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AMBASADOR, PËRFAQËSUES SPECIAL I NGARKUAR ME                                                 
LUFTËN  KUNDËR KRIMINALITETIT TË ORGANIZUAR 

Pasi Franca u bashkua me fushatën ndërk-

ombëtare "Blue Heart" në vitin 2019, ajo u 

mobilizua përsëri në Vjenë për miratimin e 

rezolutës së fundit mbi Trafikimin e 

qenieve njerëzore. Ne gjithashtu va-

zhdojmë mbështetjen financiare për Fon-

din Vullnetar të Kombeve të Bashkuara 

për Ndihmën ndaj Viktimave (UNVTF), ku 

Franca është kontribuesi i 5-të. Me part-

nerët tanë suedezë, ne kemi përcaktuar, 

nën nxitjen e ministrave Margot 

Wallström dhe Jean-Yves Le Drian, një strategji e përbashkët për të 

mbështetur luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore për shfrytëzim 

seksual, si pjesë e diplomacisë sonë feministe dhe vigjilencës në aspektin e 

barazisë gjinore dhe mbrojtjes të së drejtave. Ky veprim i përbashkët 

është pjesë e Rezolutës 2103 e Parlamentit Evropian dhe synon të 

promovojë modelin abolitionist dhe të mbrojë më mirë viktimat duke 

vepruar edhe sipas kërkesës. 

Së fundi, në kontekstin e Planit të Dytë Kombëtar të Veprimit 2019-2022, 

Franca, e cila zbaton Direktivën Evropiane dhe Konventën e Këshillit të 

Evropës si dhe mirëpriti misionin e vlerësimit të GRETA këtë muaj, synon 

të përqëndrohet veçanërisht në identifikimin e viktimave, mbrojtjen e tyre 

dhe në veçanti të të miturve, zbulimit të rrjeteve kriminale dhe luftës 

kundër përdorimit të internetit për trafikimin. Franca është gjithashtu e 

mobilizuar kundër punës së detyruar, në kontekstin e fushatës ndërk-

ombëtare 8.7 të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm dhe promovimit 

të standardeve të OIT-së. 

Të gjithë partnerët tanë ministrorë në këtë strategji janë mobilizuar dhe 

bashkëpunimi ndërkombëtar është një nga prioritetet tona. 

Së bashku me Sekretaren e Përgjithshme të MIPROF znj. Moniron-Braud 

dhe z. Erwann Tor, përgjegjës për programin tonë të bashkëpunimit në 

Evropën Juglindore, do të kem kënaqësinë t’ju takoj shpresoj së shpejti, 

në rajon ose në Paris, për të vazhduar partneritetin tonë në këtë luftë 

thelbësore për të drejtat themelore dhe dinjitetin njerëzor.  

 
 

Trafikimi i qenieve njerëzore është një nga krimet më të rënda dhe një cënim i 
rëndë i dinjitetit njerëzor. Sipas raporteve të rregullta të OKB-së dhe OSBE-së, ky 
kërcënim kriminal në veçanti është tani gjithnjë e më i zhvilluar në botë dhe 
përfiton nga gjendja e vështirë e viktimave. 

Në një kontekst të veçantë të presioneve të forta migratore, me prejardhje nga 
rajonet që vuajnë nga varfëria dhe paqëndrueshmëria, por gjithashtu për shkak 
të situatës së rëndë të krijuar nga pandemia, grupet kriminale të organizuara 
shfrytëzojnë këto dobësi dhe po bëhen kërcënim gjithnjë e më i madh për gratë 
dhe të miturit. 

Shfrytëzimi seksual përfaqëson një pjesë mbizotëruese të këtyre aktiviteteve 
kriminale, por puna ose lypja e detyruar po rriten me shpejtësi. Në çdo rast, sfida 
për t'iu përgjigjur kësaj situate duhet të jetë e dyfishtë: të mbrojë të drejtat 
themelore dhe dinjitetin njerëzor, të mbrojë viktimat dhe të çmontojë rrjetet e 
krimit të organizuar që shpeshherë janë transnacionale, çka nënkupton një 
ndihmë të ndërsjellë midis vendit të origjinës, tranzitit dhe destinacionit. 

Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore është pra një nga prioritetet e poli-
tikës së Francës dhe politikës së saj të jashtme. Si një ambasador përgjegjës për 
kërcënimet kriminale transnacionale, ky aktivitet në bashkëpunimin ndërk-
ombëtar për Ministrinë e Evropës dhe të Punëve të Jashtme është pjesë e mision-
eve të mia, në ndërlidhje me Misionin ndërministror të MIPROF, i cili piloton 
zbatimin e Planit të Dytë të Veprimi kombëtar (2019-2022 ), nën autoritetin e 
Sekretares të saj të Përgjithshme dhe koordinatore kombëtare kundër trafikimit, 
znj. Elisabeth Moiron-Braud. 

Shkëmbimi i përvojës dhe bashkëpunimi me fqinjët tanë në rajonin juglindor të 
Evropës është pjesë e objektivave tona të para dhe ne jemi të mobilizuar, me 
mbështetjen e programit të udhëhequr nga  
Z. Erwann Tor, për të forcuar këto bashkëpunime, në ndërlidhje edhe me UNODC 
dhe OSBE si dhe shoqërinë civile, angazhimin, ekspertizën dhe partneritetin e 
domosdoshëm të të cilave ne e përshëndesim. 

Muajt e fundit kanë qenë të pasura me aktivitete të zhvilluara nga Franca me 
partnerët e saj, siç dëshmohet nga ky buletin, dhe strategji e projekte të reja janë 
hartuar përsëri për evenimentet dhe bashkëpunimin e ardhshëm gjatë gjithë vitit 
2021, me një vëmendje të veçantë të Francës mbi këto tema në gjysmën e parë 
të vitit 2022 gjatë presidencës së saj të Bashkimit Evropian. 

Kongresi i fundit botëror për parandalimin e krimit dhe drejtësinë penale në 

Kioto miratoi me anë të deklaratës së saj një udhërrëfyes për pesë vitet e 

ardhshme. Lufta kundër trafikimit është një nga prioritetet. 
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ZOOM MBI… 
 

… programacioni 2021 i veprimtarisë së bashkëpunimit në fushën e  

luftës kundër  trafikimit  të  qenieve njerëzore në Evropën juglindore  

PARAQITJE 
  

 Që prej miratimit  në qershor 2014 të një strategjie ndërministrore në fushën e luftës kundër trafikimit të 

qenieve njerëzore në Evropën Juglindore, një komitet pilotimi ndërministror organizohet çdo vit nga Ministria e 

Evropës dhe Punëve të Jashtme për të bërë bilancin e veprimtarive të realizuara dhe për të shqyrtuar 

programacionin e parashikuar për vitin e ardhshëm. 
 

Komiteti i 6-të i pilotimit u mblodh më 17 dhjetorin e kaluar, nën kryesimin e z. Jean-Claude Brunet, 

ambasador i ngarkuar me kërcënimet kriminale transnacionale, që hapi takimin. Ky komitet mblodhi së bashku znj. 

Elisabeth Moiron Braud, Sekretare e Përgjithshme e misionit ndërdministror për mbrojtjen e grave kundër dhunës 

dhe luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore (MIRPROF), koordinatore kombëtare për luftën kundër trafikimit 

të qenieve njerëzore, si dhe përfaqësues të Ministritë e Drejtësisë dhe të Brendshme dhe Drejtorive të sektorit të 

Departamentit. 
 

