
çfarë është
qasja NEXUS?

qasja Nexus ka të bëjë me planifikim dhe 
menaxhim më të koordinuar, të integruar dhe me 
kosto efektive të përdorimit të burimeve natyrore 
përgjatë sektorëve. Duke adresuar me lehtësi 
përfitimet dypaleshe dhe duke arritur në menyrë të 
zgjuar sinergjitë, siguria e përgjithshme e burimeve 
mund të arrihet në mënyrë më optimal krahasuar 
me një qasje tradicionale të fragmentarizuar.

Menaxhimi dhe disponueshmëria e burimeve 
ujore, energjisë dhe ushqimit ndërlidhen shumë 
me njëri-tjetrin, dhe me të gjitha ekosistemet mbi 
të cilat ato mbështeten.
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Projekti Nexus synon të përmirësojë 
menaxhimin e integruar të burimeve natyrore 
dhe në këtë aspekt bashkëpunimin ndërkufitar 
si mjet drejt zhvillimit të qëndrueshëm në 
Evropën Juglindore.

Qasja Nexus ndihmon në arritjen e përfitimeve 
dhe sinergjive në menaxhimin e burimeve 
natyrore, për të arritur:

• Sigurinë ujore, energjisë dhe ushqimit;

• Ruajtja e ekosistemeve dhe funksionet e tyre;

• Rritja e elasticitetit ndaj ndryshimeve të klimës;

• Bashkëpunimin ndërkufitar 

Projekti mbështet implementimin e Axhendës 
2030, kalimi i rajonit në një ekonomi të gjelbër i 
shërben gjithashtu Dimensionit “Mjedis” si shtylla 
e rritjes se qëndrueshme në kuadër të Strategjisë 
2020 të Europës Jug-Lindore.

Përmes platformave shumë palëshe të interesuara 
dhe vlerësimet teknike të Nexusit, projekti do të;

• rrisë vetëdijen dhe do të ndërtojë kapacitetet 
mbi qasjen Nexus;

• Identifikojë ndërlidhjen sektoriale dhe do  
të identifikojë çështjet prioritare në detaje;

• Krijojë kushtet për financimin   
e veprimeve konkrete;

objektivat
e projektit 

Projekti ka gjashtë ekonomi përfituese: 

Shqipëri
Bosnja Hercegovina
kosova*

Mali i Zi
Maqedonia e Veriut
serbia 

aktivitetet
e projektit

Projekti është i strukturuar në 3 (tre) komponentë;

komponenti 1
Dialogu rajonal i politikave nexus të Europës 
Jug-Lindore që përfshin:

•	 hartëzimi i integrimit institucional dhe politik  
të lidhura me Nexus në Rajon

•	 angazhimi i palëve të interesit të lidhura me 
Nexus në Europën Jug-Lindore përmes 3 
tryezave të rrumbullakëta Rajonale

•	 hartimi i një “Udhërrëfyesi Nexus” për të 
identifikuar opsionet dhe hapat e ardhshëm  
për Europën Jug-Lindore;

komponenti 2
Dialogjet e politikës mbi Nexusin Kombëtar  
dhe Ndërkufitar përfshijnë:

Konsultime me shumë palë të interesuara 
dhe Vlerësime të thelluara teknike të Nexusit 
në Shqipëri dhe në pellgjet ndërkufitare të  
lumenjve Drin dhe Drina.

komponenti 3
Pjesëmarrja, komunikimi dhe Gjinia

Rezultatet e projektit do t’u komunikohen 
palëve të interesuara. Gratë do të përfshihen 
në mënyrë të barabartë në aktivitete dhe  
do të përfitojnë nga rezultatet e projektit. 
Kapacitetet do të zhvillohen nëpërmjet  
dy workshop-eve.

* Ky përcaktim nuk cenon qëndrimet mbi statusin, dhe është në 
përputhje me Rezolutën 1244 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare 
të Drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.


