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Table 1. Housing and urban development related targets in the SDG framework (I)

Targets Objektiva

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe
and affordable housing and basic services and
upgrade slums

11.1 Deri në vitin 2030, të sigurohet strehim i përshtatshëm, i
sigurt, i përballueshëm, plotësimi i nevojave për shërbime bazë
dhe përmirësimi i lagjeve të varfra.

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable,
accessible and sustainable transport systems for all,
improving road safety, notably by expanding public
transport, with special attention to the needs of
those in vulnerable situations, women, children,
persons with disabilities and older persons

11.2 Deri në vitin 2030, të sigurohen sisteme transporti të
sigurta, të përballueshme, të arritshme dhe të qëndrueshme për
të gjithë; përmirësimi i sigurisë rrugore, veçanërisht me zgjerimin
e transportit publik, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë
grupeve vulnerabël, grave, fëmijëve, personave me aftësi të
kufizuar dhe personave të moshuar.

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable
urbanization and capacity for participatory,
integrated and sustainable human settlement
planning and management in all countries

11.3 Deri në vitin 2030, të rritet niveli i urbanizimit të
qëndrueshëm dhe kapaciteti për pjesëmarrje; planifikim të
integruar dhe të qëndrueshëm të vendbanimeve



Table 2. Housing and urban development related targets in the SDG framework (II)
Targets Objektiva
11.6 By 2030, reduce the adverse per capita
environmental impact of cities, including by paying
special attention to air quality and municipal and other
waste management

11.6 Deri në vitin 2030, të zvogëlohet impakti negativ
për frymë në mjedis, duke i kushtuar vëmendje të
veçantë cilësisë së ajrit dhe menaxhimit të
mbeturinave

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive
and accessible, green and public spaces, in particular for
women and children, older persons and persons with
disabilities

11.7 Deri në vitin 2030, të sigurohen hapësira
publike të sigurta, gjithëpërfshirëse dhe të
arritshme, në mënyrë të veçantë për gratë dhe
fëmijët, personat e moshuar dhe personat me aftësi
të kufizuara



Table 3. Housing and urban development related targets in the SDG framework (III)

Targets Objektiva

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular
the poor and the vulnerable, have equal rights to
economic resources, as well as access to basic services,
ownership and control over land and other forms of
property, inheritance, natural resources, appropriate new
technology and financial services, including microfinance

1.4 Deri në vitin 2030, të sigurojë që burrat dhe gratë,
në veçanti të varfërit dhe të pambrojturit, kanë të
drejta të barabarta për burime ekonomike, si dhe
akses në shërbimet themelore, pronësi dhe kontroll
mbi tokën dhe formave të tjera të pasurisë,
trashëgimisë, burimeve natyrore, teknologji të
përshtatshme dhe shërbime financiare.

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable
and modern energy services

7.1 Deri në vitin 2030, të sigurohet akses në shërbimet
e energjisë të përballueshme, të përshtatshme dhe
moderne



Questions for discussion
• What is your Ministry doing with respect to these global housing-related targets? 
• How do you see you agency’s cooperation with the finance ministry (and other 

ministries) in relation to these targets? 
• How do you see the cooperation in the future? 

Pyetje për diskutim
• Çfarë po bën Ministria juaj për të arritur këto objektiva globale që lidhen me 

strehimin?
• Si e shihni ju bashkëpunimin e agjensisë suaj me Ministrinë e Financave dhe

Ekonomisë (dhe me ministri të tjera) në lidhje me këto objektiva?
• Si e parashikoni bashkëpunimin në të ardhmen?
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