Me këtë rast, z. Erwann Tor, magjistrat, i ngarkuar me misionin e 

"luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kriminalitetit të lidhur me 

të" në Evropën Juglindore në Përfaqësinë e Përhershme të Francës në 

Kombet e Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare në Vjenë, paraqiti 

bilancin 2020 dhe programin e aktiviteteve të bashkëpunimit teknik që do të 

realizohen gjatë vitit 2021 në kuadrin e mandatit të tij. Qëllimi kryesor është 

t’u përgjigjet shqetësimeve të aktorëve institucionalë të luftës kundër 

trafikimit të qenieve njerëzore në Francë dhe në Evropën Juglindore, të 

forcohet bashkëpunimi operacional mbi këtë temë dhe të mbrohet më mirë 

dhe të ndihmohen viktimat në përputhje me të drejtat e tyre themelore. 
 

 

 Ky progamacion zbaton dy dispozitat shumëvjaçare dhe 

ndërministrore të shpallura nga Franca në vitin 2019.  
 

 Nga njëra anë, bëhet fjalë për planin e dytë kombëtar të 

veprimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore, që parashikon në 

veçanti në komponentët e tij ndërkombëtarë të marrë pjesë në 

fushatat dhe veprimtaritë e mobilizimit në nivel ndërkombëtar, për të 

promovuar modelin abolicionist në fushën e prostitucioni nga 

diplomacia franceze dhe për të përforcuar trajnimin e personelit 

ushtrues të drejtësisë nëpërmjet shkollave të trajnimit gjyqësor. 
 

 Nga ana tjetër, është strategjia franceze për Ballkanin 

Perëndimor, të cilën Franca e ka miratuar për t’u angazhuar më shumë 

për stabilizimin e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, jo anëtare 

të Bashkimit Evropian, për zhvillimin e tyre ekonomik dhe social dhe 

për forcimin e sundimit të ligjit. Komponenti "Drejtësi" i kësaj 

strategjie parashikon vazhdimin e bashkëpunimit teknik në luftën 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krijimin e ekipeve të 

përbashkëta hetimore me të gjitha vendet e rajonit. 
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METODOLOGJIA  

 

 

 Aktivitetet e propozuara janë strukturuar rreth përparësive të identifikuara në 

nivel kombëtar. Ato janë zhvilluar duke ndjekur qasjen gjithëpërfshirëse të 4 « P »-ve 

të Planit botëror të Veprimit të Kombeve të Bashkuara kundër trafikimit të qenieve 

njerëzore: Parandalimi i trafikimit, Mbrojtja dhe ndihma për viktimat, Gjurmimi i 

autorëve dhe forcimi i Partneriteteve të krijuara për të luftuar kundër trafikimit të qe-

nieve njerëzore. Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme ka identifikuar pesë tema 

prioritare për bashkëpunimin teknik në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore në 

Evropën Jug-Lindore për vitin 2021:  
 

(1) trafikimi i qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual; 

(2) trafikimi i migrantëve kur qëllimi është të transportohen migrantët në një vend ku ata do të jenë viktima të 

shfrytëzimit, në kushte që përbëjnë veprën penale të trafikimit të qenieve njerëzore; 

(3) trafikimi i qenieve njerëzore për qëllime ekonomike ose forma serioze të shfrytëzimit përmes punës; 

(4) çështja e të drejtave të viktimave, veçanërisht duke vazhduar punën e shërbimit për të mbrojtur viktimat ose 

duke siguruar një pritje të sigurt për viktimat e trafikimit; 

(5) trafikimi i viktimave minorenë. 

 

Aktivitetet e parashikuara në këtë program, të drejtuara nga Z. Erwann Tor, janë hartuar në mënyrë që të 

sigurohet një ndikim konkret dhe i matshëm i aktiviteteve të bashkëpunimit teknik të zhvilluara me Shqipërinë, 

Bosnjë-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Greqinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, Malin e Zi, Ruma-

ninë dhe Serbinë, në format rajonal ose dypalësh. 

Studimet sociologjike të financuara në kuadrin e këtyre aktiviteteve kontribuojnë në një kuptim më të mirë 

të fenomeneve të vëzhguara në Francë. Veprimet e planifikuara për vitin 2021 me palët e interesuara kanë për 

qëllim të lehtësojnë identifikimin e masave të bashkëpunimit teknik që do të zhvillohen në lidhje me temat e stu-

diuara. 

