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MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Zyra në Shqipëri. Në këtë botim 
periodik do të gjeni informacion për probleme 
mjedisore, lajme të përzgjedhura, opinione e 
komente për çështje të mjedisit nga vendi dhe 
rajoni, informacione për aktivitete për mjedisin 
nga vendi dhe bota etj. Versionin elektronik 
të kësaj reviste mund ta gjeni në faqet: http://
albania.rec.org dhe www.mjedisisot.info

Për të marrë “Mjedisi Sot”, e përditshme 
elektronike, me postë elektronike apo revistën 
“MJEDISI SOT” (botim periodik), dërgoni emrin 
dhe adresën tuaj pranë REC Shqipëri, në:
info.albania@rec.org • www.mjedisisot.info, ose 
telefononi në Tel/Faks: 04 223 29 28.

është një organizatë ndërkombëtare jopar-
tizane, joavokate, jofitimprurëse me mision 
mbështetjen për zgjidhjen e problemeve mje-
disore në Europën Qendrore e Lindore (EQL). 
Qendra e përmbush misionin e saj duke nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveri-
tare, qeverive, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin 
e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publi-
kut në vendimmarrjen mjedisore. 
REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e 
Bashkuara, Komisioni Europian dhe Hungaria. 
Sot REC bazohet ligjërisht në Kartën e REC, 
nënshkruar nga 29 vende dhe Komisioni Euro-
pian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me 
qeverinë hungareze. REC ka zyrën qendrore në 
Szentendre, Hungari dhe zyrat e vendeve në 
secilin prej 17 vendeve përfituese, të cilat janë:  
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroa-
cia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, RIJ e Maqedonisë, Polonia, Rumania, 
Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia. 
Donatorët më të fundit janë Komisioni Evropian 
dhe qeveritë e Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, 
Bosnje-Hercegovinës, Kanadasë, Kroacisë, Re-
publikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, 
Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Japonisë, Leton-
isë, Lituanisë, RIJ të Maqedonisë, Hollandës, 
Norvegjisë, Polonisë, Serbi-Malit të Zi, Sllo-
venisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe organizata të 
tjera ndërqeveritare dhe institucione private. 
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al Shpëtimi i planetit tonë, nxjerrja 
e njerëzve nga varfëria, rritja 
ekonomike… janë e njëjta 

gjë dhe e njëjta betejë. Ne duhet të 
lidhim pikat ndërmjet ndryshimeve 
klimatike, mungesës së ujit, 
mungesës së energjisë, shëndetit 
global, sigurisë ushqimore dhe 
fuqizmimit të gruas. Zgjidhja për 
një problem duhet të jetë zgjidhja 
për të gjitha. Ban Ki-moon

Sfidat me të cilat përballen 
individët, familjet dhe shoqëritë sot 
janë më komplekse se kurrë më parë. 
Zhvillimet me të cilat ata përballen 
dhe interesat për zhvillim janë po 
aq të mëdha. Sasia e informacionit 
dhe shpejtësia e prodhimit të tij nuk 
ka qenë kurrë më parë si në nivelet e 
sotme. Megjithatë, kjo nuk i ka bërë 
njerëzit detyrimisht më vigjilentë e 
më të vëmendshëm ndaj brishtësisë 
së vetë jetës.

Si në rrafshin global ashtu dhe 
atë të ngushtë, të një familje të 
veçantë kudo në botë, instikti për të 

të forta. Ndërkohë që njerëzit rrisin 
skepticizmin përballë ndryshimit të 
dukshëm, natyra i rrëmben pasurinë 
dhe për fat të keq dhe jetën. 

Buletini i IGJEUM i datës 
8 nëntor 2016, u skuq i gjithi 
duke paralajmëruar shira të 
jashtëzakonshëm, përmbytje, 
rrëshkitje dheu e dëborë. E ashtu 
ndodhi! I gjithë vendi u bë dëshmitar 
i pasojave të shpejta dhe të mëdha 
të efekteve të reshjeve. Përmbytje 
shtëpish, tokash, sistemesh të ujit 
të pijshëm, rrugëve ndërlidhëse, 
energjisë, dëmtimit të argjinaturave 
e veprave lidhëse dhe për fat të keq 
humbjes së jetës në njerëz. 

Brishtësia e jetës u duk qartë 
brenda një harku prej pak orësh. 
Sistemi u zu në befasi dhe stili ynë 
i jetesës u sfidua dhe një herë tjetër 
pranë Vjosës e Bunës, pranë Matit, 
pranë Lanës, pranë Ishmit, pranë 
Tiranës…. 

A janë këto të mjaftueshme 
për të treguar se jetojmë në 
sisteme të brishta? A mjafton 
kjo që informacioni dhe dija 
për ndryshimet e klimës duhet 
përvetësuar me seriozitet? A është 
momenti të rishikohen interesat 
tona primare?

Ndërkohë që përpiqemi të dalim 
nga varfëria, lypset të sigurojmë 
se nuk kemi varfëruar të ardhmen 
tonë dhe të fëmjëve tanë.

menaxhuar kompleksitetin e jetës 
është reduktuar ndjeshëm. 

Nëse në të shkuarën një familje 
do ndërtonte strehën e saj në 
kodrinë, sot e ndërton sa më afër 
rrjedhës ujore. Nëse në të shkuarën 
një familje prodhonte ushqim dhe 
ruante ushqimin duke e racionuar 
sipas nevojës, sot ajo varet nga 
ushqimi që i siguron një industri 
mijëra kilometra larg. Nëse një 
familje do të ngrohej me dru zjarri 
apo do të ndriçonte shtëpinë me 
një pajisje të thjeshtë, sot ajo pret 
energjinë që prodhohet nga një 
industri e stërmadhe. 

Është e vërtetë se njerëzit 
harrojnë! Kështu ecën jeta përpara. 
Njerëzit mësohen me normalen dhe 
sikur katastrofa të ketë ndodhur pak 
vite më parë. Interesi i parë është ai 
ekonomik, larg atij social e shumë 
larg atij mjedisor. Por, ndërkohë 
që njerëzit sfidojnë pa ndalim 
natyrën, natyra i jep sinjale dhe më 

Zhvillimi mund të jetë 
një dhuratë e brishtë!
Eduart Cani
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri
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Aktualitet

BE publikoi më 9 nëntor 2016 Progres Raportin për Shqipërinë. 
Sipas tij, Shqipëria ka disa nivele përgatitjeje në fushat e mjedisit dhe 
ndryshimeve klimatike. Ka patur progres në pozicionim dhe përforcim. 
Janë bërë përpjekje për të integruar elementë të ndryshimeve klimatike 
në politika të tjera sektoriale. Megjithatë, kontrolli industrial dhe 
monitorimi i shkarkimeve, cilësia e ujërave dhe menaxhimi i mbetjeve 
akoma vazhdon të jetë i dobët.

Në këtë raport jepet informacion mbi ecurinë në të gjithë sektorët 
në fushën e mjedisit, kur ndër të tjera përmendet se përsa i përket 
legjislacionit horizontal, strategjia ndërsektoriale 2015 – 2020 e 
mjedisit nuk është miratuar ende. Shqipëria është në fazën e hershme të 
ndërtimit të kapaciteteve administrative për të zbatuar legjislacionin. 
Përafrimi legjislativ për cilësinë e ajrit është relativisht i përparuar, 
ndërsa përafrimi legjislativ për menaxhimin e mbetjeve ka avancuar, 
përjashtuar këtu legjislacioni për riciklimin e mbetjeve të anijeve, 
minierave dhe elektronikës. 

Raporti vë në dukje se, që prej ndalimit të mëparshëm të gjuetisë 
është parë progres në mbrojtjen e faunës, ky moratorium është 
zgjatur edhe për 5 vite të tjera. Ndikimet ekologjike të impianteve të 
hidrocentraleve dhe projekteve nuk vlerësohen siç duhet për të siguruar 
përputhshmërinë me legjislacionin përkatës për natyrën të BE. 44 prej 
71 stacioneve të hidrocentraleve që janë akoma në ndërtim janë në 
zona të mbrojtura. Gjithashtu, ai përmend se ka pasur pak progres në 
forcimin e kapaciteteve të inspektimit. Rregulloret mbi lëndën drusore 
dhe zbatimi i ligjit të pyjeve, të qeverisjes dhe tregtisë janë ende për t’u 
transpozuar.

Në fushën e ndryshimeve të klimës, raporti shprehet se niveli i 
zbatimit dhe kapacitetit administrative është akoma i kufizuar përveç 
disa përparimeve në nivelin e politikave dhe rritjes së ndërgjegjësimit 
për klimën. Puna ka filluar me strategjinë kombëtare për ndryshimet 
klimatike, një plan kombëtar veprimi për zbutjen dhe një ligj specifik 
për ndryshimet klimatike. Strategjia shqyrton ndër të tjera Kontributin 
Kombëtar INDC (synimet 2030 dhe 2050).

Në vitin 2015, Shqipëria ka ratifikuar Marrëveshjen e Parisit për 
klimën duke marrë një angazhim konkret në përpjekjet globale për 
ndalimin e ngrohjes së klimës.

