
 

 
 

  

  

 

 

 

 

Agjenda Paraprake 

Seminari mbi zhvillimin e kapaciteteve në menaxhimin e pyjeve dhe rregullimit 

të ujit në basenin e Drinit 

 

Do të mbahet online, 16 dhe 17 dhjetor 2020 

  

në kuadër të projektit 

 

Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve ujore në Europën Jug Lindore nëpërmjet 

përdorimit të qasjes nexus 

 

 Financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) 

Zbatuar nga Partneriteti Global i Ujit për Mesdheun (GWP-Med) në bashkpunim më Komisionin Ekonomik 

të Kombeve të Bashkuara për Europën (UNECE) 

 

 

 

 

 

Workshop-i zbatohet nga 

  



 

 

Ky takim do të mbahet online nëpërmjet platformes Zoom. Pjesëmarrësit do të marrin udhëzime mbi 

lidhjen përpara takimit. 

Interpretim simultan do të bëhet i mundur ndërmjet gjuhës Angleze, Maqedonase, Shqip dhe gjuhës 

Malazeze. 

 

Hyrje 

Pyjet kanë një marrëdhënie të ngushtë me burimet ujore dhe menaxhimin e tyre të qëndrueshëm. 

Disponueshmëria dhe cilësia e ujit të ëmbël globalisht por edhe në Evropë, po rrezikohet gjithnjë e më 

shumë nga përdorimi i tepruar, keqpërdorimi dhe ndotja. Për shkak të çekuilibrit në rritje midis furnizimit 

me ujë dhe kërkesës në përgjithësi, ekziston një nevojë në rritje për të siguruar cilësi dhe sasi të 

përshtatshme të ujit në rajon. Menaxhimi i Qëndrueshëm i Pyjeve është i një rëndësie jetike për furnizimin 

me ujë të freskët me cilësi të mirë, mbrojtjen ndaj rreziqet natyrore si përmbytjet ose erozioni i tokës dhe 

për luftimin e shkretëtirëzimit. Sipas statistikave të disponueshme nga BE, 10% e pyjeve evropiane janë 

përcaktuar kryesisht për mbrojtjen e tokës dhe ujit. 

Maksimizimi i përfitimeve ndër-sektoriale në menaxhimin e burimeve pyjore dhe ujore është një sfidë. 

Për të adresuar këtë, ekziston një nevojë urgjente për një kuptim më të mirë të lidhjes midis pyjeve dhe 

ujit. Eshtë gjithashtu e nevojshme të zhvillohen mekanizma institucionalë për të rritur sinergjitë në 

trajtimin e çështjeve të pyjeve dhe ujit dhe për të zbatuar programe veprimi në nivelet kombëtare dhe 

rajonale (FAO Forestry Paper 155, Forests and Water, 2008). 

 

Seminar 

Seminari dy ditor për zhvillimin e kapaciteteve "Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe rregullimi i ujit në 

pellgun e lumit Drin" po organizohet në kontekstin e "Promovimit të Menaxhimit të Qëndrueshëm të 

Burimeve Natyrore në Evropën Jug-Lindore, përmes përdorimit të qasjes Nexus" Projekti (Projekti Nexus i 

EJGL), mbështetur nga Agjencia Austriake e Zhvillimit (ADA), dhe zbatuar nga GWP-Med në partneritet me 

UNECE. Seminari organizohet dhe zbatohet nga Fondacioni Bashkojme Vlerat e Natyres me Njerezit 

(CNVP). 

Seminari do të mbledhë praktikues dhe vendimmarrës nga vendet përgjatë pellgut të lumit Drin për të 

diskutuar çështjet e mbrojtjes së ujit përmes menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve dhe menaxhimit të 

pellgjeve ujëmbledhës. 

Vendet e pellgut të Drinit janë ballafaquar me një mori sfidash të lidhura ngushtë me pyjet dhe 

menaxhimin e ujit. Në këto vende, sfida të tilla duhet të trajtohen bashkërisht nga sektori i pyjeve dhe 

menaxhimi i ujit përmes një potenciali të lartë sinergjie midis administratave pyjore dhe atyre ujore, duke 

përfshirë aktorët e interesuar. 