 

Për më tepër, duke pasur parasysh masat e marra për të luftuar pandeminë 

COVID-19, të cilat e bëjnë të pasigurt zhvillimin me pjesëmarje, në vend të 

seminareve rajonale të planifikuara, janë rekrutuar disa këshilltarë 

kombëtarë nga UNODC për të mbështetur aktorët lokalë në përgatitjen dhe 

zhvillimin e këtyre seminareve. Në postet e tyre pranë misioneve në terren 

të UNODC në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, 

ata mbështesin pjesëmarrësit në identifikimin e nevojave dhe bëjnë të mun-

dur vazhdimin e shkëmbimeve, për të siguruar një ndikim real dhe të 

matshëm të aktiviteteve të bashkëpunimit. 

Këto seminare do të ndihmojnë në identifikimin e nevojave për sa i përket 

trajnimit ose hartimit të marrëveshjeve specifike të bashkëpunimit, të cilat 

mund të jenë objekt i bashkëpunimit dypalësh, me mbështetjen e shërbi-

meve të bashkëpunimit institucional dhe teknik, shërbimeve të sigurisë së brendshme dhe të magjistratëve të 

ndërlidhjes të pranishëm në ambasada, si dhe të misionit "lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimi-

nalitetit të lidhur me të". 

F A Q E  3  
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Prioriteti 1 : trafikimi i Qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual 

 

 

 Trafikimi i qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual përbën një formë të dhunës ndaj 

grave. Ata ende përfaqësojnë shumicën e viktimave të trafikimit njerëzor, duke marrë parasysh të gjitha 

format e shfrytëzimit së bashku. Ky fakt është vënë në dukje pa ndryshim nga shtetet anëtare, organizatat 

e shoqërisë civile dhe agjencitë e Bashkimit Evropian. Në botën e prostitucionit, rreziku i shfrytëzimit është 

veçanërisht i lartë. 

 Së pari, alokimi i fondeve ka për qëllim të mbështesë disa shoqata në Evropën Juglindore në 

zbatimin e projekteve në terren. Ky është rasti i ATINA, i cili punon për të siguruar që institucionet 

gjyqësore, policore dhe të mbrojtjes sociale serbe të kenë njohuri më të thelluara për prostitucionin në 

Serbi. Ky është gjithashtu rasti i ROSA, në Kroaci - fitues i thirrjes për projekte për vitin 2020 që synojnë 

forcimin e partneriteteve midis organizatave të shoqërisë civile kroate dhe franceze - dhe të Dignita dhe 

Roden Dvor në Bullgari, të cilët po zhvillojnë një projekt për të luftuar kundër dhunës ndaj grave dhe për të 

parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Së dyti, dy seminare rajonale të ekspertëve do të organizohen në bashkëpunim me sektorin për 

trafikimin e qenie njerëzore dhe trafikun e emigrantëve (HTMSS) të Zyrës së Kombeve të Bashkuara kundër 

Drogës dhe Krimin (ONUDC) si dhe Suedinë, në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore me qëllim 

shfrytëzimin seksual. Këto aktivitete do të trajtojnë, i pari, çështjen e kërkesës dhe, i dyti, atë të 

bashkëpunimit ndërkombëtar. 
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Strategjia e përbashkët franko-suedeze kundër trafikimit 

të qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual 
 

Kjo iniciativë diplomatike është lançuar zyrtarisht më 8 mars 2019, me rastin e Ditës 

ndërkombëtare të të drejtave të grave, nga Ministri francez i Punëve të Jashtme, Jean-Yves Le 

Drian dhe homologu suedez i asaj kohe, Margot Wallström.  

