
 

  

 

   
 

 
 
   Përshkrim i përgjithshëm  

 
Pandemia COVID-19 është shumë më tepër sesa një krizë shëndetësore. Ajo po prek shoqëritë dhe ekonomitë në 
thelbin e tyre. Ndërsa ndikimi i pandemisë ndryshon nga vendi në vend, ajo ka rritur varfërinë dhe pabarazitë në një 
shkallë globale dhe ka bërë arritjen e Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm edhe më urgjente. Për të 
mbështetur vendet në përpjekjet e tyre për të adresuar krizën, Kombet e Bashkuara zhvilluan një kornizë të KB për 
përgjigjen e menjëhershme socio-ekonomike ndaj COVID-19, e cila thekson nevojën për "fuqizimin e qeverive 
lokale; rrit shkallën e rezistencës në nivelin e bashkësisë dhe qytetit ”si përbërës thelbësorë për rimëkëmbjen. Për të 
zbatuar këtë kornizë, Komisionet Ekonomike Rajonale të KB (UNECE, UNECA, UN ESCWA, UN ELCAC, UN 
ESCAP) së bashku me UNCDF dhe UN-Habitat po punojnë në një projekt të përbashkët: "Ndërtimi i rezistencës 
ekonomike urbane gjatë dhe mbas COVID-19". Ky projekt promovon parimin "duke u rikuperuar më mirë" duke 
zhvilluar masa për planifikimin dhe ndërtimin e qyteteve rezistente, duke avokuar për një qasje që është, multi-
sektoriale dhe me shumë aktorë; promovimin e ekonomisë së gjelbër dhe rrethore; tejkalimi i pabarazive; dhe 
asistimin e grupeve më të rrezikuara. 
 
 
Tirana është një nga qytetet pilot në projekt. Workshop është organizuar me këto objektiva:  

• Të sigurojë informacion mbi projektin për qeverinë e qytetit të Tiranës dhe palët e interesuara dhe për të 
marrë një reagim nga pjesëmarrësit se si projekti mund të zbatohet në qytet;  

• Të njohë pjesëmarrësit me mjetin global të diagnostikimit dhe planifikimit për ndërtimin e rezistencës urbane 
për rimëkëmbjen ekonomike dhe financiare lokale në kontekstin e COVID-19, të zhvilluar brenda projektit 
dhe që do të zbatohet në qytetin e Tiranës;  

• Të mbështesë forcimin e kapacitetit të qeverisë lokale dhe aktorëve lokalë të interesit duke prezantuar 
konceptet dhe çështjet kryesore të rezistencës urbane (ekonomike) dhe qasjen e KB-së "duke u rimëkëmbur 
më mirë".  

Ky workshop i parë i projektit do të pasohet nga një seri intervistash me përfaqësues të qeverive kombëtare dhe 
lokale, OJQ-ve, akademisë dhe sektorit privat. 

  

Workshop online lokal “Ndërtimi i rezistencës ekonomike urbane gjatë dhe 
mbas COVID-19 në Tiranë, Shqipëri”  
15 Shkurt 2021, 9-11 a.m. CET 
 



 

  

 

   
 

Agjenda 
 
Data: 15 Shkurt 2021 Koha: 9–11 a.m. CET 
Vendndodhja: Virtual / Zoom Gjuhët: Shqip dhe Anglisht  
                      (me përkthim simultan) 

Lloji i takimit: Angazhimi i aktorëve dhe planifikim vizioni 

  
 
 
 
Koha: 

 
 

09:00 – 09:15 Hapja 
Znj. Fiona Mccluney, Kordinatori Rezident i KB në Shqipëri 
Znj. Gulnara Roll, Sekretar i Komisionit për Zhvillimin Urban, Strehimin dhe 
Menaxhimin e Tokës, Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën 

09:15 – 09:35 Prezantimi i Mjetit Global i Diagnostikimit dhe planifikimit për ndërtimin e 
rezistencës urbane për rimëkëmbjen ekonomike dhe financiare 
Z. Dmitry Pozhidaev, Këshilltar i Programit Rajonal, Fondi i Kombeve të Bashkuara 
për Zhvillimin e Kapitalit 
 

09:35 – 10:05 Paneli 1. Ndryshimet shoqërore dhe ekonomike në jetën e qytetit të Tiranës të 
shkaktuara nga pandemia COVID-19 
Pyetjet Drejtuese: 

• Cilat janë ndikimet kryesore të pandemisë COVID-19 në Tiranë? A prisni që ndikimi të 
ndryshojë midis lagjeve të Tiranës (urbane apo peri-urbane)? 

• Si do ta zbusë qeveria e qytetit të Tiranës ndikimin shumëdimensional të COVID-19? A 
ka zhvilluar qyteti strategjitë e rimëkëmbjes? 
Panelistët: 

 Z. Dorian Hatibi, Drejtor i Strehimit Social, Bashkia Tiranë 
Znj. Vjola Tarka, Specialiste, Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin, 
Bashkia Tiranë 
Znj. Migena Kokeri, Drejtor i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Bashkia Tiranë 
Znj. Esmeralda Byberi, Drejtor i Zonave të Tregtisë së Lirë, Investimeve të Huaja dhe 
Diasporës në Bashkinë e Tiranës 
Znj. Zana Vokopola, Drejtor Ekzekutiv, Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

10:05 – 10:15 Pushim virtual 
  



 

  

 

   
 

10:15 – 10:45 Paneli  2. Aktivitete në qytetin e Tiranës që mbështesin rezistencën urbane gjatë dhe 
pas pandemisë COVID-19 
Pyetje drejtuese: 

• Cilat janë sfidat kryesore të hapësirës urbane (urbanizimi, planifikimi, strehimi, 
infrastruktura, mjedisi, etj.) me të cilat përballet Tirana dhe cilat zgjidhje të mundshme 
mund të aplikohen?  

• Cili është roli i planeve dhe strategjive të nivelit të qytetit në promovimin e rimëkëmbjes 
nga pandemia COVID-19 dhe rezistencës së ekonomisë urbane? 
Panelistët: 
Znj. Doris Andoni, Drejtor i Strehimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë së 
Republikës së Shqipërisë 
Znj. Jola Sado, Specialiste, Sektori i Zhvillimit Ekonomik Urban 

 Znj. Frida Pashako, Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit të Kontrollit dhe 
Planifikimit të Zhvillimit të Territorit, Bashkia e Tiranës 
Z. Ledjo Allkja, Ekspert planifikimi, Co-PLAN, Universiteti Polis 
Dr. Elvana Zhezha, Eksperte Programi, Divizioni Rajonal për Evropën dhe Azinë 
Qendrore, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial 
 

10:45 – 11:00           Konkluzione nga qeveria e qytetit dhe UNECE 
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