
MAL BERISHA

ORGANIZATA PËR SIGURI DHE BASHKËPUNIM 
NË EVROPË.

Emblema e OSBE – së në gjuhën angleze.
Kjo është emblema që vendoset kudo që shtrin
veprimtarinë e saj OSBE – ja.



VENDET ANËTARE TË 
OSCE - OSBE 



VENDET
ANËTARE 
DHE 
KOHA E 
ANTARË-
SIMIT



Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and 
Herzegovina
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia

•Finland
•France
•Georgia
•Germany
•Greece
•Holy See
•Hungary
•Iceland
•Ireland
•Italy
•Kazakhstan
•Kyrgyzstan
•Latvia
•Liechtenstein
•Lithuania
•

•Monaco 
•Mongolia
•Montenegro
•Netherlands
•North Macedonia
•Norway
•Poland
•Portugal
•Romania
•Russian Federation
•San Marino
•Serbia
•Slovakia
•Slovenia
•Spain
•Sweden
•Switzerland



SHQIPËRIA U ANTARËSUA 
NË OSBE ME DATËN 16 

SHTATOR 1991



Organizata për Siguri dhe
Bashkëpunim në Evropë (OSBE) 
është një organizatë ndërkombëtare
e cila shërben si një forum për dialog 
politik dhe ka si qëllim të sigurojë
stabilitet në rajon, bazuar në praktika
qeverisje demokratike. 



Sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara
(Kapitulli VIII), ajo është përcaktuar si një ujdi
rajonale dhe merret me paralajmërimin në
kohë për parandalimin e konflikteve, zbutjen e 
krizave dhe rehabilitimin e situatave të pas-
konflikteve. 



57 shtetet anëtare të kësaj organizate janë nga
Evropa, Kaukazi, Azia Qendrore dhe Amerika 
Veriore dhe mbulojnë thuajse tërë hemisferën
veriore. Ajo është krijuar gjatë periudhës së
Luftës së Ftohtë si një forum Lindje – Perëndim.



INSTITUCIONET E OSBE - SË:

Sekretariati i OSBE – së (Shtabi
Qendror) gjëndet në Vjenë, Austri.
Organizata ka gjithashtu zyra në
Kopenhagë, Gjenevë, Hagë, dhe
Varshavë.



SALLA E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM E VENDOUR
NË HOFBURG NË VIENË



Asambleja Parlamentare e Organizatës
për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
lëshon rezoluta për çështje të
rëndësishme që ajo mbulon. 



Zyra e OSBE – së për Institucionet
Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut
është institucioni më i vjetër i OSBE –
së, i themeluar në vitin 1990. Ajo 
gjëndet në Varshavë, Poloni dhe e 
shtrin aktivitetin e saj anembanë
zonave të OSBE – së



AJO E SHTRIN VEPRIMTARINE E SAJ NË FUSHA TË 
TILLA SI:

Vëzhgimi i zgjedhjeve,

Zhvillimet demokratike, 

Të drejtat e njeriut,

Toleranca dhe mos-diskriminimi,

Sundimi i ligjit. 



OSBE/ODIHR:

Vëzhgon zgjedhjet dhe referendumet



Zyra e Përfaqësuesit të OSBE – së për Lirinë e 
Medias është themeluar në Dhjetor të vitit 1997 
dhe vepron si një roje për të siguruar
paralajmërime mbi dhunën ndaj lirisë së
shprehjes në vendet anëtare të OSBE – së. 
Përfaqësuesi i saj gjithashtu i ndihmon shtetet
anëtare, i mbron dhe i nxit për plotësimin e tërë
principeve të OSBE – së dhe angazhohet në lirinë
e shprehjes dhe lirinë e medias.



KRYETARI I RADHES SE OSBE – se:

Përgjegjësitë e Kryetarit të radhës në zyrën e OSBE 
– së përfshijnë: 

Koordinimin e punës së institucioneve të OSBE –
së, 

Përfaqësimin e organizatës, 

Mbikqyrjen e veprimtarive që kanë të bëjnë me 
zbutjen e krizave dhe rehabilitimin pas 
konflikteve. 



Kryetari emërohet me rrotacion çdo
vit dhe posti i tij mbahet nga:

Ministri i Punëve të Jashtme të
shtetit që ka radhën. 



TROJKA

Kryetari i radhës ndihmohet prej kryetarit
parardhës dhe atij pasardhës. Të tre së
bashku përbëjnë Trojkën. Origjina e këtij
institucioni e ka zanafillën tek Karta e Parisit
për një Evropë të Re (1990) dhe Dokumenti i
Helsinkit i vitit 1992, të cilat e kanë
zyrtarizuar këtë funksion.



AKTIVITETET POLITIKO - USHTARAKE

OSBE ka një qasje kuptimplote ndaj dimensionit
politiko – ushtarak të sigurisë çka përfshin një
numër angazhimesh të shteteve pjesmarrëse
dhe mekanizmave për parandalimin e
konflikteve dhe zgjidhjen e tyre. Organizata
gjithashtu kërkon të rritë sigurinë ushtarake
duke promovuar bashkëpunim, transparencë
dhe besim më të madh.