“Strategjia jonë e përbashkët do t'i kushtojë vëmendje të veçantë nevojës për të zvogëluar 

kërkesën për vajza dhe gra për prostitucion, në Evropë dhe në botë, pasi ekziston një lidhje e 

qartë midis trafikimit të qenieve njerëzore për qëllime të shfrytëzimit seksual dhe prostitucio-

nit. Kjo lidhje është vëtetuar mjaft mirë në studime të shumta dhe dëshmohet gjithashtu nga 

Rezoluta e Parlamentit Evropian mbi shfrytëzimin seksual dhe prostitucionin si dhe pasojat e 

tyre në lidhje me barazinë gjinore (2013/2103 (INI)). Trafikimi i qenieve njerëzore për qëllime 

të shfrytëzimit seksual nuk do të përfundojë për kohë sa ka kërkesa për vajza dhe gra për pros-

titucion. Prandaj, përqendrimi në uljen e kërkesës do të jetë një masë e rëndësishme për të 

luftuar kundër trafikimit të qenieve njerëzore me qëllim të shfrytëzimit seksual dhe dhunës 

ndaj grave dhe fëmijëve, si dhe për të forcuar barazinë gjinore. "  
 

 Më 8 mars 2021, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, am-

basadat e Suedisë dhe Francës në Rumani organizuan një tryezë të rrum-

bullakët mbi trafikimin e qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual. 

Me këtë rast, Ambasadorja e Francës në Rumani, Znj. Laurence Auer, 

nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit dypalësh dhe rajonal në luftën kundër 

këtij fenomeni. 

 

Në këtë tryezë, të drejtuar nga i ngarkuari me misionin "lufta kundër trafikimit të 

qenieve njerëzore dhe kriminalitetit të lidhur me të", Ambasadori Jean-Claude 

Brunet, përfaqësues special i ngarkuar me luftën kundër krimit të organizuar, dhe 

ish-ambasadori suedez i ngarkuar me luftën kundër trafikimit, z. Per-Anders Su-

nesson, prezantuan efektet e modelit abolicionist në fushën e prostitucionit, i cili 

ndërthur veprime sipas kërkesës, mbrojtje dhe mbështetje për viktimat, si dhe 

luftën kundër rrjeteve të trafikimit. Veprimtari të tjera të përbashkëta janë plani-

fikuar gjatë vitit. 

 Dy objektivat kryesore të këtij procesi janë, nga njëra anë, të nxjerrë në pah lidhjen midis prostitu-

cionit dhe trafikimit të qenieve njerëzore dhe, nga ana tjetër, të promovojë modelin abolicionist në fushën 

e prostitucionit në shkallë globale. Franca dhe Suedia, si edhe disa vende të tjera, kanë miratuar një 

legjislacion që nuk penalizon faktin e ushtrimit të prostitucionit, por aktin e të paguarit të një personi për 

të pasur një raport seksual. 
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Prioriteti 2 : trafiku i emigrantëve me synim dërgimin e tyre drejt një ven-

di ku ato do të jenë viktima të shfrytëzimit në kushtet e konsumimit të 

veprës penale të trafikimit të qenieve njerëzore 

 

 Pas krizës së migracionit të vitit 2015, mbyllja de facto e "rrugës Ballkanike" në mars 2016 zvogëloi 

mundësinë që migrantët të vazhdojnë legalisht udhëtimin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Rrje-

tet kriminale e kanë përfituar nga ky fenomen për të shfrytëzuar këta migrantë me qëllim të trafikimit të 

qenieve njerëzore. Kërcënimet e reja të krijuara nga kriza e migracionit po shkaktojnë presion të shtuar në 

kufij. Ndërhyrje të ndryshme në lidhje me këtë temë do të financohen nga Franca këtë vit. 

 

 Së pari, në përputhje me masën 44 të planit të dytë 

kombëtar të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, Franca 

mbështet vazhdimin e trajnimit në vend të personelit në luftën 

kundër këtij fenomeni përgjatë rrugëve migratore mesdhetare. 

