për vuajtjet e grave në kohët e konfilktit. Gjithashtu, pranohet se pjesëmarrja 
kuptimplotë e grave në proceset e vendosjes së paqes ka një ndikim shumë të madh në vendosjen efektive 
dhe të qëndrueshme të paqes.       
 
Për sa i përket kësaj çështjeje, përpjekjet e Kombeve të Bashkuara u përtërinë nga angazhimi i Sekretarit të 
Përgjithshëm vitin e shkuar (S/2017/861) për Axhendën për Gratë, Paqen dhe Sigurinë. Për më tepër, raporti 
vjetor i këtij viti e vuri theksin te pjesëmarrja kuptimplotë dhe përfaqësimi i grave në proceset e vendosjes së 
paqes, duke përfshirë institucionet që janë ngarkuar me detyrën për të zbatuar marrëveshjet e paqes. Po të 
njëjtën rëndësi ka edhe Axhenda 2030 dhe në veçanti Objektivi 16 i Zhvillimit të Qëndrueshëm, i cili njeh 
rëndësinë e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave për ndërtimin e shoqërive të drejta, paqësore dhe 
gjithëpërfshirëse.       
Prapëseprapë, pavarësisht dinamikës rritëse të angazhimeve ndërkombëtare dhe kombëtare, dhe kërkimeve 
që tregojnë ndikimin pozitiv të përfshirjes së grave në këto procese, gratë mbeten ende të lëna mënjanë. 



                                                                                       
                                                                             

LOBI RAJONAL i GRAVE për PAQE, SIGURI dhe DREJTËSI në EVROPËN JUGLINDORE-LRGPSD EJL (http://rwlsee.org) 

5 | F a q j a   
 

Megjithëse vëzhgojmë nivele të ndryshme të fuqizimit të grave në sektorë të ndryshëm të jetës dhe në pjesë 
të ndryshme të botës, gratë mbeten ende të nënpërfaqësuara në vendimmarrje, në qeverisjen demokratike, 
në proceset e vendosjes së paqes dhe të sigurisë, dhe po ashtu në bisedimet e mbajtura për vendosjen e 
paqes.   
 
Situata e grave në Ballkanin Perëndimor nuk ndryshon shumë nga situata e përgjithshme e nënpërfaqësimit të 
grave në proceset e vendosjes së paqes dhe të qeverisjes demokratike. Një shembull i kësaj situate është fakti 
se në pesë proceset e paqes për t’i dhënë fund konflikteve në Ballkan, si: Samiti i Dejtonit, Konferenca e 
Rambujesë, Marrëveshja Erdut, Marrëveshja e Ohrit, bisedimet për statusin e Vjenës në Kosovë, në bisedimet 
formale negociuese nuk ishte e pranishme asnjë grua, përveç një gruaje kosovare në Konferencën e 
Rambujesë, e cila aktualisht është kryetarja e LRGEJL-së.     
 
LRGEJL-ja dhe UN Women planifikojnë që të organizojnë konferencën ndërkombëtare për Pjesëmarrjen 
kuptimplotë të grave për vendosjen e paqes në Ballkanin Perëndimor: Mbështjetja e paqes, e zhvillimit dhe 
e integrimit evropian nëpërmjet fuqizimit të grave, duke i dalë kundër vuajtjeve të grave dhe duke patur 
parasysh brishtësinë e paqes, sfidat e demokracisë dhe ligjin e së drejtës, që mbizotëron në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor.        
 
Synimi i Konferencës është që të ofrojë një platformë për diskutim dhe një mundësi për gratë si palë kryesore 
të interesit, për të ndarë vizionin, përvojat, sfidat, sukseset dhe nevojat e tyre, për pjesëmarrje kuptimplotë të 
grave në vendimmarrje dhe në vendosjen e paqes, në qeverisjen demokratike, në zhvillimin e qëndrueshëm 
dhe në proceset e pajtimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Objektivi kryesor i Konferencës është mbështetja 
dhe zgjerimi i momentit politik për arkitekturën e vendosjes së paqes në Ballkanin Perëndimor dhe për 
diskutimin e mënyrave të çuarjes përpara të funksionimit efektiv të Axhendës për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, 
duke marrë parasysh angazhimet e përtërira të theksuara në rezolutat e fundit, në angazhimet e Sekretarit të 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, në Objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe në rezultatin e 
Arkitekturës Paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara.         
 
Objektivat e konferencës:    

- Perspektivat dhe sfidat e pjesëmarrjes kuptimplotë të grave për vendosjen e paqes në Ballkanin 
Perëndimor do të ndahen nga dëshmi konkrete, duke sjellë më afër zërat e grave nga nivelet rajonale, 
kombëtare dhe vendore. Si rrjedhojë, do të mblidhen idetë e përmirësimit të dialogut ndëretnik në të 
gjithë rajonin dhe roli i LRGEJL-së si aktor dhe ndërmjetës, që mbështet vendosjen e paqes, bazuar te 
këto ndërhyrje. Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet dialogut ndërmjet politikaneve femra dhe 
parlamentarëve nga Serbia dhe Kosova, për idetë dhe mënyrat e pjesëmarrjes kuptimplotë të grave 
dhe përfshirjen e perspektivave të grave në fazën e fundit vijuese të dialogut të Brukselit, që ka si 
synim ofrimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ligjore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.         

