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Hyrje

Në ditët e sotme ku gjithë ne jemi digjitalizuar në forma të ndryshme dhe

ku sot teknologjia informative luan një rol kyc në gjitha aspektet e jetes

sonë përfshin kërcënimet ndaj sigurive shtetërore dhe sulmet kibernetike

të cilat janë në rritje te hovshme nga viti në vit.

Përdorimi I madh I internetit dhe teknologjisë informative në përgjithësi, 

sjell me vete edhe shumë rreziqe të llojeve të ndryshme në hapësiren e 

Internetit.

Një Siguri e fortë kibernetike është një element themelor i rritjes sonë dhe

prosperitet në një ekonomi globale dhe gjithashtu jetike për sigurinë tonë

kombëtare. Ajo kërkon partneritet që përfshin qeveritë, sektorin privat, 

sektorin publik dhe komunitetin.



Visioni

1. Mjedis I sigurt I hapësires kibernetike

2. Parandalimi efektiv i kercënimeve kibernetike

3. Modern (Në hap me të tjerët)

4. Përkrahje&Mbështetje shtetërore

5. Persona të arsimuar dhe të kualifikuar për siguri kibernetike

6. Ekonomi digjitale dhe aktive



Analiza

Infrastuktura kritike është prona ose institucioni me rendesi më të

madhe për të miren publike.

Sektorët më kritikë janë: 

1. Energjia

2. Uji

3. Teknologjia e informacionit dhe telekomunikimit

4. Industria berthamore (nese ka )



Objektiva: Ngritja e Kapaciteteve

1. Mbrojtja e infrastuktures kritike

2. Zhvillimi I stafit dhe ngritja e kapaciteteve

3. Zhvillimi institucional

4. Ndërtimi I marrëdhenieve kombëtare dhe

ndërkombëtare

5. Reagim ndaj incidenteve

6. Partneriteti publiko-privat



Implementimi,Monitorimi dhe Vleresimi

Procesi i implementimit të strategjisë do të synoj

arritjen e objetivave strategjike. 

Monitorimi dhe Vlerësimi do të jenë mjete për 

matjen e progresit në raport me objektivat e 

cakutara dhe zbatimim e objektivave.

Dimensionet kryesore te strategjisë janë:

1. Kapaciteti institucional

2. Burimet e informimit dhe instrumentet e 

matjes.



Plani I Veprimit

Plani I Veprimit do të rishikohet çdo 6 muaj

me qëllim që të zbatohet strategjia dhe

objektivat e caktuara.

Plani I Veprimit të kësaj strategjie përmban: 

Objektivat Strategjike dhe ato Specifike, 

Përcaktimin e burimeve financiare dhe

Përcaktimi I Institucioneve pergjegjëse per 

permbushje te objektivave.

NR. Aktiviteti Afati

Kohor

Buxheti Institucion

i

pergjegjes

1 Gjenerimi I 

Raporteve

Çdo 6 muaj Kosto e 

buxhetuar

Koordinato

ri pergj.