Trajnimet zhvillohen nga Zyra e Përfaqësuesit Special dhe Koordi-

nator i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) 

për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, faza e fundit e të 

cilit filloi në 2019. Ky projekt ka dy objektiva kryesorë. I pari është 

përmirësimi i identifikimit të shpejtë të rasteve të trafikimit 

njerëzor midis migrantëve dhe refugjatëve, me një vëmendje të 

shtuar për të miturit e pashoqëruar dhe gratë e trafikuara, si dhe në hetimin dhe ndjekjen penale kundër 

trafikantëve. I dyti është të përmirësojë administrimin e çështjes së migracionit, në veçanti të kompeten-

cave të atyre që janë në vijën e parë në rajonin e Mesdheut për t’iu përgjigjur sfidave komplekse që lidhen 

me menaxhimin e flukseve të jashtëzakonshme të migrantëve. 

 

Së dyti, Franca do të mbështesë gjithashtu projektin e zhvilluar nga 

misioni i OSBE-së në Serbi për të luftuar kundër trafikimit të migrantëve 

me qëllim forcimin e bashkëpunimit rajonal në lidhje me ndjekjen pe-

nale të rrjeteve kriminale përgjegjëse për trafikimin që shfrytëzojnë 

migracionin e paligjshëm dhe azilkërkuesit, duke lehtësuar kalimet e 

paligjshme të kufirit përgjatë rrugës së Ballkanit Perëndimor. Ky pro-

jekt, i iniciuar në vitin 2016, po hyn në fazën e tij të dytë, me forcimin e platformës për bashkëpunim të 

rregullt dhe shkëmbimin e informacionit, si dhe me mbështetjen operacionale që i jepet hetimeve. 

 

 Së treti, është programuar një seminar rajonal ekspertësh mbi trafikimin e migrantëve kur qëllimi 

është të dërgohen migrantët në një vend ku do të jenë viktima të shfrytëzimit në kushtet që përbëjnë 

veprën e trafikimit të qenieve njerëzore, në bashkëpunim me seksionin HTMSS të ONUDC. Zbulimi i vikti-

mave në kufij do të jetë një nga temat për t’u diskutuar. 
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Prioriteti 3 : trafikimi i Qenieve njerëzore me qëllime ekonomike ose for-

ma të rënda të shfrytëzimit përmes punës 

 

 Fenomenet e lidhura me tregjet fleksibile të punës dhe përdorimi masiv i nënkontraktimit, të cilave 

u shtohen edhe mungesa e rrugëvetë sigurta dhe të rregullta për migrantët, nxisin në një shkallë 

shqetësuese trafikimin e qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin përmes punës. Pandemia COVID-19, 

megjithë tronditjen e madhe që ka shkaktuar, nuk e ka frenuar këtë trend pasi viktimat detyrohen të pu-

nojnë ose "në fshehtësi" ose në sektorë që janë relativisht të parregulluar dhe aktivitetet e të cilave 

nganjëherë vazhdojnë edhe gjatë periudhave të izolimit. Edhe në këtë fushë, shumë projekte do të përfi-

tojnë nga fondet franceze. 

 

 Së pari, sociologu Olivier Peyroux do të bëjë një analizë të situatës 

së shtetasve moldavë viktima të trafikimit njerëzor për qëllime ekonomike 

ose forma të rënda të shfrytëzimit përmes punës në Francë. Sociologu vuri 

në dukje se që nga viti 2018, numri i azilkërkuesve moldavë është rritur 

shumë dhe shpejt në rajonin e Parisit, dhe se shumë prej tyre jetojnë në 

kushte strehimi të këqija dhe refuzojnë mbështetjen sociale që u ofrohet. 

Shumë të dhëna na bëjnë të mendojmë se ekziston një rrjet i strukturuar që 

merret me shfrytëzimin ekonomik. Qëllimi i kësaj analize është të kuptojmë 

më mirë këtë fenomen në rritje në mënyrë që të jepen elemente specifike të 

njohurive në favor të mbrojtjes së viktimave dhe bashkëpunimit 

ndërkombëtar.  

 

  Së dyti, një seminar rajonal ekspertësh mbi trafikimin e qenieve njerëzore për qëllime të 

shfrytëzimit përmes punës, në veçanti të fëmijëve, në Evropën Juglindore do të organizohet në 

bashkëpunim me sektorin HTMSS të ONUDC dhe Koordinatorin Kombëtar të Luftës kundër Trafikimit të 

Qenieve Njerëzore dhe Migracionit të Paligjshëm të Bosnje-Hercegovinës.  

