
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rendi i ditës 
 

Workshop teknik  
Barazia Gjinore për zhvillimin e qendrueshëm në sektorët  

Nexus në Shqipëri 
 

Do të organizohet online më 29 Qershor, 2021 
 
 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrdeqvqzoiGdfgAbisi3GFbxT6nPuuuXN4  
 
 
 

Në kuadër të projektit 
“Promovimi i menaxhimit të qendrueshëm të burimeve natyrore në Evropën Juglindore  

përmes qasjes së Nexus-it” 
 

Mbështetur financiarisht nga Agjencia Austriake e Zhvillimit (ADA) 
 

Zbatuar nga Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med) 
Në partneritet me United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gjuha e punës është shqip, por do të ofrohet përkthim simultan në gjuhën angleze 

 
  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrdeqvqzoiGdfgAbisi3GFbxT6nPuuuXN4


 
 

Rendi i ditës 
 

10:00 – 10:10 SESIONI I HAPJES 

   
Fjala e mirëseardhjes 

 
Ms. Christina Stummer, Këshilltare për çështjet gjinore, Zyra e Agjencisë Austriake për  Zhvillim 
(ADA) në Vienë  

 

10:10 – 10:30    SESIONI I 

Barazia Gjinore për zhvillimin e qendrueshëm në sektorët 
Nexus në Shqipëri 

 
Qëllimi dhe objektivat e qasjes Nexus – Objektivat e projektit  
Z. Tassos Krommydas, Oficer i lartë i Programit, GWP-Med 
 
Barazia Gjinore për zhvillimin e qendrueshëm në burimet natyrore  
Dr. Anthi Brouma, Zëvendës Koordinatore Rajonale  
Drejtuese për tematikat mbi qeverisjen e ujit, financimin e qëndrueshëm dhe diversitetin 
(gjinia, rinia) 
 
Barazia Gjinore në Shqipëri dhe Vlerësimi Nexus   
Znj. Fiorela Shalsi, Konsulente e çështjeve gjinore, GWP-Med 

 
Q&A – Diskutime nga pjesëmarrësit dhe rekomandime për Vlerësimin Nexus 
 

10:30 – 11:30 SESIONI II 

Mundësitë dhe sfidat për të integruar çështjet gjinore në 
sektorët Nexus 

 
Qëllimi i këtij sesioni është të diskutojë mbi strategjitë dhe politikat aktuale në sektorët Nexus1 
në lidhje me barazinë gjinore dhe cilat janë mundësitë dhe sfidat që ekzistojnë për Shqipërinë 
për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në këto fusha. Sesioni do të synojë të ofrojë 
informacion se si çështjet gjinore janë të adresuara në strategjitë tematike, mundësitë për 
integrimin e mëtejshëm të çështjeve gjinore dhe se si roli i pikave fokale gjinore ose aktorëve 
të tjerë mund të rritet më tej. Pjesëmarrja e grave në pozicionet e vendimmarrjes, ndarja e të 
dhënave sipas gjinisë në sektorët përkatës dhe buxhetimi janë disa çështje të rëndësishme që 
ky sesion do të synojë të adresojë. 
 
 
 

 
1 ‘Sektorët Nexus’përfshijnë (i) Menaxhimin e burimeve ujore dhe furnizimin me ujë dhe kanalizimet (ii) Energjinë; (iii) 

Ushqimin, Bujqësinë dhe Pyjet; (iv) Mbrojtjen e mjedisit 



 
 

Barazia Gjinore në strategjitë dhe politikat e sektorëve Nexus  
Znj. Fiorela Shalsi, Konsulente e çështjeve gjinore, GWP-Med 
 
Diskutim i Panelistëve  
Znj. Brunilda Dervishaj, Drejtore, Sektori i Politikave dhe Strategjive për Barazinë Gjinore dhe 
Përfshirjen Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  
 
Znj. Ardiana Hala, Drejtore Juridike, Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi  
 
Znj. Erisa Cela, Drejtuese Programi, Buxhetimi i ndjeshëm gjinor, UN Women 
 
Znj. Ines Xhelili, Përfaqësuese e Këshillit Kombëtar të Barazisë Gjinore dhe Drejtuese Ekzekutive 
e Rrjetit të Fuqizimit të Grave  
 
Znj. Edlira Cepani, Drejtuese Ekzekutive, Barazi në Vendimmarrje 
 
Znj. Mirela Arqimandriti, Drejtuese Ekzekutive, Gender Alliance for Development  
 
Dr. Ermira Danaj, Eksperte për Barazinë Gjinore 
 
Q&A – Diskutime dhe ndërhyrje nga pjesëmarrësit  
 
11:30 – 11:40 Pushim kafeje  

 

11:40 – 12:40 SESIONI III 

Ndërhyrje të përshtatshme dhe mësimet e nxjerra nga aktorë kryesorë 
 
Ky sesion do të synojë të ndajë praktikat më të mira, hulumtimet dhe mësimet e nxjerra nga 
ndërhyrjet dhe nismat që janë ndërmarrë ose janë duke u ndërmarrë nga aktorë të ndryshëm 
kryesorë për të adresuar çështjet e barazisë gjinore në lidhje me sektorët Nexus si dhe për të 
shqyrtuar mundësi dhe ide për veprime të mëtejshme. 
 
Diskutimi i panelistëve 
 
Znj. Elvita Kabashi, Analiste Programi, UNDP 
 
Znj. Adela Llatja, Analiste Programi mbi çështjet gjinore, GIZ 
 

Znj. Julie Jiyoung Nam, Specialiste mbi ndryshimin e klimës, FAO 
 
Znj. Anila Aliaj, Këshilltare mbi barazinë gjinore për CNVP Shqipëri 
 
Diskutim i hapur dhe ndërhyrje nga pjesëmarrësit  
 
12:40 - 13.00 Mbylla dhe hapat në vijim 