KONTROLLI I ARMËVE 

Fundi i Luftës së Ftohtë rezultoi në një
inventar dhe tepricë të jashtëzakonshme
armësh të njohura si tregu gri ndërkombëtar
për armët, shpeshherë ilegale. OSBE – ja
ndihmon që të ndalojë shpërndarjen e këtyre
armëve dhe ofron ndihmë për shkatërrimin e
tyre.



MENAXHIMI I KUFIJVE

Veprime që merr OSBE për monitorimin e
vijës kufitare që nga parandalimi i
konflikteve deri tek drejtimi i situatës pas
konfliktit, ndërtimin e kapaciteteve dhe
mbështetjes industriale.



LUFTA NDAJ TERRORIZMIT

Me ekspertizën e vet në parandalimin e
konflikteve, menaxhimin e krizave dhe
paralajmërimin e hershëm, OSBE
kontribuon ndaj përpjekjeve gjithë botërore
në luftën ndaj terrorizmit.



PARANDALIMI I KONFLIKTEVE

OSBE punon që të parandalojë shpërthimin e
konflikteve dhe të lehtësojë zgjidhjet e duhura të
qëndrueshme dhe tërësore të konflikteve që
ekzistojnë. Ajo ndihmon po ashtu në
rehabilitimin në zonat e pas konfliktit.



REFORMAT USHTARAKE 

Forumi i OSBE – së për bashkëpunim në fushën e
sigurimit siguron një kornizë për dialog politik në
fushën e reformave ushtarake, ndërkohë që aktivitetet
praktike ndërmerren nëpërmjet operacioneve në terren
si dhe në Qendrën e Parandalimit të Konflikteve.
Politikat e veprimtarive policore të OSBE – së janë një
pjesë integrale e përpjekjeve të organizatës në
parandalimin e konflikteve dhe rehabilitimit të zonave
pas- konflikteve.



VEPRIMTARITË EKONOMIKE DHE 
MJEDISORE 

Veprimtaritë në hapsirën ekonomike dhe mjedisore
përfshijnë monitorimin e zhvillimit në këto zona
midis vendeve pjesmarrëse me qëllim të alarmimit të
tyre ndaj ndonjë kërcënimi të ndonjë lloj konflikti;
asistimin në krijimin e politikave ekonomike dhe
mjedisore dhe inisiativat e lidhura me to për të rritur
sigurinë në rajonin e mbuluar nga OSBE.



ANTITRAFIKU

Vitet e fundit, lufta kundër trafikut të
qënieve njerëzore, armëve të lehta dhe
drogave, ka qenë një nga prioritetet për
OSBE.



VEPRIMTARIA EKONOMIKE

Duke e konsideruar mirëqënien ekonomike njërin
prej gurëve themelorë të stabilitetit, OSBE mban në
qendër të vëmendjes ruajtjen e një ekonomie të
shëndetshme në shtetet e saj anëtare.



DEMOKRATIZIMI

OSBE nxit demokracinë dhe ndihmon
shtetet pjesmarrëse në ndërtimin e
institucioneve demokratike.



ARSIMIMI

Programet arsimore janë një pjesë integrale e
përpjekjve të organizatës dhe i shërbejnë
parandalimit të konflikteve dhe rehabilitimit të
situatave pas- konfliktuale.



ZGJEDHJET

Si pjesë e veprimtarisë demokratizuese,
OSBE merret me projektet e asistencës
zgjedhore në periudhat para, gjatë dhe pas
zgjedhore.



BARAZIA GJINORE 

•

Barazia midis burrave dhe grave është një pjesë
integrale e demokracisë së qëndrueshme. OSBE
ka për qëllim të sigurojë mundësi të barabarta për
gratë dhe burrat dhe të integrojë barazinë gjinore
në politikat dhe praktikat e saj.



TË DREJTAT E NJERIUT 

• Veprimtaritë mbi të drejtat e njeriut të
ndërmarra nga OSBE përqëndrohen
në veprimtari të tilla siç janë liria e
lëvizjes dhe feja, parandalimi i
torturës dhe trafikimi i personave.



LIRIA E MEDIAS 

• OSBE vëzhgon zhvillimet e duhura të medias
në vendet pjesmarrëse me qëllim që të
adresojë dhe sigurojë paralajmërim të
hershëm të mundësisë për dhunë ndaj lirisë së
shprehjes.



TË DREJTAT E MINORITETEVE

Konflikti etnik është njëri prej burimeve kryesore të
dhunës në shkallë të gjërë në Evropën e sotme.
OSBE kërkon të identifikojë nevojën për zgjedhje të
hershme, paralajmëron tensionet etnike dhe kërkon
të vendosen standarte demokratike për të drejtat e
personave që iu takojnë grupeve të vogla pakicë.



Falemnderit! 

Malberisha.com 


