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Preambula

Deklarata universale për të drejtat e njeriut (neni 26.1), ku thuhet se: “Çdokush ka të drejtë për 
arsim”; 
 
Konventa ndërkombëtare për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore (neni 13.1), e cila e njeh 
“të drejtën e çdokujt për arsim”; 
 
Konventa e Bernit e vitit 1971 për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike dhe Marrëveshja për të 
drejtat autoriale e WIPO-s e vitit 1996; 
 
Deklarata e Mileniumit dhe Korniza e Dakarit për aksion e vitit 2000, me të cilat u morën obligime që 
të sigurohet arsim fillor kualitativ për të gjithë fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit në nivel global; 

 
 
Kongresi botëror për resurse të hapura arsimore i mbajtur në UNESKO, Paris, më 20-22 qershor 
2012. 
 
Duke i pasur parasysh deklaratat e rëndësishme ndërkombëtare siç janë: 

Deklarata për parimet e Samitit botëror për shoqëri informatike e vitit 2003, që i përkushtohet 
“ndërtimit të shoqërisë inkluzive informatike e orientuar kah njerëzit dhe zhvillimi, ku çdokush mund 
të krijojë, të ketë qasje, të shfrytëzojë dhe të shpërndjajë informata dhe dije”; 
 
Rekomandimi i UNESKO-s i vitit 2003, që ka të bëjë me Promovimin dhe përdorimin e 
shumëgjuhësisë dhe qasjes universale në sajber-hapësirë; 
 
Konventa e UNESKO-s e vitit 2005 për mbrojtjen dhe përparimin e llojllojshmërisë së të shprehurit 
kulturor, ku thuhet se: “Qasja e barabartë në një spektër të gjerë të llojeve të të shprehurit kulturorë 
nga mbarë bota dhe qasja e kulturave deri te mjetet për shprehje dhe shpërndarje, paraqesin 
elemente të rëndërishme për përmirësimin e llojllojshmërisë kulturore dhe nxitje të mirëkuptimit të 
ndërsjellë”; 
 
Konventa për të drejtat e personave me hendikep e vitit 2006 (neni 24), e cila i njeh të drejtat për 
arsim të personave me hendikep; 
 
Deklaratat e gjashtë Konferencave ndërkombëtare për arsim të të rriturve (CONFINTEA) të cilat e 
potencojnë rolin fundamental të mësimit dhe arsimit të të rriturve. 
 



Duke potencuar se termi Resurse të hapura arsimore (RHA) është krijuar gjatë Forumit të UNESKO-s 
për mësim të hapur në vitin 2002, dhe se ai nënkupton “mësimdhënie, mësim dhe materiale për 
hulumtim në cilëndo formë, të llojit digjitial apo ndonjë lloji tjetër, të cilat janë pjesë e domenit 
publik ose që janë botuar nën licencë të hapur, që mundëson qasje, përdorim, adaptim dhe 
rishpërndarje të lirë nga persona të tjerë, pa kufizime ose me kufizime të caktuara. Licencimi i hapur 
është futur në kuadër të kornizës ekzistuese për të drejtat e pronësisë intelektuale, siç është 
definuar nga ana e konventave relevante ndërkombëtare dhe e respekton autorin e veprës”; 
 
Duke sjellë ndërmend Deklaratat dhe Udhëzimet ekzistuese për Resurset e hapura arsimore, siç 
është Deklarata për arsim të hapur e vitit 2007 në Kejp Taun, Deklarata për resurse të hapura 
arsimore e vitit 2009 në Dakar dhe Komonuelti për mësim nga viti 2011 dhe Udhëzimet e UNESKO-s 
për Resurse të hapura arsimore në arsimin e lartë; 
 
Duke theksuar se Resurset e hapura arsimore (RHA) i promovojnë qëllimet e deklaratave 
ndërkombëtare të përmendura më lartë; 
 
Në Kongres u rekomandua që shtetet, në kuadër të kapaciteteve dhe autorizimeve të tyre: 
 
a. Ta nxisin vetëdijen për RHA dhe përdorimin e tyre. T’i promovojnë dhe t’i shfrytëzojnë RHA-të që 
të zgjerohet qasja deri te arsimi në të gjitha nivelet, si në atë formal, ashtu edhe në atë joformal, në 
kontekst të arsimit gjatë gjithë jetës, duke kontribuar për inkluzion shoqëror, barazi gjinore dhe 
arsim për personat me nevoja të veçanta. Ta përmirësojnë efikasitetin në aspekt të harxhimeve si 
dhe kualitetin e mësimit dhe rezultatet e mësimit me përdorim më të madh të RHA-ve. 
 