 

 I planifikuar për në 13 dhe 14 prill 2021, ky seminar synon të bashkojë profesionistë të drejtësisë 

penale, inspektorë të punës, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe sektorit privat për të diskutuar mbi 

sfidat e hasura dhe praktikat e mira të identifikuara për të luftuar këtë formë të trafikimit të qenieve 

njerëzore. Disa organizata ndërkombëtare do të paraqesin iniciativat e tyre në këtë fushë.  
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Prioriteti 4 : çështja e të drejtave të viktimave  

  

Ndihma dhe mbrojtja e ofruar viktimave të trafikimit njerëzor parashikohen në nenit 6 të Protokollit 

të Parë Shtesë të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar transnacional. Ky nen 

parashikon që secili shtet palë duhet të sigurohet që sistemi i tij ligjor parashikon masa që u mundësojnë 

viktimave të trafikimit të marrin "informacion mbi procedurat e zbatueshme ligjore dhe administrative", 

"këshilla dhe informacione, veçanërisht në lidhje me të drejtat që u njeh ligji" dhe "mundësinë e marrjes së 

kompensimit për dëmin e pësuar". Ai parashikon gjithashtu që çdo shtet palë do të marrë masa për të si-

guruar reabilititimin fizik, psikologjik dhe social të viktimave të trafikimit të personave. 

 

Në radhë të parë, fondet do të jepen për shoqatën « Terre des Hommes Albanie » e cila planifikon 

të zbatojë këtë vit fazën e dytë të projektit të saj që synon promovimin e një koordinimi më të mirë greko-

shqiptar brenda kornizës së mekanizmave ekzistues rajonalë dhe kombëtarë, për identifikimin e viktimave 

të trafikimit të qenieve njerëzore në një fazë të hershme dhe ndihmën ndaj tyre, me theks të veçantë në 

mbrojtjen e fëmijëve. Ky projekt synon gjithashtu të ofrojë trajnime për profesionistët shqiptarë dhe 

grekë, në veçanti të policisë kufitare dhe migracionit, me qëllim që të identifikojnë dhe mbrojnë më mirë 

viktimat. Gjithashtu, shoqata « Terre des Hommes » do të hartojë dhe publikojë materiale informuese për 

të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë civile në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore. 

 

  

 

 

Së dyti, Franca kontribuon rregullisht në Fondin e Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara për Vik-

timat e Trafikimit të Qenieve Njerëzore (UNVTF) dhe mbështet fushatën Cœur Bleu. UNVTF-ja mbështet 

punën e OJQ-ve të specializuara në të gjithë botën për të siguruar që gratë, fëmijët dhe burrat e 

shfrytëzuar nga trafikantët e qenieve njerëzore të identifikohen, të trajtohen njerëzisht si viktima të një 

krimi dhe të përfitojnë mbështetjen, mbrojtjen dhe ndihmën e nevojshme për aktiviterin e tyre fizik, psiko-

logjik, reabilitimin social dhe riintegrimi në komunitetet e tyre. Fushata Zemra Blu (Cœur Bleu) synon të 

rrisë ndërgjegjësimin për trafikimin e qenieve njerëzore dhe të nxisë në këtë mënyrë luftën kundër këtij 

krimi dhe ndikimit të tij në shoqëri. Të gjitha të ardhurat nga Fushata e Cœur Bleu shkojnë direkt në favor 

të UNVTF-së. 