Lexo raportin: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_
documents/2016/20161109_report_albania.pdf

NË VITIN E ARDHSHËM, 
SHQIPËRIA DUHET 
VEÇANËRISHT:

• Të përmirësojë kuadrin 
politik dhe ligjor për 
mjedisin dhe ndryshimet 
klimatike, në veçanti 
duke miratuar strategjitë 
përkatëse kombëtare 
sektoriale;

• Të fuqizojë monitorimin 
e cilësisë së mjedisit 
duke rritur kapacitetin 
administrativ dhe ekonomik, 
numrin e stacioneve 
monitoruese, cilësinë dhe 
frekuencën e të dhënave, 
transparencën dhe qasjen e 
publikit në të dhëna;

• Të avancojë në financimin 
e projekteve madhore, të 
konsolidojë infrastrukturën 
kombëtare të tubacioneve 
/plani i investimit dhe 
reflektimi i prioriteteve në 
buxhetin afatmesëm 2017 
– 2019;

• Të hartojë plane strategjike 
sistematike për ndryshimet 
klimatike dhe të ndjekë 
zbatimin e Marrëveshjes së 
Parisit për klimën.

Raporti i ecurisë 
mjedisore për 
Shqipërinë në 2016
Shkëputur nga Kapitulli 27 i Progres-Raportit të BE-së: 
Mjedisi dhe Ndryshimet klimatike

Loreta Hysa, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri
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Reportazh

Mjedisi në Shqipëri 
prej vitesh është një 
temë e nxehtë dhe e 

vënë përballë problematikave 
të vazhdueshme, por çështja e 
importit të mbetjeve në vend nuk 
është një risi e kohëve të fundit. Pas 
protestave qytetare, diskutimeve 
në media nga analistë, politikanë 
e përfaqësues të shoqërisë civile, 
ende qëndron diskutimi nëse në 
vendin tonë ekziston infrastruktura 
e nevojshme për riciklim.

Kjo është vetëm maja e 
ajsbergut të një problemi që 
shqetëson Shqipërinë në më shumë 
se 20 vjet. Më 22 shtator të këtij 
viti, në Parlament u miratua Ligji 
nr.92/2016 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr.10463 datë 
22.09.2011 “Për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve”, i ndryshuar.

Gjatë këtyre javëve të fundit, 
pas protestave të njëpasnjëshme, 
Aleanca Kundër Importit të 
Plehrave, grupim i shoqërisë 
civile, përfaqësues të Industrisë së 
Riciklimit dhe anëtarë të Shoqatës 
së Ricikluesve të Shqipërisë takuan 
dhe i kërkuan Presidentit të mos e 
dekretojë ligjin për mbetjet.

Karton i kuq 
për importin e mbetjeve

Greisa Gurabardhi, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Dy ditë pas takimit, Presidenti 
i Republikës, Bujar Nishani ka 
kthyer në Kuvend ligjin për mbetjet 
duke u shprehur se “Ligji bie ndesh 
me nenin 59 të Kushtetutës, përmes 
të cilit përcaktohet se: “Shteti 
brenda kompetencave dhe mjeteve 
që disponon, si dhe në plotësim të 
nismës dhe të përgjegjësisë private, 
synon një mjedis të shëndetshëm dhe 
ekologjikisht të përshtatshëm për 
brezat e sotëm dhe të ardhshëm”. 
“Lejimi i importit të mbetjeve 
referuar Ligjit, duke gjeneruar 
një ndotje shtesë në raport me 
popullsinë dhe territorin e vendit, 
mund të kompromentojë në mënyrë 
të pakthyeshme parimin e zhvillimit 
të qëndrueshëm të sanksionuar 
në Kushtetutë”, lexohet në 
argumentimin e Presidentit.

Nga ana tjetër, në reagimin me 
shkrim të Komisionit Evropian, 
pas kërkesës së mediave Shqiptare, 
thuhet se “Shqipëria duhet të bëjë 
përafrimin me direktivën dhe 
rregulloret e BE-së, duke lejuar 
importin e mbetjeve, përmes rritjes 
së klasifikimit të mbetjeve në burim, 
riciklimit, mbylljes së derdhjeve 

të paligjshme, ndërtimit të 
instalimeve të mbetjeve”, shprehet 
KE-ja në përgjigjen e drejtuar mbi 
kredibilitetin e importit të mbetjeve 
në Shqipëri, kur vendi arrin të 
riciklojë vetëm 30% të mbetjeve të 
vendit.

Forcimi dhe zbatimi i ligjit për 
menaxhimin e mbetjeve është kyç, 
pavarësisht regjimit të importit të 
mbetjeve, që është në fuqi aktualisht. 
Shqipëria duhet të zhvillojë 
infrastrukturën e nevojshme, si 
dhe të forcojë më tej institucionet 
dhe sistemet për monitorimin, 
kontrollin dhe raportimin e 
lëvizjeve të mbetjeve. Një kujdes 
i veçantë duhet të tregohet për 
minimizimin e mbetjeve nëpërmjet 
parandalimit të mbetjeve, 
grumbullimit të diferencuar dhe 
riciklimit. Në këtë kontekst, 
është i domosdoshëm sigurimi i 
kapaciteteve administrative dhe 
teknike, së bashku me investime 
themelore. Zgjidhja e problemit 
të mbetjeve në Shqipëri është një 
çështje serioze dhe kërkon teknikën 
dhe financat e duhura, vullnetin 
politik dhe ndërgjegjësimin e 
publikut.
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Aktivitete OJF

Çdo gjë në jetë ndodh jashtë 
makinës suaj. Të lëvizësh sa më 
shpesh pa makinë, është jo vetëm 
në të mirën e individit por edhe të 
brezave që do vijnë. Edhe nëse nuk 
mendojmë për brezat e ardhshëm, 
është e sigurtë që ata nuk do të na 
harrojnë ne.

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 
është mundësi e përkryer për 
të prezantuar alternativa të 
qëndrueshme lëvizshmërie për 
qytetarët, për të nxitur ndryshimin 
e sjelljes dhe për të bërë hapa 
përpara në drejtim të krijimit të 
një strategjie më të qëndrueshme 
transporti. Nën moton e këtij viti 
“Transport inteligjent - Ekonomi e 
fortë”, për herë të parë në Shqipëri, 
pjesëmarrja në aktivitetet në kuadër 
të kësaj jave, në nivel vendi, ishte 

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 2016 
Transport inteligjent
 - Ekonomi e fortë

Eltjana Shkreli, Organizata GO2, Shkodër

më e lartë se në vitet e kaluara. 16 
bashki dhe OJF kanë rregjistruar 
aktivitetet e tyre në faqen zyrtare të 
Javës Evropiane të Lëvizshmërisë.

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 
2016 startoi në Shkodër, me një 
sërë aktivitetesh të ndërmarra nga 
organizata GO2 në bashkëpunim 
dhe me Bashkinë e Shkodrës, 
në kuadër të Planit të ri mbi 
Lëvizjen Urbane. Me një mesatare 
ditore prej 3 aktivitetesh në ditë, 
përgjatë kësaj jave në Shkodër 
u angazhuan rreth 30 mësues e 
profesorë, 15 animatorë dhe mbi 
500 fëmijë të moshave të ndryshme, 
që nga parashkolloret, shkollat 
9-vjeçare, të mesme dhe të larta, 
publike e jopublike. Kreativiteti 
i metodologjisë bashkëkohore që 
përshkoi të gjitha aktivitetet e Javës 

Evropiane të Lëvizjes në Shkodër 
përfshiu shtresa të ndryshme 
të popullsisë, me mosha dhe 
profesione të ndryshme. 

Përgjatë kësaj jave u organizuan 
disa takime me nxënësit e shkollave 
9-vjeçare të qytetit të Shkodrës, ku 
është diskutuar rreth aksidenteteve 
dhe sigurisë rrugore, biçikletës 
si mjet i volitshëm transporti, të 
drejtave dhe sigurisë së këmbësorëve, 
parkimit dhe transportit publik. 
Ndërsa për më të vegjëlit janë 
zhvilluar lojëra edukative lidhur 
me lëvizjen e qëndrueshme, ndërsa 
çdo pasdite në qytet është ofruar 
kinemaja e hapur me filma për 
lëvizjen e qëndrueshme urbane në 
qendrat e disa lagjeve në Shkodër.

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 
kulmoi në datën 22 shtator 2016, 
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Aktivitete OJF

Kontributi për mjedisin 
ku jetojmë, veçanërisht në 
këtë jave na ndërgjegjëson 
për të kuptuar se transporti 
alternativ është shumë më 
pak ndotës dhe më shumë 
ekonomik. Secili prej nesh 

ka një rol për të ruajtuar në 
mbrojtjen e mjedisit. 

Ditës pa Makina, me aktivitete 
të shumta me qytetarët, shkollat 
dhe dashamirësit e biçikletave, në 
partneritet të ngushtë me bashkinë 
e qytetit, OSHC-të lokale dhe 
bizneset miqësore me mjedisin. Të 
rinjtë aktivistë punuan sëbashku 
me punonjësit e bashkisë Vlorë 
për vendosjen e sinjalistikës së 
nevojshme dhe ikonën e çiklistit në 
korsitë e reja të biçikletave, në të 
gjithë gjatësinë e bulevardit Ismail 
Qemali. 