Roli i pyjeve në ekonomitë e rajonit është i madh dhe po evulon me prodhimin e drurit që është aktiviteti 

kryesor gjenerues i të ardhurave në lidhje me pyjet. Sidoqoftë, pasojat e menaxhimit të paqëndrueshëm 



 

 

të pyjeve ndikojnë në ekosistemet përkatëse dhe të gjitha shërbimet që ato ofrojnë, përfshirë sigurimin e 

ujit të pastër, stabilizimin e tokës, depozitimin e karbonit, zbutjen ndaj përmbytjeve, etj. Në veçanti, 

degradimi i pyjeve kontribuon në erozionin e tokës (duke shtuar presionet që vijnë nga sektorë të tjerë, 

përfshirë veçanërisht shfrytëzimin e zallit dhe bujqësise). Prandaj, rëndësia e praktikave integruese dhe 

të qëndrueshme të pyjeve dhe administrimit të ujit përmes planifikimit të përmirësuar të pyjeve është 

thelbësore në rajon me përfitimet që duhen ndjerë në të gjithë sektorët ekonomikë. 

Qëllimi i seminarit është të rrisë të kuptuarit dhe njohuritë e pjesëmarrësve në tema të ndryshme që 

lidhen me MQP (Menaxhimi i qendrueshem i pyjeve) në lidhje me ruajtjen e ujit dhe tokës, përfshirë këtu: 

• Aspektet e hidrologjisë pyjore dhe faktorët që ndikojnë në menaxhimin e ujit në ekosistemet 

pyjore; 

• Praktikat e menaxhimit të pyjeve në lidhje me mbrojtjen e tokës dhe ujit; 

• Akuisi i BE-së (Direktivat, Rregulloret etj.) Në lidhje me marrëdhënien e pyjeve /ujit/tokës dhe deri 

në çfarë mase harmonizohen politikat kombëtare; 

• Si pritet që pyjet në rajon të ndikohen nga ndikimet e ndryshimit të klimës; 

• Praktikat inovative dhe mjetet (përfshirë përdorimin e teknologjive dixhitale) për rregullimin e 

bilancit ujor në pyje; 

• Shembuj të praktikave të suksesshme te qëndrueshme   nga rajoni dhe më gjerë; 

• Sinergji të mundshme ose shkëmbime me aktivitete ose sektorë të tjerë, veçanërisht 

hidroenergjia, biomasa, bujqësia, turizmi 

Gjatë seminarit, do të jepen prezantimet e mëposhtme (jo vetem), ndërsa pjesëmarrësit do të kenë 
mundësinë të shkëmbejnë pikëpamje dhe përvoja në seancat e diskutimit. 
 

“Përputhsmeria e politikave dhe praktikave pyjore në lidhje me kërkesat e MQP Kriteri i 5 Europian”, 
duke theksuar temat e mëposhtme: 
- Praktikat e MQP dhe pajtueshmëria me kërkesat e pyjeve ‘’PanEuropiane C&I’’ 
- Skemat e çertifikimit të pyjeve në lidhje me menaxhimin e pyjeve 
- Parimet e përgjithshme të menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve 
-  Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe pylltaria 

 
"Praktikat e MQP synojnë në shembujt e mbrojtjes së tokës dhe ujit dhe përfitimet ndër-sektoriale 
nga rajoni dhe më gjerë", duke theksuar temat e mëposhtme: 
- MQP dhe erozioni 
- Praktikat e mira për kontrollin e erozionit në vendet e Ballkanit 
-  Studimi i rastit në malin Vodno 
-  Efektet e MQP dhe punimet mbi kontrollin e erozionit 

 
“Pasqyrë e mangësive mbi Akuis të BE-së (marrëdhëniet pyje-ujë) në Shqipëri, Maqedoni e Veriut, 
Mali i zi dhe Kosova”, duke theksuar temat vijuese: 
- Direktiva kuader e ujit 
- Direktiva e habitatit 
- Politikat e lidhura me BE në lidhje me pyjet dhe ujin 
-  Vendet e pellgut të lumit Drin dhe harmonizimi i tyre me politikat dhe direktivat e BE-së 



 

 

 
“Sinergjitë e menaxhimit të pyjeve me sektorë të tjerë (hidrocentrali, biomasa, bujqësia, turizmi) - 
rasti i pellgut ujëmbledhës të liqenit Ulza”, duke nënvizuar temat vijuese: 
- Praktikat e menaxhimit të pyjeve në shkallë të vogël në zonën ujëmbledhëse të Ulzës 
- Sinergji mbi përshtatjen në peisazhet pyjore dhe bujqësore 
- Menaxhimi i pyjeve në shkallë të vogël dhe prodhimi i biomasës. Një hap pozitiv për të kontribuar 

në zbutjen e ndryshimit të klimës dhe arritjen e pavarësisë së energjitike 
- Ekoturizmi një alternative e qëndrueshme e jetesës në zonën e Ulzës 

 
"Ndikimi i pritshëm i ndryshimeve klimatike në pyjet në rajonin e Drinit", duke theksuar temat e 
mëposhtme: 
-   Pylltaria dhe ndryshimi i klimës 
-   Sfidat në rajon në lidhje me zjarret në pyje, thatësira, dëmtuesit dhe sëmundjet 
-   Shembuj nga rajoni dhe më gjerë 

