
 

Platforma Ndërkombëtare për Trendet dhe Teknologjitë në fushën e 

Mbrojtjes dhe Sigurisë  

www.future-forces-forum.org 

 

Bëhu pjesë e Forumit Botëror për Tendencat e së Ardhmes në fushën e Mbrojtjes dhe 

Sigurisë 

 

Republika Çeke do të mirëpresë Edicionin e 13-të të takimeve të specializuara ndërkombëtare dhe 

ekspozitës FORUMI I FORCAVE TË SË ARDHMES (FFF) të mbajtur më 17 - 19 tetor 2018 

në Pragë. Të gjitha eventet do të përqendrohen kryesisht në paraqitjen nevojave të forcave të 

armatosura dhe të sigurisë, teknologjitë më të fundit, programet R&D, si dhe mundësitë e 

biznesit, si dhe parashikojnë ndërveprime ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve për shkak të ndërlidhjes 

së temave. 

 

Qëllimi kryesor i forumit është trajtimi i çështjeve aktuale dhe të ardhshme që lidhen me 

sistemet individuale të ushtrisë/policicë, CBRN dhe mjekësore, trajnimin dhe simulimin, sistemet 

autonome dhe robotike, logjistikën, GeoMetOc, mbrojtjen e popullsisë, kundër terrorizmin, krimin 

e organizuar, zbatimin e ligjit, sigurinë kibërnetike, zgjidhjet dhe materialet inovative, etj. Një 

tjetër synim i rëndësishëm është lehtësimi i një përkushtimi aktiv ndërmjet vendeve aleate, 

organizatave ndërkombëtare (NATO, BE, OKB, OSBE, etj), sektorit privat dhe akademisë, si dhe 

aktorëve të tjerë të fushës në botë. 

 

Këto tema do të diskutohen në kuadër të eventeve të FFF-së, që përfshijnë sesionet e grupeve të 

punës së NATO-s dhe EDA-së, kongreset, konferencat dhe workshop-et. Një pjesë e 

rëndësishme do të jetë edhe Ekspozita ‘Forcat e së Ardhmes’ e cila ofron një mundësi të 

shkëlqyer ku prodhuesit mund t’i prezantojnë risitë dhe teknologjitë e fundit komunitetit të gjerë 

të organizatave ndërkombëtare, qeveritare, ushtarake, të sigurisë, si dhe përfaqësuesve të biznesit. 

 

Forumi i Forcave të së Ardhmes i përgjigjet tendencave dhe nevojave më të fundit në fushën e 

mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe ndihmon në arritjen e ndërveprimit të aq shumëkërkuar. 

 

Bëhuni pjesë e FFF-së si ekspozues, folës, ose audiencë, dhe shfrytëzoni këtë rrjet global.  

 

Vizitoni www.future-forces-forum.org  për informacion të detajuar ose dërgoni kërkesën tuaj në 

info@future-forces-forum.org.  

 

 

 

http://www.future-forces-forum.org/
mailto:info@future-forces-forum.org


 

 

 

FFF 2018 do të përfshijë të paktën këto evente: 

 

• Ekspozita e Forcave të së Ardhmes  

• Kongres: Sistemet Individuale të Forcave të së Ardhmes - Dita Ndërkombëtare e 

Industrisë 

• Worshop: INTEGRIMI I TRETË i EXOSKELETONIT në FUSHËBETEJË  

• Kongresin Mjekësor dhe Botëror CBRN  

• Konferencë: SISTEME ROBOTIKE TË AVANCUARA MULTI-DOMAIN  

• Konferencë: KAPACITETET E LOGJISTIKËS  

• Konferencë: GJEOHAPËSIRA, HIDROMETEREOLOGJIA dhe GNSS 

• Workshop: Zhvillimi dhe Eksperimentimi i Konceptit të NATO-s MILMED COE 

• Konferencë Modelimi dhe Simulimi Sistemeve Autonome të  NATO-s M&S COE 

(MESAS) 

• Workshop: Modelimi dhe simulimi i aplikuar (WAMS) 

• Konferencë:  E ardhmja e Kibernetikes - Workshop-e MBROJTJA E ZGJUAR 

KIBERNETIKE & LIVE HACKING Zone 

• Konferencë: BIOMETRIKA 2018 

• Sesionet zyrtare të Grupeve të Punës NATO / EDA 

 

 

 

Dëshmi 

 
“Falë këtij projekti, Praga është kthyer në një nga qendrat kryesore të takimeve dhe bashkëveprimit 

në nivelin e ekspertëve të lartë për përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në fushën e sigurisë, 

biznesit, mbrojtjes, politikës, etj. Ushtria gjithmonë përfiton nga këto përpjekje bashkëpunuese, 

pavarësisht nëse gjenerojnë sisteme të përmirësuara të armëve, komunikimeve, teknologjisë së 

mbikqyrjes, sisteme të reja të  kamuflazhit, mbrojtjes balistike, mbrojtjes nga armët e shkatërrimit 



në masë, pajisje mjekësore, apo togëza në dukje të thjeshta, por të domosdoshme dhe shumë 

funksionale në rripat tanë”. 

 

GEN Petr PAVEL, M.A. 

Kryetar i Komitetit Ushtarak, NATO 

 

 
 

 

“Unë jam besimplotë se edicioni i ardhshëm i projektit FORCAT E TË ARDHMES, i organizuar 

sërish në kryeqytetin çek, do të pasojë rezultatet e suksesshme të takimeve të mëherëshme, si dhe 

do të ofrojë informacione dhe kontakte shumë të vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit. Me një 

program gjithëpërfshirës, FFF do të paraqesë tendencat e sotme dhe të ardhshme në fushën e 

sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe do të shtrojë rrugën për perspektivat e reja në tregti dhe në të 

kuptuarin reciprok.”  

 

Z. Martin STROPNICKÝ 

Ministri i Mbrojtjes i Republikës Çeke (2014 - 2017) 

Ministri i Punëve të Jashtme (që nga dhjetori 2017) 

 

 

 
 

“FORUMI I FORCAVE TË SË ARDHMES është pikërisht ai lloj aksioni që sipas mendimit tim 

duhet të organizohet rregullisht. Në një periudhë relativisht të shkurtër shumë subjekte që kanë për 

të thënë diçka për cështjet bashkëkohore në fushën e tendencave dhe kërkesave të fundit në lidhje 



me sigurinë dhe mbrojtjen mund të mblidhen dhe prezantohen në të njëjtin vend. E konsideroj si 

shumë të dobishme për të gjithë pjesëmarrësit lidhjen e demostrimeve praktike me diskutimet 

pasuese mbi këtë temë”. 

 

MAJ. GEN. Tomáš TUHÝ 

Presidenti i Policisë 

 

 

 

 

 