Në Pogradec, shoqata “Unë, 
Gruaja”, mblodhi qytetarë dhe 
aktivistë në pedalimin pa makina 
në qytet, që sëbashku përcollën 
mesazhin “Qytet i pastër – Qytet i 
pasur” për një mjedis sa më të pastër 
nëpër rrugët e qytetit të Pogradecit. 

Aktivitetet e Javës Evropiane të 
Lëvizshmërisë janë organizuar në 
kuadër të programit ACHIEVE, me 
mbështjetjen e Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Shqipëri, financuar 
nga Bashkimi Evropian.

me Ditën pa Makina, ku aktivitetet 
ndërgjegjësuese u shtrinë dhe në 
qytete të tjera të vendit.

Në Shkodër, organizata GO2 
në bashkëpunim me stafin e 
administratës së Bashkisë Shkodër, 
DAR Shkodër dhe Qendrën e 
Informimit të BE-së, sëbashku me 
mbi 100 aktivistë, studentë dhe 
mësues, iu bashkuan pedalimit 

masiv “Drejt Evropës me Biçikleta” 
për të kremtuar Ditën pa Makina. 
Po këtë ditë u zhvillua edhe gara 
me biçikleta ndërmjet lagjeve, e 
cila u prit me entuziazëm nga të 
rinjtë pjesëmarrës dhe për fituesit u 
shpërndanë disa çmime.

Edhe organizata “Për edukim 
social dhe mbrojtjen e mjedisit” 
(SEEP) në Vlorë iu bashkua 
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Aktivitete REC

Përmbytjet, tërmetet, zjarret 
në pyje dhe periudhat e gjata 
të thatësirave përgjatë 2016-

ës kanë qenë të pranishme në disa 
vende të Ballkanit Perëndimor, 
përfshirë Shqipërinë, ish Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë dhe 
Serbinë. Të gjitha vendet, në një 
mënyrë apo një tjetër, po përballen 
me sfidat se si të përballojnë ngjarjet 
ekstreme dhe të papritura. Në 
shumicën e rasteve, një numër i 
madh dëmesh ekonomike tregojnë 
se komunitetet në rajon nuk janë 
të mirëpërgatitura për të përballuar 
këto kriza.

Përmbytjtet e muajit gusht të 
këtij viti në Shkup dhe në afërsi 
të tij i morën jetën 22 personave 
– të gjithë nga komuniteti lokal, 
ndërkohë përmbytjet e lumit Vjosa 
në jug të Shqipërisë në shkurt të vitit 
2015-të shkaktuan dëme të cilat 
shkonin në rreth 20 milionë Euro.

Përveç shkallës së madhe të 
dëmeve, autoritetet nuk iu përgjigjën 
mënjeherë familjeve dhe rikthimi 
i shërbimeve jetike si uji, energjia 
elektrike dhe shërbimet mjekësore, 

Lundrojmë së bashku 
në Drin dhe Drina

Mihallaq Qirjo, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri 

e REC për rajonin e Evropës 
Juglindore. “Ndarja e eksperiencave 
mes komuniteteve do të ndihmojë 
për të çuar përpara masat për të 
rritur gatishmërinë në nivel lokal. 
Rrjeti i komuniteteve të projektit 
CRESSIDA është një model i mirë 
për të kanalizuar njohuritë dhe për 
t’i mëshuar bashkëpunimit rajonal.”

“E shoh Ohrin si vendin ideal 
ku mund të bëhen realitet këto ide 
të reja për infrastrukturën e Gjelbër. 
Ato nuk do të shërbejnë vetëm për 
të pëballuar këto sfida, por edhe 
për ta bërë qytetin më miqësor me 
mjedisin, jo vetëm për komunitetin 
por edhe për turistët” u shpreh 
Georgie Trpeski, personi i kontaktit 
i CRESSIDA në Bashkinë e Ohrit.

Aktiviteti u zhvillua në 
kuadër të projektit CRESSIDA 
“Arritja e përshtatshmërisë për 
komunitetet vendore për zhvillim 
të qëndrueshëm në basenet 
ujëmbledhës ndërkombëtarë si ai 
i lumenjve Drini dhe Drina”. REC 
po vë në zbatim këtë projekt me 
ndihmën e Agjencisë së Mbrojtjes së 
Mjedisit të Kombeve të Bashkuara 
(US EPA).

Gjatë 2016-ës, në rajon janë 
duke u zbatuar 14 projekte pilot 
të mbështetura nga programi 
CRESSIDA. Fokusi kryesor mbetet 
në mobilizimin e komunitetit për të 
adresuar sfidat e baseneve lumore 
si psh: menaxhimi i mbetjeve, 
biodiversiteti, zvogëlimi i riskut, 
aksionet e pastrimit, mbështetja 
për infrastrukturën dhe edukimi 
e trajnimi i studentëve dhe 
autoriteteve.

u penguan nga koordinimi i 
dobët dhe burimet e kufizuara në 
dispozicion. Zonat e përmbytura 
me mbetje plastike dhe ujëra të zeza 
janë pamjet e zakonshme pasi ka 
ndodhur ngjarja.

Gadishmëria dhe ndërtimi 
i një përshtatshmërie lokale 
ishin objektivat kryesore në 
takimin rajonal të mbajtur në 
Ohër, ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë, në 11-14 tetor 2016. 
Përfaqësues të 18 komuniteteve 
të dy baseneve kryesore lumore 
të Ballkanit Perëndimor, Drini 
dhe Drina, u mblodhën në këtë 
takim pune për të diskutuar dhe 
për të ndarë eksperiencat, midis 
tyre dhe ekspertëve të Agjencisë së 
Mbrojtjes së Mjedisit të Kombeve të 
Bashkuara (US EPA), rreth trajtimit 
të këtyre sfidave dhe gadishmërisë 
për ndodhi të tilla si përmbytjet, 
tërmetet, zjarret. Mbetjet dhe ujërat 
e përdorur ishin gjithashtu pjesë e 
diskutimit në këtë takim.

“Në shumicën e rasteve, zgjidhjet 
mund të gjenden mes komuniteteve 
dhe mund të trajtohen me burime 
të kufizuara,” u shpreh Gordana 
Kozhuharova, drejtore rajonale 
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Aktivitete REC

Në një botë ku të gjithë duam 
të kemi një makinë, të jetojmë në 
ndërtesa të mëdha, të kosumojmë sa 
më shumë produkte, bëhet gjithnjë 
e më i nevojshëm planifikimi dhe 
marrjA e masave për t’i ardhur në 
ndihmë përmirësimit të ajrit dhe 
luftës ndaj ngrohjes globale.

Shqipëria, ashtu si dhe shumica 
e shteteve sot në botë, përballet çdo 
ditë me sfida mjedisore dhe ajër 
të ndotur. Në kuadër të projektit 
“Shoqëria civile shqiptare për një 
Mjedis Evropian (ACHIEVE)”, 
të zbatuar nga Qendra Rajonale 
e Mjedisit (REC) Shqipëri, 
dhe mbështetur financiarisht 
nga Bashkimi Evropian, janë 
organizuar katër trajnime me 
temë “Menaxhimi i Integruar i 
Cilësisë së Ajrit - Sfidat që lidhen 
me përmbushjen e standardeve 
evropiane në qytetet Shkodër, 
Durrës, Vlorë dhe Elbasan.

Trajnimet rajonale për 
cilësinë e ajrit, në katër qytetet e 
përzgjedhuara kanë mbuluar të 
njëjtat tematika sipas të njejtit 
format, por me ndryshimet dhe 
problematikat që ka secila zonë e 
Shqipërisë.

Pjesëmarrësit, drejtues ose 
anëtarë të OJF-ve mjedisore 
shqiptare dhe personat e angazhuar 
me çështjet e ajrit në agjencitë 
shtetërore apo pushtetin vendor 
ishin nga qarqet Shkodër, Kukës, 
Lezhë, Dibër, Durrës, Tiranë, Fier, 
Berat, Vlorë, Gjirokastër Elbasan 
dhe Korçë.

Përgjatë ditëve të trajnimit u 
sollën në vëmendje nga ekspertët 
e fushës disa nisma ligjore që janë 
ndërmarë nga qeveria shqiptare, 
që lidhen me cilësinë e ajrit dhe në 
përputhje të plotë me direktivat e 

“Frymëmarrje e lehtë”
Belina Kallopi, Programi i Gazetarisë së Mjedisit në REC Shqipëri

BE-së, ku përmenden: Vendimi i 
Këshillit të Ministrave nr. 594, datë 
10.09.2014, miratimi i Strategjinë 
Kombëtare të Cilësisë së Ajrit 
e të Mjedisit, përkatësisht Ligji 
nr. 162/2014, datë 04.12.2014 
“Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit 
të mjedisit”, Ligji që hyn në fuqi 
në Dhjetor 2017 dhe VKM nr 
352/2015 “Për vlerësimin e cilësisë 
së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për 
disa ndotës në lidhje me të”, që u 
miratua në datë 29.04.2015.