 
"Rritja e rëndësisë së hidrologjisë pyjore në ndryshimet klimaterike për menaxhimin e pyjeve dhe 
ujit", duke theksuar temat e mëposhtme: 
- Funksionet mbrojtëse të pyjeve dhe tokave pyjore për burimet ujore 
- Përshtatja e menaxhimit të pyjeve dhe ujit në spektrin e parashikimeve të ndryshimeve klimatike 
- Ekosistemi pyjor dhe lidhja me furnizimin me ujë për shoqërine 

 
Një sesion trajnimi interaktiv do të paraqesë teknikat GIS në planifikimin e pyjeve në lidhje me 
rregullimin e ujit, praktikat dhe mjetet inovative. 
 
 
 

Agjenda paraprake 

Dita 1, 16 Dhjetor 2020  

09.30-09.40 
 

Fjala hyrëse nga partnerët (ADA, GWP-Med, UNECE dhe CNVP)  

09.40-09.50 - Prezantimi i projektit mbi Nexusin ne EJGL dhe aktivitetet e tij përgjatë 
basenit të Drinit. 

- (Tassos Krommydas, GWP-Med)  

09.50-10.05 - Prezantim: Ndërlidhjet në menaxhimin e burimeve ujore dhe pyjeve dhe 
sfidat mbi basenin e Drinit (CNVP) 

10.05-10.30 - Përpuethmëria e politikave dhe praktikave mbi pyjet më kërkesat e kriterit 
5 Europian mbi Menaxhimin e Qëndrueshëm të Pyjeve (SFM Pan) 

-  (MSc. Sasho Petrovski, CNVP) 

10.30-10.45 - Përfitimet ndërsektoriale mbi praktikat e Menaxhimit të Qëndrueshëm të 
Pyjeve (Prof. Ivan Blinkov)  

10.45-11.00 - Shembuj të mire mbi mbrojtjen e tokës dhe ujit nga rajoni dhe më gjerë 
- (Prof. Ivan Blinkov)  

11.00-11.20 Pyetje dhe Përgjigje - Diskutim 



 

 

 

 

Dita e dytë, 17 dhjetor 2020 

 

 

 

11.20-11.30 Pushim i shkurtër  

11.30-11.50 - Përmbledhje e mangësive mbi akuisin e BE (marrëdhënia pyje-ujë) në 
Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Mali i Zi dhe Kosova 

- (Z.Henk Zingstra) 

11.50-12.10 - Sinergjitë mbi menaxhimin e pyjeve me sektorë të tjerë (hidrocentrale, 
biomasa, bujqësia, turizmi) 

- (Prof. Elvin Toromani) 

12.10-12.30 - Si mund të ndikojë menaxhimi i paqëndrueshem i pyjeve në ekonomi dhe 
shoqëri duke ndikuar në hidrologjinë lokale, përdorimin e tokës, 
përdorimin e energjisë dhe gjithë kapitalin natyror dhe atij të ekosistemit 
(Ne shqyrtim)  

12.30-12.45 - Ndikimet e mundshme të ndryshimeve klimaterike mbi pyjet në rajon 
(Prof. Ljupco Nestorovski) 

12.45-13.20 Pyetje dhe Përgjigje - Diskutim 

 Përfundimi i ditës se parë të workshop-it 

9.30-9.40 Hapja – përmbledhje e ditës së parë (CNVP)  

9.40-9.55 Mbrojtja e pyjeve në Austri – Kuadri i politikave dhe sfidat në të ardhmen    
(Christoph Lainer, Ministria federale e bujqësisë, Rajoneve dhe Mjedisit, Austria)  

9.55-10.10 Grupi punës mbi Menaxhimin e Maleve, baseneve ujore, pyjeve dhe grupit të 
punës mbi ujin ( Josef Krecek, Universiteti teknik i Cekisë në Pragë)  

10.10-10.30 Rritja e rëndësisë se hidrologjisë së pyjeve në ndryshimet klimaterike për një 
menaxhim të pyjeve dhe ujit  (Prof. Gerphard Shueller) 

10.30-10.50 Pyetje dhe Përgjigje - Diskutim 

10.50-11.10 Pushim i shkurtër 

11.10-12.30 Sesione ndërveprimi: Teknikat e GIS në planifikimin e pyjeve në lidhje me 
rregullimin e ujit, praktikave innovative dhe mjetet. 
 (Prof. Ivan Mincev) 

12.30-13.00 Pyetje dhe Përgjigje 
Diskutim në lidhje me rekomandimet mbi politikat dhe menaxhimin 