b. Ta nxisin krijimin e mjediseve që janë të përshtatshme për shfrytëzimin e teknologjisë informatike 
dhe të komunikimit (TKI). Ta tejkalojnë jazin digjital duke zhvilluar infrastrukturë adekuate, e 
veçanërisht lidhje interneti me bandë të gjerë me çmime të përshtashme, të sigurojnë teknologji 
mobile në masë të gjerë dhe furnizim stabil me energji elektrike. T’i përmirësojnë njohuritë 
themelore mediatike dhe informatike dhe ta nxisin zhvillimin dhe shfrytëzimin e RHA-ve në formate 
digjitale me standarde të hapura. 
 
c. Ta përforcojnë zhvillimin e strategjive dhe politikave për RHA. Ta përmirësojnë zhvillimin e 
politikave konkrete për prodhim dhe përdorim të RHA-ve në kuadër të strategjive më të gjera për 
avancimin e arsimit. 
 
ç. Ta promovojnë kuptimin dhe përdorimin e kornizave për licencim të hapur. Ta lehtësojnë 
ripërdorimin, ndryshimin, remiksimin dhe rishpërndarjen e materialeve arsimore nëpër tërë botën 
nëpërmjet licencimit të hapur, që ka të bëjë me një numër të madh kornizash që mundësojnë lloje të 
ndryshme të përdorimit, njëkohësisht duke i respektuar të drejtat e pronarëve të të drejtave 
autoriale. 
 
d. Ta përkrahin ndërtimin e kapaciteteve për zhvillim të qëndrueshëm të materialeve kualitative për 
mësim. T’i përkrahin institucionet, t’i trajtojnë dhe t’i motivojnë arsimtarët dhe personelin tjetër për 
krijimin dhe shpërndarjen e resurseve të qasshme arsimore me kualitet të lartë, duke i marrë 
parasysh nevojat lokale dhe të gjithë llojet e nxënësve. Ta promovojnë sigurimin e kualitetit dhe 
recenzimin e RHA-ve. Ta nxisin zhvillimin e mekanizmave për vlerësim dhe çertifikim të rezultateve 
të mësimit të arritura nëpërmjet RHA-ve. 
 
dh. Të nxisin aleanca strategjike për RHA. Ta shfrytëzojnë teknologjinë e cila evoluon që të krijojnë 



mundësi për shpërndarjen e materialeve të cilat janë të publikuara nën licencë të hapur në mediume 
të ndryshme dhe të sigurojnë qëndrueshmëri nëpërmjet partneriteteve të reja strategjike në dhe 
ndërmjet sektorëve siç janë arsimi, industria, bibliotekat, mediumet dhe telekomunikimet. 
 
е. Ta nxisin zhvillimin dhe adaptimin e RHA-ve në gjuhë dhe kontekste të ndryshme kulturore. Ta 
përkrahin prodhimin dhe përdorimin e RHA-ve në gjuhët lokale dhe në kontekste të ndryshme 
kulturore, që të sigurohet relevanca dhe qasshmëria e tyre. Organizatat ndërkombëtare duhet ta 
nxisin shpërndarjen e RHA-ve ndërmjet kulturave dhe gjuhëve të ndryshme, duke e respektuar dijen 
dhe të drejtat e popullatës lokale. 
 
ë. Të nxisin hulumtime për RHA-të. Të nxisin hulumtime për zhvillim, përdorim, vlerësim dhe re-
kontekstualizim të RHA-ve, si dhe hulumtime për mundësitë dhe sfidat që i sjellin ato, por edhe për 
ndikimin e tyre mbi kualitetin dhe efikasitetin në aspekt të harxhimeve të ligjerimit dhe mësimit, me 
qëllim që të përforcohet baza e dëshmive për nevojën për investime shtetërore në RHA. 
 
f. Ta lehtësojnë zbulimin, nxjerrjen dhe shpërndarjen e RHA-ve. Ta nxisin zhvillimin e veglave që janë 
të lehta për përdorim, ndërsa shfrytëzohen për të gjetur dhe për të nxjerrë RHA konkrete që janë 
relevante për nevoja të veçanta. Të miratojnë standarde adekuate të hapura që të sigurohet 
interoperabilitet dhe të lehtësohet shfrytëzimi i RHA-ve në mediume të ndryshme. 

g. Ta nxisin licencimin e hapur të materialeve arsimore të realizuara me ndihmën e parave 
shtetërore. Qeveritë/organet kompetente mund të krijojnë përfitime të konsiderueshme për 
qytetarët e tyre me atë që do të sigurohet se materialet arsimore të krijuara me mjete publike do të 
vihen në dispozicion nën licenca të hapura (me cilat do qoftë kufizime të cilat ata i konsiderojnë si të 
nevojshme), me qëllim që të rritet ndikimi i investimit. 

 