Një nga ekspertët e ftuar në 
trajnim, Znj. Laureta Dibra, 
përgjegjëse e sektorit të Ajrit, 
Kimikateve dhe Ndryshimeve 
Klimatike pranë Ministrisë së 
Mjedisit, trajtoi legjislacionin 
e BE-së dhe atë shqiptar për 
menaxhimin e cilësisë së ajrit, 
strukturat kryesore përgjegjëse 
për menaxhimin e cilësisë së ajrit 
në vend dhe planet kombëtare 
dhe lokale, duke përmendur edhe 
vështirësitë e zbatimit të tyre në 
praktikë, ndërsa Z. Agron  Deliu, 
përfaqësues i Institutit të Studimeve 
të Ambjentit, gjatë ditës së dytë të 
trajnimit nëpërmjet aparaturave 

për matjen e elementëve përbërës të 
ajrit, kreu disa matje në ambjentet 
e brendshme të sallës së trajnimit 
dhe në atë të jashtëm, në zonat më 
të ndjeshme të secilit qytet.

Rezultatet e matjeve të 
realizuara në të gjitha qytetet - 
Shkodër, Durrës, Vlorë dhe Elbasan  
- pohuan rëndësinë e shtimit të 
zonave të gjelbërta dhe përdorimit 
inteligjent të transportit.

Përsa i përket rëndësisë së futjes 
së elementëve të cilësisë së ajrit në 
procesin edukativ në shkolla, Znj. 
Daniela Ruci, eksperte edukimi 
mjedisor në REC Shqipëri, 
prezantoi Paketën e Ajrit me 
materiale burimore për mësimin 
e fëmijëve në lidhje me cilësinë e 
ajrit të brendshëm në shkolla, e 
cila është kthyer në një mjet mjaft 
të njohur për integrimin e çështjeve 
të shëndetit, klimës dhe mjedisit në 
sektorët e edukimit në Evropë dhe 
më tej. 

Edukimi dhe trajnimi janë të 
pandashëm në mundësimin e 
kontributit të qytetarëve në 

përpjekjet lokale dhe globale 
për t’u përballur me sfidat 

që parashtrojnë ndryshimet 
klimatike



Parqet kombëtare janë deklaruar të mbrojtura për të 
ruajtur zonat e tyre kulturore dhe proceset ekologjike; 

fakti që Valbona është caktuar në një prej kategorive më 
të larta të mbrojtjes (niveli i mbrojtjes II në Bashkimin 
Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës), tregon se sa i 
rëndësishëm është ky ekosistem. WWF e nxit qeverinë 

shqiptare të rimarrë në konsideratë koncesionet e dhëna 
dhe të braktisë të gjitha hidrocentralet e planifikuara në 
Parkun Kombëtar të Valbonës. Duhet krijuar një qasje 
e planifikimit strategjik që do të lejojë përcaktimin e 

zonave ku mund të shfrytëzohet hidroenergjia, ndërsa 
balancohet mbrojtja e natyrës, nevojat energjetike dhe 

zhvillimi socio-ekonomik. Përfitimet e kësaj qasjeje janë të 
shumëfishta dhe gjithashtu përfshijnë krijimin e një klime 
investimit të bazuar në transparencë dhe në vendimmarrje 

gjithëpërfshirëse.”- Petra Remeta, menaxhere programi 
e ujit të ëmbël pranë Fondit Botëror për Natyrën, WWF 

Adria, për BIRN.

“Ne mendojmë se ka mundësi ndryshe, më pak 
shkatërruese, por vetëm nëse vlerësimet e shërbimeve 

të ekosistemeve (krahas shfrytëzimit të potencialit 
hidroenergjetik) realizohen në mënyrë shkencore duke 
lënë hapësirë për mbajtjen e shërbimeve të rëndësishme 

ekologjike për gjallesat dhe shoqërinë”- Dr. Abdulla 
Diku, Prof. Dr. Anila Paparisto, Prof. Dr. Aleko Miho, Dr. 
Ermelinda Mahmutaj, Prof. Dr. Ferdinand Bego, Prof. Dr. 
Lulëzim Shuka, Msc. Olsi Nika, Prof. Dr. Petrit Hoda dhe 

Prof. Dr. Spase Shumka. 

“Unë kam ardhur këtu sepse e dua Shqipërinë siç e 
gjeta dhe besoj se Shqipëria është më e mirë se ajo çka 

po ndodh tani. Sëbashku mund të kërkojmë diçka më të 
mirë. Një nga amerikanët më të shquar, Tomas Jefferson, 
ka shkruar dikur: “Nëse ndonjëherë do të vendosja që të 
kemi një qeveri pa gazeta apo gazeta pa qeveri, nuk do të 

hezitoja asnjë çast për të zgjedhur të dytën”.
Qeveria pretendon se nuk mund të bëjë asgjë, pasi e ka 

“trashëguar” problemin. Po kush, në fund të fundit, do ta 
trashëgojë shkatërrimin e Valbonës?”- Catherine Bohne, 
e njohur si“amerikania e Valbonës”, që prej vitesh është 

dashuruar me Alpet shqiptare

“Kam vite që këndoj nëpër Evropë këngët e bjeshkëve, 
këngët e kodrinave, maleve, detit. Në folkun shqiptar 
natyra është personazhi kryesor. Në ç’do këngë ndihet 
fryma e saj. Shpesh mbyll sytë dhe nga skena ku jam, 
paramendoj ato fusha, male, dallgë e re që kanë qenë 
ndoshta të parët dëgjues të këngës që unë po këndoj. 

Dua të ëndërroj një Shqipëri ku patriotizmi është simbol 
i respektit të natyrës së mrekullueshme që kemi, ku ka 
një turizëm të ndërgjegjshëm, ku dashuria për vendin 

na bën më të mirë. Dua të ëndërroj një Shqipëri ku liria 
nuk përfaqëson mosrespektin e pronës publike. Dua që 
të duam atë që na bashkon dhe sot të bashkohemi për të 
vetmen tokë që kemi”- Elina Duni, përpara maratonës 
artistike më 29 -30 tetor kundër nismës për ndërtimin e 

hidrocentraleve në këtë lum.

TË GJITHË PËR 
VALBONËN

Ndërkohë vazhdon të jetë aktiv peticioni “Mbroni mrekullinë e Alpeve shqiptare, Parkun ndërkombëtar të Valbonës”, që deri më tani është nënshkruar nga mbi 3000 qytetarë.
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Tema e NumriT

Por, koncepti nuk mund të 
kufizohet thjesht në mungesën 
e reshjeve dhe normalitetin e 
temperaturave, por edhe në 
ndikimin e faktorëve të tjerë që 
lidhen me administrimin e burimeve 
ujore, ndryshimet e ekosistemeve 
natyrore, përqëndrimin e popullsisë 
dhe ndërhyrjet në mjedis në zona 
me densitet të lartë, aktivitetet 
që nxisin ngrohjen globale dhe 
ndryshimet klimatike. Në vitet 
1980, studiuesit zbuluan më shumë 
se 150 përkufizime të publikuara 
të thatësirës, të grupuara në katër 
qasje themelore: meteorologjike, 
hidrologjike, bujqësore (tri 
grupimet si një fenomen fizik) 
dhe socio-ekonomike (problemet 
sociale dhe ekonomike që shkakton 
thatësira përmes mungesës të ujit). 
Ndërsa thatësira meteorologjike 
lidhet me sasinë e reshjeve, thatësira 
hidrologjike i referohet sasisë të ulët 
të ujit në lumenj dhe rezervuarë, 
thatësira bujqësore është përgjegjëse 
për mungesën e ujit për bujqësinë 
dhe pasojat që shkaktohen në 
kapacitetin e tokës dhe rënien 
ekstreme të prodhimit bujqësor 
deri 100%. Thatësira shoqërohet 
me degradimin e tokës. Rreth 
70% e tokave të thata të botës (pa 

Toka dhe masat për zbutjen e 
ndikimeve në degradimin e saj

Prof. Dr. Sherif Lushaj

shkretëtirat) ose rreth 360 milionë 
ha janë të degraduara. Tokat e 
degraduara humbasin kapacitetin 
prodhues e biologjik deri në nivelet 
ekstreme 100%.

Në kushtet e thatësirës së gjatë, në 
mungesë të reshjeve dhe furnizimit 
me ujë, ujërat sipërfaqësore ose 
nëntokësore kanë një ndikim të 
konsiderueshëm në ekosistemet 
e prekura, në degradimin e tokës 
(humbja e produktivitetit dhe 
humbja e kapacitetit ekonomik e 
biologjik nga 10% deri në 100%), 
në shkretëtirëzimin ekstrem si një 
degradim i tokës në zonat e thata 
dhe gjysëm të thata, në uljen e 
produktivitetit të ekosistemeve, 
në ekonominë lokale, rreziqet 
nga zjarret, në uljen e prodhimit 
bujqësor dhe të burimeve energjitike 
e deri në krizat humanitare e 
migrimet masive të popullsisë. 
Thatësira më e zgjatur, e regjistruar 
në historinë botërore, ka ndodhur 
në shkretëtirën Atacama në Kili 
përgjatë 400 vjetëve,  shoqëruar 
me pasoja humanitare e mjedisore. 
Mungesa e ujit dhe thatësira 
janë fenomene që përkeqësojnë 
ndikimet e njëri-tjetrit. Thatësira 
shkakton mungesë të ujit, ndërsa 

burimet ujore të pamjaftueshme 
përkeqësojnë pasojat e thatësirës. 
Konservimi i ujit ndihmon në 
reduktimin e pasojave të thatësirës.

