VENDIM
PËR
MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË RISHIKIMIT STRATEGJIK TË
MBROJTJES
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 11, të nenit 14,
ligjit nr.8671, datë 26.10.2000, “Për pushtetet dhe autoritetet
komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit
Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

të
e
të
të

V E N D O S I:

1.Miratimin e Dokumentit të Rishikimit të Strategjisë së Mbrojtjes, sipas
tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2.Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme,
Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave,
Ministria e Transportit, Punëve Publike dhe Telekomunikacionit,
Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë,
Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministria
e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Ministria për Inovacionin,
Teknologjinë e Informacionit dhe të Komunikimit dhe Shërbimi
Informativ Shtetëror për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI
SALI BERISHA

Mesazh i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë,
z. Sali Berisha
Të nderuar bashkëqytetarë,
Dokumenti që keni në dorë, Rishikimi Strategjik i Mbrojtjes, është një
dokument i rëndësisë së veçantë, veçanërisht për qytetarët e Republikës
së Shqipërisë, e më pastaj për ekspertët, planëzuesit dhe furnizuesit e
Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare.
Rishikimi Strategjik i Mbrojtjes përbën një qasje analitike bashkëkohore
ndaj risqeve dhe rreziqeve të mjedisit të sigurisë kombëtare dhe rajonale,
i cili duhet dhe do të trajtohet si një parakusht për kërkesa të
mirëmenduara për kapacitetet e mbrojtjes sonë kombëtare, në një
periudhë afatmesme, mbështetur dhe udhëhequr edhe nga parimet e
Konceptit Strategjik të Lisbonës.
Ky Rishikim Strategjik i Mbrojtjes sonë kombëtare vjen pas një periudhe
të shkurtër por të ngjeshur me reforma integruese, qysh prej vitit 2009,
viti i anëtarësimit në NATO. Gjetjet dhe rekomandimet e këtij dokumenti
do ta përshpejtojnë duke e çuar drejt përmbylljes procesin e integrimit të
Shqipërisë në NATO, pasi implementimi i këtyre rekomandimeve do të
formësojë në një Forcë të Armatosur efikase, të ndërveprueshme dhe mbi
të gjitha një Forcë të Armatosur të Aleancës, ku mbrojtja kolektive shkon
krah mbrojtjes konvencionale, njëra duke plotësuar tjetrën.
Rekomandimet e Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes hedhin kështu bazat
për transformimin e Forcave të Armatosura në përputhje me rritjen e
profesionalizmit dhe përmbushjen e standardeve më të përparuara të
Aleancës.
Gjej rastin të përgëzoj dimensionin ndërinstitucional të procesit të
Rishikimit Strategjik, gjë që përforcon besimin se Mbrojtja dhe Siguria
kombëtare realizohet më bashkërendim mes strukturave përgjegjëse.

Mesazhi i ministrit të Mbrojtjes,
z. Arben Imami
Pas një periudhe pune e përpjekjesh prej 18 muajsh, ju paraqesim
qytetarëve shqiptarë këtë dokument të Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes
së Shqipërisë, i pari dokument i këtij lloji si vend aleat i NATO.
Ai u iniciua nga Kryeministri i Shqipërisë, u formulua nga ekipe të
ekspertizës më të mirë kombëtare dhe u mbështet në mënyrë koherente
nga aleatët e NATO.
Rishikimi Strategjik i Mbrojtjes është një dokument për të gjithë: për
politikanët, qytetarët, ekspertët, ushtarakët, gazetarët, grupet e interesit
dhe shoqërinë civile, përfshi komunitetin ndërkombëtar. Botimi i hapur
për publikun i këtij dokumenti, përveçse respektimit të normave
demokratike, përbën një shprehje të transparencës në fushën e
mbrojtjes.
Rishikimi Strategjik i Mbrojtjes lindi si një domosdoshmëri për:
1. Adresimin e risqeve të reja të mjedisit të sigurisë në nivel kombëtar
ballafaquar njëkohësisht me atë rajonal dhe global,
2. Krijimin, zhvillimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të kapaciteteve të
mbrojtjes dhe sigurisë, kapacitete të cilat i shërbejnë sa vendit ashtu
edhe Aleancës ku aderojmë,
3. Ndërtimin e një Force të Armatosur efikase, të mirëpajisur dhe të
mirëtrajnuar, në kushtet e kufizimeve financiare të parashikimeve
makro-ekonomike afatmesme.
Nisur prej këtyre premisave, procesi i Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes,
shërbeu në radhë të parë si një instrument analize racionale dhe si një
mjet planifikimi në terma sa më të përafërt me metodat më bashkëkohore
të planifikimit të NATO-s.
Si i tillë, “ushtrimi” i RSM u përqendrua në përpjekjen për të arritur tek
një buxhetim i mirëbalancuar mes tre komponentëve: Personelit,
Operacioneve e Mirëmbajtjes dhe Investimeve/Modernizimit. Një buxhet i
balancuar do të çojë, në terma afatmesëm, drejt një Force të Armatosur
efikase në përmbushjen e misionit të saj kushtetues dhe detyrimeve ndaj
mbrojtjes kolektive në kuadër të Aleancës.
Rekomandimet që parashtrohen në këtë dokument - kapacitetet e
kërkuara, gatishmëria e pritshme dhe madhësia e Forcave të
Armatosura, - janë në përputhje të plotë me qëllimin fillestar të procesit
për rritjen e kapaciteteve të Forcave të Armatosura, duke i balancuar ato
me nivelin e ambicies dhe burimet financiare.

Procesi i Rishikimit i kaloi ndjeshëm përmasat e institucionit të
mbrojtjes. Dhjetë institucione të tjera u përfaqësuan aktivisht gjatë tij.
Më tej, ai u konsultua me aktorë të tjerë joqeveritarë e të shoqërisë civile.
Shpreh bindjen time se ky Rishikim u ka vlejtur të gjithëve si një
praktikë e mirë e veprimit ndërinstitucional.
Falënderoj të gjithë institucionet pjesëmarrëse dhe individët që u
përfshinë në këtë proces shumë të rëndësishëm për të ardhmen e
sigurisë dhe mbrojtjes së vendit tonë.