- Pjesëmarrësit do të përqendrohen te çuarja përpara e vendosjes së paqes në Ballkanin Perëndimor 
dhe te roli i bashkëpunimit rajonal, në mbështetje të këtij procesi. Pjesëmarrëset, do të pasqyrojnë 
arritjet dhe praktikat më të mira, dhe do të trajtojnë sfidat, që ato hasin në lidhje me përfshirjen në 
proceset e vendosjes së paqes në vend dhe të ndërmjetësimit, dhe do të identifikojnë mundësitë e 
kapërcimit të problemeve, që nuk i lejojnë gratë të kenë një rol më të rëndësishëm, duke parë rolin që  
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gratë kanë luajtur në mbështetjen e vendosjes së paqes në vend. Në këtë drejtim, do t’i kushtohet 
vëmendje e veçantë ndikimit transformues të LRGEJL-së për vendosjen e paqes në Ballkanin 
Perëndimor.         

- Pjesëmarrësit do të zbatojnë një perspektivë rajonale për drejtësinë tranzitive në Ballkanin 
Perëndimor, me vëmendje të veçantë te gjendja aktuale dhe te mënyrat e çuarjes përpara të zbatimit 
të drejtësisë së vërtetë për gratë e prekura nga konfliktet në Ballkanin Perëndimor gjatë shpërbërjes së 
ish-Jugosllavisë, pothuajse njëzet vjet më parë. Duke patur parasysh se Rezoluta 1325 e Këshillit të 
Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për “Gratë, Paqen dhe Sigurinë” dhe rezolutat në vijim u frymëzuan 
nga konfliktet në rajon, pjesëmarrësit do të marrin parasysh se si ta paraqesin axhendën për Gratë, 
Paqen dhe Sigurinë (GPS), sipas një qasjeje rajonale.  
Kjo qasje e integruar nga një perspektivë rajonale nevojitet për të promovuar paqen, qëndrueshmërinë 
dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu, qasja rajonale për drejtësinë 
tranzitive me ndjeshmëri gjinore nevojitet për të siguruar që proceset të mos sigurojnë thjesht 
drejtësinë për shkelje të të drejtave individuale të njeriut, por gjithashtu ta trajtojnë pabarazinë gjinore 
dhe padrejtësinë që shkakton konflikte në një kontekst më të gjerë.       

 
Rezultatet e pritshme të Konferencës:        

• Konferenca duhet të krijojë një dokument rezultatesh / deklaratë, ku përmblidhen rekomandimet kyçe 
të politikave, për mundësitë, mekanizmat dhe partneritetet për ruajtjen e paqes në Ballkanin 
Perëndimor, në vijim të 20-vjetorit të Rezolutës 1325 dhe të 25-vjetorit të Platformës së Pekinit.            

• Pjesëmarrja kuptimplotë e grave në vendimmarrje, përfshirja në të gjitha proceset ndërmjetëse dhe të 
vendosjes së paqes, po ashtu do të përforcohet përfshirja e nevojave të veçanta të grave në proceset e 
vendosjes së paqes dhe do të njihen nevojat e veçanta të grave në konflikt, në të gjitha nivelet.        

• Kuptimi i plotë i vlerës së shtuar të bashkëpunimit rajonal në mbështetje të përpjekjeve vendore për 
vendosjen e paqes, dhe rëndësia e tij në funksionimin e Axhendës për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në 
rajon. Kuptimi i plotë për lidhjen e përpjekjeve rajonale, kombëtare dhe vendore për vendosjen e 
paqes me nisma më të gjera e politike (pista 1) / procese për paqen.   

• Vendosja e theksit te angazhimet e përtërira të grave për të kontribuar për paqe të qëndrueshme, 
zhvillim, përpjekje pajtimi dhe të ardhme evropiane për të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor.      

• Krijimi i qartë i besimit të përbashkët përmes dialogut ndëretnik dhe ndërveprimeve ndërmjet grave 
politikane/parlamentare nga Kosova dhe Serbia do të jetë pozitiv për çuarjen përpara të dialogut 
lehtësues evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (Dialogu i Brukselit), për zbatimin e Marrëveshjes së 
Brukselit dhe të proceseve për integrimin në BE; dhe për të lehtësuar mosmarrëveshjet dhe për të 
përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve fqinje.         

• Vazhdimi i diskutimit dhe i përmirësimit të perspektivave dhe nismave të reja për fuqizimin e 
mëtejshëm të grave në vendimmarrje, qeverisje demokratike dhe vendosjen e paqes.  

• Paraqitja e Axhendës për Gratë, Paqen dhe Sigurinë (GPS) dhe e qasjes rajonale, bazuar te politika e 
integruar nga një perspektivë rajonale, që nevojitet për të promovuar paqe, qëndrueshmëri dhe 
zhvillim të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor.      

• Diskutimi i mënyrave për mbështetjen e nismave rajonale dhe për nxitjen e koherencës, nga ana e 
Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe organizatave të tjera.       