Pothuajse të gjitha vendet e 
Evropës Juglindore janë të prekura 
nga thatësira. Vendet afrikane janë 
nën këtë risk. Dhe Shqipëria është 
një vend i prekur nga thatësira 
dhe fenomeni i shkretëtirëzimit. 
Thatësira në Shqipëri ka shumë 
shkaqe, si kushtet klimatike, 
relievin, mikroklimat, aftësinë e 
ulët ujitëse në tokat bujqësore, 
ndërhyrjet në humbjen e mbulesës 
bimore me prerjen dhe djegien e 
pyjeve, mbikullotjen, nivelin e ulët 
të mbrojtjes së tokës nga erozioni, 
gërryerjet dhe rrëshqitjet, si dhe 
investimet e ulëta të mbrojtjes së 
tokës. Reshjet në vendin tonë jane 
sezonale. Nga muaji prill deri në 
tetor, kur temperatura dhe avullimi 
shënojnë rritje, bie vetëm 20% e 
sasisë vjetore të reshjeve, ndërsa 
80% në periudhën nëntor-mars. 
Aftësia ujitëse e tokave bujqësore 
në shkallë vendi është rreth 30% 
(50% më e ulët në krahasim me 
vitin 1990), por në zonat kodrinore 
e malore është edhe më e ulët, 
duke shtuar këtu zonat e thata, të 
degraduara dhe të braktisura. Në 
kushtet e thatësirës, konservimi 
dhe kursimi i ujit ndihmojnë në 
plotësimin e nevojave. Por, me 
metodat tradicionale të ujitjes të 
tokave bujqësore që përdoren në 
vendin tonë aktualisht, humbja e ujit 
nga burimi ujor në parcelë varion në 
60-70% të sasisë. Në këto kushte, 
zbatimi i metodave të ujitjes me shi-
hedhje, me pika dhe infiltracion, 
jo vetëm siguron kursimin e ujit 
3-10 herë në krahasim me ujitjen 
tradicionale dhe me teknologji të 

Në terminologjinë e përgjithshme, 
thatësira konsiderohet si një periudhë 
e jashtëzakonshme, që vazhdon për një 
kohë të gjatë, kur precipitimi ujor është 
nën nivelet normale, duke shkaktuar 
disbalanca hidrologjike, probleme 
të prodhimit bujqësor dhe pasoja të 
mungesës së furnizimit me ujë. 
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lartë, por mundëson edhe rritjen e 
prodhimit me disa herë. Në vendin 
tonë, gjenden rreth 630 rezervuarë 
të ndërtuar për ujitjen në bujqësi, që 
përballojnë rreth 50% të nevojave 
të ujitjes, ndërsa 50% sigurohet nga 
lumenjtë. Por, kapaciteti ujëmbajtës 
i tyre është ulur nga mbushjet dhe 
mungesa e mirëmbajtjes, për më 
tepër nevojitet vlerësimi i gjendjes 
dhe rehabilitimi i tyre. 

Prerja e pyjeve dhe humbja e 
vegjetacionit në 25 vitet e fundit, 
në rreth 150 mijë ha në tokat me 
pjerrësi të lartë në zonat kodrinore 
dhe malore të vendit dhe më shumë 
se 200 mijë ha të shpyllëzuara para 
vitit 1990, ka katërfishuar nivelin 
e humbjes së tokës nga erozioni në 
kufinjtë ekstremë deri në 180 ton/
ha/vit, ndërsa efektet e thatësirës 
janë itensifikuar. Pyjet e dendur 
mbajnë deri në 85% të ujit të shiut, 
duke mbrojtur tokën nga forca 
gërryese e ujit. Sipas studimeve të 
kryera në nivel kombëtar, 120 mijë 
ha me rrezik shkarje e shembje, 
humbja e tokës nga erozioni 
llogaritet rreth 90 milionë ton 
(2012).

Në kuadrin e zbutjes së 
efekteve të thatësirës, politikat 
mjedisore dhe ato të zhvillimit të 

qëndrueshëm duhet të përputhen 
me politikat e përbashkëta rajonale 
dhe globale, përsa i takon metodave 
të parashikimit të thatësirës dhe 
zbatimit të masave lidhur me 
kufizimin e faktorëve që nxitin 
thatësirën dhe rehabilitimin e 
zonave të degraduara, rritjes së rolit 
të kërkimit shkencor, këmbimit të 
informacionit dhe bashkëpunimit 
ndërinstitucional e ndërkombëtar, 
vlerësimit të të dhënave dhe 
monitorimit të thatësirës, ngritjes 
së sistemit të paralajmërimit, rritjes 
së kapaciteteve institucionale në 
fushën e monitorimit të thatësirës, 
vlerësimit të rrezikut dhe zbatimit 
të masave zbutëse. 

Një vlerësim i rrezikut të 
thatësirës duhet të identifikojë 
ndikimet ekonomike, ndikimet 
mjedisore dhe ato sociale që lidhen 
me thatësirën, të parashikojë 
rreziqet dhe të përcaktojë masat 
zbutëse. Në shumë pika të 
globit janë ngritur institucione 
ose qendra të menaxhimit të 
thatësirës. Qendra e Menaxhimit të 
Thatësirës për Evropën Juglindore 
(DMCSEE) në Slloveni, punon 
ngushtësisht me vendet e rajonit, 
me Komisionin Ndërkombëtar për 
Ujitjen dhe Kullimin (ICID), me 
Konventën e OKB-së për Luftën 

Tema e NumriT

kundër Shkretëtirëzimit (UNCCD), 
me Organizatën Botërore 
Meteorologjike, për të koordinuar 
monitorimin dhe vlerësimin e 
rreziqeve të thatësirës, për të 
përcaktuar mjetet e menaxhimit dhe 
politikat në Evropën Juglindore, 
me qëllim përmirësimin e masave 
dhe reduktimin e ndikimeve të 
thatësirës.

Në këtë kuadër, Qeveria 
Shqiptare duhet të rishikojë 
koordinimin kombëtar të 
institucioneve, riorganizimin e 
kërkimit shkencor dhe ngritjen e 
njohurive, ngritjen e kapaciteteve 
institucionale qendrore e lokale, 
nevojën e ringritjes së Institutit të 
Hidrometeorologjisë (që u shkri me 
një të rënë të lapsit), monitorimin 
e thatësirës dhe të treguesve 
që vlerësojnë pasojat, analizat 
për paralajmërimin e rreziqeve, 
vlerësimin e rrezikshmërisë 
(kryesisht në bujqësi) për ndikimet 
e thatësirës, zbatimin e programit 
kombëtar të shkretëtirëzimit ku 
Shqipëria është palë. Masat teknike 
për riciklimin dhe ripërdorimin 
e ujit, rehabilitimin e zonave të 
degraduara, zbatimin e një plani 
kombëtar për ripyllëzimin e 
tokave të zhveshura, rehabilitimin 
e sistemit të ujitjes, kontrollin mbi 
aktivitetet që kufizojnë ndryshimet 
klimatike, një teknologji tjetër për 
mbrojtjen e tokave të pjerrëta. 

Problemet e luftës kundër 
shkretëtirëzimit e thatësirës dhe 
mbrojtja e tokës nga degradimi, 
ndonëse janë bërë pjesë e 
strategjive dhe e planeve, nuk 
është e mjaftueshme. Kontributi 
kërkohet nga të gjithë, nga grupet 
e interesit, nga pushteti vendor, nga 
OJF-të, nga institucionet e kërkimit 
shkencor, nga komunitetet.
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1. Shqipëria është një nga vendet e Evropës më të prekura nga degradimi i tokës. 
Referuar Global Forest Watch, gjatë 13 viteve të fundit sipërfaqja pyjore në 
Shqipëri është zvogëluar me 32,760 ha. Si mund të parandalohet ky fenomen 
dhe cilat mendoni se janë pasojat direkte dhe indirekte të këtij degradimi të 
vazhdueshëm?

Degradimi i tokës është një kërcënim i konsiderueshëm për mirëqenien 
socio-ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë. Vetëm sektori i bujqësisë 
siguron punësim për rreth 60% të forcës punëtore në vend dhe është 
përgjegjës për rreth 25% të produktit të brendshëm bruto (GDP).

Në fillim dëshiroj tju falenderoj për këtë intervistë, e cila lidhet me 
një nga çështjet kryesore mjedisore që është degradimi i tokave në vendin 
tonë. Në vendin tonë referuar Global Forest Watch, siç e cituat edhe ju, 
sipërfaqja pyjore është zvogëluar me afro 33 000 ha gjatë 13 viteve të fundit, 
si pasojë e shfrytëzimit pa kriter, zjarreve dhe prerjeve të pakontrolluara 
të tyre. Ky zvogëlim i sipërfaqeve pyjore, por jo vetëm, ka çuar në rritjen 
e shkallës së degradimit të tokave në vendin tonë si një nga çështjet më të 
rëndësishme mjedisore që i duhet kushtuar një vëmëndje e veçantë.

Degradimi i tokave lidhet me pasoja direkte dhe indirekte mbi mjedisin 
dhe aktivitetin njerëzor. Në mënyrë të drejtpërdrejtë, degradimi çon në uljen 
e pjellorisë së tokave apo potencialin prodhues të tyre. Gjithashtu, erozioni 
i tokave si formë e degradimit fizik, nëpërmjet transportit të grimcave 
të tokës shkakton zvogëlimin e shtresës aktive të tokës dhe mbushjen e 
bazeneve ujore si rezervuarve dhe liqeneve duke ulur jetëgjatësinë e tyre. 
Për më tepër rrëshqitjet e tokës mund të shkaktojnë dëmtimin rrugëve apo 
ndërtimeve të ndryshme.

Për të siguruar mbrojtjen e tokave nga erozioni përveç mbjelljes së pyjeve 
apo veshjes me bimësi të zonave që rrezikohen nga erozioni duhet që të 
merren edhe masa të tjera për një menaxhim të qëndrueshëm të tokës të cilat 
po i citojmë si vijon: ndërtimi i tarracave dhe strukturave të tjera mbrojtëse 
të tokës nga erozioni në zonat kodrinore-malore; ndërtimi i brezave 
mbrojtës me bimësi barishtore ose drunore; punim i cekët ose minimal 
i tokës; aplikimi i mulçirimit të tokës; mbjellja e bimëve azotofiksuese si 

Promovimi i menaxhimit të 
qëndrueshëm të tokës në Shqipëri 

Intervistë me Prof. Dr. Ferdi Brahushi

24% 
e tokës është 
nën rrezik të 
lartë prej 
erozionit

17% 
është në rrezik 
të ulët nga 
erozioni

59% 
është në 
rrezik të 
moderuar

me rreth 100.000 ha tokë bujqësore në 
procesin e degradimit të shkaktuar 
nga mbulesa e varfër vegjetale.

Nga një vlerësim i rrezikut potencial të erozionit në Shqipëri rezulton se: bishtajoret për të rritur pjellorinë e 
tokës; kullotja e kontrolluar duke 
krijuar edhe breza mbrojtës si dhe 
duke mos lejuar mbikullotjen, 
sigurimi i rezervave ujore për 
bagëtinë dhe ujitje; përdorimi i 
plehrave organikë dhe mineralë 
për të mundësuar rigjenerimin e 
vegjetacionit; etj.

2. Në përgjigje të detyrimeve të 
reja mjedisore për menaxhimin e 
tokës, çfarë masash parashikohen 
të ndërmerren nga institucionet 
përgjegjëse për të forcuar kapacitetet 
dhe për të siguruar zbatueshmëri të 
plotë të këtyre masave?

Menaxhimi i qëndrueshëm i 
tokës dhe mbrojtja nga degradimi 
kërkon, në radhë të parë forcimin 
e kuadrit ligjor dhe kapaciteteve. 
Kështu, duhet të forcohen detyrimet 
ligjore personat fizikë apo juridikë 
që shkaktojnë degradim dhe 
ndotje të tokave; përcaktimi i 
detyrimeve ligjore të përdoruesve 
të tokës në raport me mbrojtjen 
e saj; mbështetja financiare e 
iniciativave që synojnë mbrojtjen 
dhe përmirësimin e mjedisit; 
nxitja e sistemeve të integruara 
të menaxhimit në bujqësi; etj. 
Gjithashtu, është e rëndësishme 
rritja e ndërgjegjësimit të publikut 
mbi kërcënimet e degradimit të 
tokës dhe masat që duhen marrë 
për mbrojtjen e saj. 

Të gjitha këto masa, të cituara 
më sipër, janë objektivat kryesorë të 
projektit “Promovimi i menaxhimit 
të qëndrueshëm të tokës në Shqipëri 
nëpërmjet përmirësimit të integruar 
të ekosistemeve”, i cili është hartuar 
në kuadër të financimeve GEF-
UNEP për vendin tonë, i cili pritet të 
miratohet dhe zbatohet sa më shpejt.
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Pas periudhave gri në urbanistikë, ndryshimeve ligjore dhe kushteve 
të reja politike dhe socio-ekonomike, si paraqitet koncepti i planifikimit 
territorial sot në Shqipëri? (në kontekstin kombëtar dhe ndërkombëtar)

Koncepti i planifikimit të territorit ka pësuar dy ndryshime rrënjësore 
plotësuese dhe të ndërvarura: tanimë planifikimi është i integruar në 
përmbajtje dhe i organizuar në formë.

Planifikimi i integruar nënkupton përqasjen e zhvillimit të territorit 
duke e parë atë si një organizëm të gjallë të përbërë nga 5 sisteme 
ndërvepruese, të njëjtë në rëndësi: infrastrukturor, urban, natyror, ujor dhe 
bujqësor. Këto 5 sisteme fizike/fiziologjike i nënshtrohen planifikimit si 
përbërës të një territori të vetëm, duke siguruar zhvillim të integruar, të 
qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.

Planifikimi i organizuar ka sjellë tashmë qartësinë e një procesi, të 
kompetencave, aktorëve, dhe të një hierarkie që paraqet formën nëpërmjet 
të cilës zhvillohet territori në të gjitha nivelet. Shqipëria tani ka një Plan të 
Përgjithshëm Kombëtar – një vizion të përbashkuar, i cili përshkallëzohet 
në sektorë/rajone e në territore vendore. Këto nivele detajojnë sipas 
kompetencave planet përkatëse territoriale, të udhëhequra nga një vizion i 
vetëm. Plani i Përgjithshëm Kombëtar, Plani i Integruar Ndërsektorial për 
Bregdetin, Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë-
Durrës dhe 35 Plane të Përgjithshme Vendore, plotësojnë deri më tani 
piramidën e planifikimit në Shqipëri. 

Gjithashtu, planifikimi i organizuar nënkupton bashkërendim efektiv, 
i cili garantohet nga Ligji për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit. 
Dëgjesat publike, këshillimet publike dhe me grupe interesi, si dhe 
mekanizma si Forumet Këshillimore dhe Forumet e Bashkërendimit janë 
detyrim për procesin e çdo plani territorial.

Cilat problematika cënojnë menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm 
të territorit, të vëna në fokus akoma më tepër dhe nga kalimi nga “planifikim 
në bazë parcele” në “planifikim në bazë zone”? (referuar veçanërisht 
zaptimit të tokës dhe raportit të fundit për vlefshmërinë e tokës)

Sfida e rradhës për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit qëndron 
në përmirësimin/reformimin e instrumentave që sigurojnë transparencë 
në titujt e pronësisë. Realizimi i zhvillimit me bazë zonën e jo me bazë 
parcelën, jep mundësinë për një zhvillim të qëndrueshëm i cili siguron jo 
vetëm përfitimin privat të investimit por realizon në të njëjtën kohë, me 
të njëjtin investim edhe infrastrukturën publike, qofshin këto parqe për 

Rikualifikimi urban nëpërmjet 
planifikimit të territorit dhe mbrojtja 
e pasurive natyrore për të ardhmen 

Fiona Mali 
Atelier Albania 
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

bllokun e ri të banimit, kopështin 
dhe çerdhen, kanalizimet, parkimet 
etj. Me qëllim që zhvillimi me 
bazë zonën të realizohet, është e 
domosdoshme transparenca mbi 
çështjet e tokës qofshin këto titujt 
e pronësisë por edhe instrumentat e 
menaxhimit të saj. Në këtë drejtim 
ligji i planifikimit prezanton disa 
instrumenta të rinj që i mundësojnë 
pushtetit lokal pavarësi më 
të madhe në planifikimin dhe 
zhvillimin e territorit vendor, 
intensiteti me kushte, transferimi 
i të drejtës për zhvillim etj, por 
zgjidhja e problematikave që lidhen 
me ndërtimet informale dhe pronën 
private mbeten thelbësore për 
suksesin e zbatimit të planeve te 
reja vendore.

Duke konsideruar politikat 
e planifikimit urban si çështje 
prioritare në axhendën kombëtare 
zhvillimore, cilat janë masat dhe 
veprimet që parashtrohen në 
strategjinë për rikuakifikimin e 
hapësirës urbane drejt një zhvillimi 
të qëndrueshëm?

Rëndësia për rikualifikim të 
hapësirës urbane shprehet qartë 
që në objektivat e planit kombëtar 
“Shqipëria 2030” dhe është 
detyruese për planet e reja vendore. 
Në këtë drejtim këto dokummente 
vendosin theksin tek rëndësia dhe 
vlera që mbart qyteti i ndërtuar si 
trashëgimi dhe kujtesë kolektive e 
shoqërisë. 

Përsa i përket njohjes së vlerës 
kulturore, por edhe asaj ekonomike 
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e strukturës urbane, qytetet tona 
karakterizohen nga shtresëzime të 
teksturës urbane që janë dëshmi e 
zhvillimeve shoqërore të ndryshme 
me karakteristika të veçanta që 
duhen njohur dhe vlerësuar. Në 
të njëjtën mënyrë duhet vlerësuar 
edhe potenciali kulturor, rekreativ 
dhe ekonomik i peizazhit rural dhe 
natyror që rrethon këtë peizazh 
urban. Vetëm duke i parë dhe 
vlerësuar  këto peizazhe si një 
ansambël, mund të gjykojmë për 
mënyrën më të mirë të zhvillimeve 
të reja. Me qëllim ruajtjen e 
peizazhit natyror dhe rural, por 
edhe për të realizuar një zhvillim 
të qëndrueshëm, planet e reja në 
nivel kombëtar theksojnë rëndësinë 
e politikave të densifikimit urban, 
i cili duhet kuptuar si rritje e 
intensitetit të ndërtimit brenda 
zonave të urbanizuara por brenda 
kapacitetit mbajtës të lejuar për 
zonën urbane dhe duke respektuar 
karakteristikat e peizazhit urban 
lokal që nga materialet e ndërtimit, 
konet e shikimit, siluetat urbane 
tradicionale, vijat historike të 
ndërtimit, etj. të detajuara këto në 
planet e reja vendore.

Projektet e reja në këtë drejtim 
kanë nisur me rikualifikimin 
e qendrave të qyteteve, si dhe 
të ballinave ujore për disa 
qytete bregdetare nën projektin 
“Ripërtëritja urbane”. 
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Njohuritë mbi ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe vulnerabilitetin 
në Shqipëri janë të mira, kjo si rezultat i Komunikimeve Ndërkombëtare 
me UNFCCC: i pari i zhvilluar në vitin 2002, i dyti në 2009-ën dhe i treti në 
2016-ën. Përveç kësaj, sektori i lidhur me studimet dhe projektet rajonale 
jep një informacion të rëndësishëm në modelimin e klimës, analizën 
e ndikimit, dobësitë dhe masat e mundshme që mund të adaptohen në 
Shqipëri. 

Disa nga sektorët që kërkojnë vëmendje janë:
1. Sistemet hidrologjike: Ndryshimet e reshjeve ndikojnë në burimet 

ujore dhe në disponueshmërinë e tyre përsa i përket sasisë dhe 
cilësisë.

2. Bujqësia: Ndikimet negative të ndryshimeve klimatike (ndryshimi 
i temperaturave, reshjet, erozioni, ngjarjet ekstreme) do të jenë 
më të zakonshme se ndikimet pozitive në rendimentin e kulturave 
bujqësore.

3. Energjia: Përqindja e lartë e hidrocentraleve nënkupton ndikimet 
e ndryshimeve në sistemet hidrologjike në prodhimin e energjisë.

4. Rreziqet dhe fatkeqësitë që lidhen me klimën: Shtimi i rasteve 
të përmbytjeve, thatësirave dhe ngjarjeve të tjera ekstreme, në të 
shumtën e rasteve kanë ndikim negativ në infrastrukturë, sektorët 
e prodhimit dhe mënyrën e jetesës së njerëzve, sidomos për 
komunitetet e margjinalizuara.

5. Ekosistemet: Ndryshimet klimatike ndikojnë në ekosistemet 
natyrore, që mund të dallohet tashmë si përgjatë lagunave 
bregdetare dhe grykëderdhjeve, ashtu edhe në basenet e lumenjve.

Lidhur me rezultatet kryesore të këtij procesi përshtatjeje në nivelin 
e subjekteve, Plani Kombëtar përcakton tre objektiva kryesore, të cilët 
duhet të arrihen në 20 vitet e ardhshme (deri në vitin 2035):

Objektivi 1: Të zvogëlohen dëmet që vijnë nga përmbytjet.
Objektivi 2: Bujqësia të jetë e aftë të përballojë përmbytjet.
Objektivi 3: Duhet të sigurohet ujë i pijshëm cilësor, pavarësisht 
ndryshimeve klimatike.

Integrimi i ndryshimeve klimatike duhet përshtatur me planet dhe 
politikat përkatëse, ky është një parim kyç i procesit në Shqipëri. Ky 
integrim duhet të organizohet si një proces afatgjatë, i cili do të adresojë 
politikat dhe planet për zhvillimet e ardhshme.

Programi pritet të zbatohet përmes veprimeve të përshtatjes veçanërisht 
në sektorët e mëposhtëm:

Ekosistemet bregdetare:
• Zhvillimi i një Plani Veprimi për Menaxhimin e bazuar në 

përmirësimin e karakteristikave dhe shërbimeve mjedisore për 

Plani Kombëtar i Përshtatjes ndaj 
Ndryshimeve Klimatike 
Shkëputur nga draft plani për Shqipërinë

restaurimin dhe ruajtjen e 
habitateve natyrore;

• Kontrolli i ndotjes;
• Kontrolli i ndërtimeve pa 

leje, si dhe zhvillimet e 
papërshtatshme, përveç 
atyre të propozuara në 
planin e menaxhimit;

• Inkurajimi i Pyllëzimit 
dhe aktiviteteve të tjera që 
lidhen me të;

• Zhvillimi i programeve në 
terren për monitorimin e 
zonave të rrezikuara;

• Restaurimi ose rehabilitimi 
i habitateve natyrore;

• Zgjerimi i zonave ekzistuese 
të mbrojtura.

Bujqësia:
• Ndryshime në përdorimin 

e bimëve dhe kulturave 
bujqësore (specie që janë 
më tolerante ose rezistente 
ndaj thatësirës);

• Përmirësime teknologjike 
(përmirësime blegtorale, 
i specieve ose varieteteve 
të kulturave bujqësore, 
zbatimet e ujitjes, punës dhe 
mbjelljes së tokës, praktikat 
e mbetjeve, sëmundjet dhe 
praktikat e menaxhimit të 
dëmtuesve etj);

• Zbatimi i praktikave 
bujqësore me ato pyjore.

Plani Kombëtar i Përshtatjes 
ndaj Ndryshimeve Klimatike është 
një proces afatgjatë i cili kërkon 
monitorim, raportim dhe rishikim. 
Qëllimet kryesore të këtij procesi 
duhet të jenë efektive, të përfshijnë 
njohuri të reja dhe si të kenë një 
informacion transparent për palët 
e interesuara. 
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Profil ProjekTi

SENiOR-II 
Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë 
Civile për Mjedisin në Shqipëri

Programi SENiOR-II synon forcimin dhe specializimin e mëtejshëm të shoqërisë civile në fushën 
e mjedisit në Shqipëri, për t’u aftësuar në sigurimin e shërbimeve dhe mbështetjes bazuar në 
nevojat e komunitetit, të zhvillojë partneritete dhe rrjete të përbashkëta, të adresojë përparësitë 
kombëtare të zhvillimit në fushën e mjedisit dhe të udhëheqë në rrugën e zhvillimit të 
qëndrueshëm.

Rezultatet kryesore të pritshme të programit janë:

Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri

REC Shqipëri, përveçse si 
zbatues i programit, do të jetë 
partner dhe ndihmës në të 
gjithë fazat e zbatimit të këtij 
programi në mënyrë që ky i 
fundit të jetë një hap i sigurt 
drejt fuqizimit të shoqërisë 
civile dhe afrimit të saj e të 
gjithë shoqërisë shqiptare me 
standardet e Bashkimit 
Evropian.
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Rezultatet kryesore të COP 22
Libri i Rregullave

Një rezultat kyç i konferencës 
ishte ecja përpara për shkrimin e 
librit të rregullave, ose të një manuali 
operacional të Marrëveshjes së 
Parisit. Marrëveshja bën thirrje për 
përmirësim të transparencës së 
veprimeve, duke përfshirë këtu 
matjen dhe llogaritjen e reduktimit 
të shkarkimeve, dispozitën e 
financimit për klimën dhe zhvillimin e 
transferimit të teknologjisë.

Vlerësimi disaplanësh 
Në COP 22, shtatë vende në 

zhvillim prezantuan të dhënat e tyre 
dhe kërkuan ekspertizën e vendeve 
të tjera për ecurinë e ekonomive 
e tyre në uljen e karbonit. Kjo ka 
të bëjë me dërgimin e nje sistemi 
për monitorimin, verifikimin dhe 
raportimin e veprimeve dhe hap 
një derë për ambicie më të madhe 
për planet e veprimit për klimën, të 
quajtur Kontributet e Përcaktuara 
Kombëtare (NDC).

Ngritja e Kapaciteteve për 
Transparencën

Gjatë COP 22, Global Environment 

Marakeshi, është një 
qytet antik me zemër 
të lashtë, i pastepur 

dhe krenar për t’u vetëshfaqur. 
Ka të gjitha karakteristikat për të 
çorientuar një të huaj. Aty mund të 
humbasësh, shpesh madje. 

Rrugicat në medinën e vjetër 
janë të ngushta dhe muret janë të 
lartë, duke e bërë të pamundur që 

Në labirintet e përmbushjes së 
ambicieve për Klimën në Marakesh

Graham Readfearn, The Guardian

Facility (GEF), një autoritet 
shumëplanësh financues, shpalli 
Iniciativën e Ngritjes së Kapaciteteve 
për Transparencën me përkrahjen e 
11 vendeve të zhvilluara si donator 
për të siguruar një financim prej 50 
milionë $.

Financimi për klimën
U premtuan më shumë se 81 

milionë $ për Fondin e Përshtatjes, 
duke tejkaluar synimin financiar 
vjetor. Shtetet gjithashtu premtuan 
mbi 23 milionë $ për Rrjetin dhe 
Qendrën e Teknologjisë së Klimës, 
i cili mbështet vendet në zhvillim 
me zhvillimin dhe transferimin 
e tekonologjisë. CTCN është 
institucioni kyç që i mundëson 
vendeve realizimin e zotimeve nën 
Marrëveshjen e Parisit.

Fondi i Gjelbër për Klimën (GCF) 
shpalli aprovimin për dy propozimet 
e para për formulimin e Planeve të 
Përshtatjes Kombëtare: Liberia për 2,2 
millionë $ dhe Nepali për 2,9 millionë 
$. Ndërkohë, edhe 20 vende të tjera 
presin t’iu aprovohen propozimet me 
më shumë se 3 milionë $ secili. Fondi 
i Gjelbër për Klimën është në proces 

e sipër për të aprovuar 2,5 miliardë $ 
për projekte për klimën.

Përshtatja
Përshtatja e Iniciativës së 

Bujqësisë Afrikane, e cila përfshin 27 
vende pjesëmarrëse, tregon sesi uji, 
toka, menaxhimi i rriskut klimatik, 
financimi i fermerëve të vegjël dhe 
Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm 
(SDG) adresohen me qëllimin e 
përgjithshëm për përparim të 
përshtatjes.

Ngritja e kapaciteteve
Në një aspekt tjetër të 

përshpejtimit të veprimit për klimën, 
vendet operacionalizuan Komitetin e 
Marrëveshjes së Parisit, mbi Ngritjen 
e Kapaciteteve. Komiteti do të 
ndihmojë në ngritjen e kapaciteteve 
për veprimin për klimën në vendet 
në zhvillim. Tashmë janë zgjedhur 
anëtarët dhe Komiteti do të fillojë 
punën në Maj 2017.

Deklarata e plotë: http://cop22.ma/
en/#actualites/nations-take-forward-
global-climate-action-at-2016-climate-
conference

të caktosh një pikë referimi nga aty 
ku je. 

Motorët e vegjël, biçikletat dhe 
kuajt përshkojnë trafikun e madh 
dhe të zhurmshëm të njerëzve në 
qytet. 

Aroma nga stendat e ushqimeve, 
dyqanet e erëzave, macet, kuajt dhe 
skuterat të japin një pamje shumë 
kontradiktore.

Marakeshi duket kështu si 
gjysmë – fermë, e gjysmë – qytet. 

Nuk ka analogji më të përkryer, 
nëse do të kuptosh sfidat e negocimit 
të një çështje botërore për klimën, 
sesa përballja e ndjesive që të jep 
përshtypja e përballjes së parë me 
lagjen e qytetit të vjetër… duket se 
ke gjetur krahasimin e duhur.
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Pak shkëmbime janë të 
drejtpërdrejta në medina, dhe 
po ashtu janë dhe diskutimet 
e Kombeve të Bashkuara në 
Marok, ka gjithmonë kohë për të 
shkëmbyer. E ndërsa bisedimet 
shkojnë më tej, le të hedhim një 
sy në “medinën” e Konventës 
së Kombeve të Bashkuara për 
Ndryshimet Klimatike.

Vitin e kaluar në Paris, rreth 200 
vende ranë dakort për të limituar 
rritjen e temperaturës botërore 
“poshtë 20C” duke synuar 1,50C si 
kufi të sigurtë.

Kjo nënkupton se shkarkimet 
botërore të gazeve serë duhet të 
jenë neutrale në gjysmën e dytë të 
këtij shekulli. 

Sërish, referuar Parisit, çdo shtet 
ka paraqitur një plan – të quajtur 
Kontributi i Përcaktuar Kombëtar 
(NDC) – për t’i mbajtur shkarkimet 
nën targetin e synuar. 

Por problemi është se; kur 
analistët i marrin këto plane dhe 
i bashkojnë, tregohet se janë larg 
qëllimit “nën 20C”. 

Programi për Mjedisin i 
Kombeve të Bashkuara, më herët 
këtë muaj, ka publikuar një raport, 
duke deklaruar se përpos zbatimit 
të plotë të zotimeve të Parisit, në 
fundin e këtij Shekulli, temperatura 
globale do të rritet midis 2,90C dhe 
3,40C 

Grupi i analistëve të Veprimit 
për Klimën, të cilët gjithashtu 
monitorojnë NDC-të, thonë se 
përpos zotimeve, temperatura 
globale do të rritet me 2,80C.

Kështu, si pjesë e marrëveshjes 
së Parisit, vendet ranë dakort që të 
rishikojnë planet e tyre çdo pesë 
vjet. Çdo NDC duhet të përmirësojë 
planin paraardhës. Tashmë, nuk ka 
kthim pas. 

Ky është si një mekanizëm 
rrotullues pa kthim pas, dhe shumë 
e shohin si shpresën e vetme të 
marrëveshjes së Parisit. 

Përgjigjia e parë do të vijë në 
2020, kur shtetet do të dorëzojnë 
planet e tyre të reja për klimën. 

Më pas, në 2023 do të gjurmohet 
progresi botëror, përpara një 
ndalese tjetër në 2028 dhe kështu 
në vazhdim.

Dr. Joeri Rogelj, i Institutit 
Ndërkombëtar për Analizën e 
Sistemve të Aplikuara në Austri, 
ishte në Marakesh për të gjurmuar 
nga afër shkarkimet globale çka 
ndihmon projeksionet e Kombeve 
të Bashkuara.

“INDC-të nuk janë në linjë me 
kufizimin e ngrohjes globale nën 
20C dhe sigurisht as në linjë me 
1,50C” – thotë ai. 

Sepse vendet dhe ekonomitë 
nuk mund ti ulin shkarkimet e 
tyre në zero brenda natës, Rogejl 
përpiqet të gjejë “shtigje” të cilat 
ekonomitë mund t’i ndjekin.

Ai thotë se nëse vendet nuk 
rrisin ambiciet e tyre, atëherë në 
2030 gjurma vjetore e karbonit do 
të jetë midis 15 dhe 17 miliardë ton, 
shumë e lartë për ta patur 1,50C si 
synim (duke hequr 3 milionë ton 
për synimin 20C). Bota aktualisht 
shkarkon rreth 32 miliardë ton. 
Por përpos këtij hendeku edhe pse 
është një çështje kryesore, kjo nuk 
ishte në fokus të bisedimeve në 
Marakesh.

Përkundrazi, një nga fokuset 
në Marakesh ishte qartësimi i të 
gjitha rregullave që lidhen me 
NDC-të, që çdo vend të qartësohej 
për transparencën e veprimeve të 
ndërmarra. Në Marrakesh, vendet 
dërguan sinjale të forta politike 
për të rritur ambiciet ndërkohë 
që punohet për reduktimin e 
shkarkimeve. 

Një grup prej 47 vendesh, të cilat 
janë më vulnerabël ndaj ndikimeve 
të ndryshimeve klimatike bënë një 
deklaratë duke u zotuar se para 
2050, ata do ta sigurojnë energjinë 
nga burime të rinovueshme.

Me qëllim ndihmën ndaj 
vendeve në zhvillim në planet e tyre 
për klimën, u shpall një koalicion i ri 
shtetesh, duke përfshirë Australinë, 
Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet 
e Bashkuara.

Në javën e dytë, të gjitha vendet 
u dakordësuan për “Shpalljen e 
Planit të Marakesh-it” që bën thirrje 
për “rritjen urgjente të ambicies dhe 
forcimin e bashkëpunimit midis 
vendesh për të mbyllur hendekun 
midis trajektoreve të shkarkimeve 
të tanishme dhe rrugës që duhet të 
ndërmerret për të arritur synimin 
e temperaturës së përcaktuar më 
parë në Marrëveshjen e Parisit”.

Negociata edhe më të mëdha 
rreth ambicies së vendeve për 
reduktimin e shkarkimeve do të 
zhvillohen në 2018, ashtu si mënyra 
e këmbimit në lagjen e medinës.

“Hendeku është ende i madh, 
por unë nuk pres gjë tjetër nga 
Marakeshi” – thotë Rogelj.

“Ndoshta është një lojë 
pazaresh, po. Prandaj, këto 
negociatatdiplomatike synojnë të 
gjejnë një mënyrë për të ecur para 
në një drejtim që është i pranueshëm 
për të gjitha palët.”

Rogelj përdor modele që 
sugjerojnë një sërë mënyrash për 
reduktimin e shkarkimeve të gazeve 
serë.

Ashtu si në lagjen medina të 
Marakeshit, ka pafund rrugë.

“Ju mund të reduktoni 
shkarkimet në mënyrë që nuk 
rrezikon rritjen ekonomike apo 
sigurinë ushqimore” thotë ai.

Por këto modele mund të 
tregojnë gjithashtu mënyra ku 
çështje si siguria ushqimore 
rrezikohet. Në fund të fundit, kjo 
është një pikëpyetje për shoqërinë.

“Ata përbëjnë kompromise për 
shoqërinë dhe tregojnë pasojat e 
zgjedhjes së një rruge të caktuar.”

Është e thjeshtë të humbasësh 
në medina, ashtu siç mund të 
humbasësh në botën e negociatave 
për ndryshimet klimatike të 
Kombeve të Bashkuara.

Por deklaratat politike që kanë 
ardhur nga Marakeshi sugjerojnë 
se me rifillimin e këmbimeve, 
liderat politikë do të jenë të qartë 
për çmimin që do të ketë dështimi.
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