 

 
 

 

 Së treti, një seminar rajonal ekspertësh është mbajtur në bashkëpunim me sektorin HTMSS të 

ONUDC-së dhe Komisionin Kombëtar të Maqedonisë së Veriut për luftën kundër TQNJ dhe 

kundër migracionit të paligjshëm, për të drejtat e viktimave të trafikimit të qenieve njerë - 

zore në Evropën Juglindore.  
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 Më 3 dhe 4 mars 2021, një seminar rajonal ekspertësh u organizua me 

qëllim që të shqyrtoheshin të drejtat e viktimave të trafikimit të qenieve 

njerëzore për të pasur akses në drejtësi dhe në rekurse efikase. Ky seminar, i 

cili mblodhi më shumë se 100 pjesëmarrës nga 12 kombësi të ndryshme, u 

organizua nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin (UNODC) 

dhe Përfaqësia e Përhershme e Francës pranë Kombeve të Bashkuara dhe 

organizatat ndërkombëtare në Vjenë, në bashkëpunim me Komisionin 

Kombëtar të Maqedonisë së Veriut për luftën kundër TQNJ dhe kundër 

migracionit të paligjshëm. Seminari u hap nga Znj. Magdalena Nestorovska, 

Koordinatore Nacionale e ngarkuar me luftën kundër TQNJ të Komisionit të lartpërmendur dhe Ambasadori 

Sticker, Përfaqësues i përhershëm i Francës pranë Kombeve të Bashkuara dhe Organizatave 

Ndërkombëtare në Vjenë.  
 

 Gjatë sesionit të parë, Znj. Petya Nestorova, Sekretare Ekzekutive e Konventës së Këshillit të 

Evropës për luftën kundër TQNJ theksoi se kjo temë ishte në qendër të ciklit të tretë të vlerësimit të Grupit 

të Ekspertëve të Këshillit të Evropës mbi luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzove. 

 

 Ushtruesit e drejtësisë penale, aktorët e mekanizmave kombëtarë të ndihmës për viktimat dhe 

përfaqësuesit e shoqërisë civile folën rreth çështjeve konkrete, sfidave dhe praktikave të mira të 

identifikuara. Shumë përfaqësues francezë morën pjesë në këtë seminar. Profesionistë nga Ministria e 

Drejtësisë dhe Delegacioni Ndërministror për Ndihmën ndaj Viktimave prezantuan qasjen e që zbatohet në 

Francë. Këto prezantime u pasuan me ndërhyrje nga koordinatorja e sistemit kombëtar për pritjen dhe 

mbrojtjen e viktimave të trafikimit (Ac.Sé) dhe nga një avokat ekspert.  
 

 Gjatë seancës përmbyllëse, i ngarkuari me misionin "lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore 

dhe kriminalitetit të lidhur me të" ritheksoi disa nga pistat e përmendura për të forcuar masat e 

identifikimit të viktimave, një parakusht për aksesin në rekurse efikase si dhe masat e kompensimit për 

viktimat, të cilat u vunë në pah gjatë debateve.  

 

ZOOM MBI... 

… Seminarin rajonal të ekspertëve mbi « aksesin në drejtësi dhe për rekurse 

efikase për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore në evropën juglindore » 
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Prioriteti 5 : trafikimi i viktimave të mitura 

 

 Në raportin e saj global mbi trafikimin e qenieve njerëzore për vitin 2020 të publikuar muajin e ka-

luar, ONUDC-ja vëren se në të gjithë botën, rreth një në tre viktima të zbuluar të TQNJ janë fëmijë. Kjo 

përqindje po rritet çdo vit. Fëmijët viktima të TQNJ shpesh preken nga disa lloj problemesh në të njëjtën 

kohë. Përveç moshës së tyre të re, ata gjithashtu mund të vuajnë nga mungesa e mbrojtjes prindërore ose 

mangësi në zhvillim. Pandemia COVID-19 i ka përkeqësuar këto probleme. Një numër projektesh të finan-

cuara nga Franca do të fillojnë ose do të vazhdojnë mbi këtë çështje ndërsektoriale. 

 

Së pari, sociologu Olivier Peyroux do të finalizojë një analizë mbi të 

miturit shqiptarë të detyruar të kryejnë krime dhe të lypin në Francë. 

Duke pasur në qendër të punës së tij të miturit e pashoqëruar që janë 

shtetas shqiptarë të burgosur në Francë, sociologu konstatoi se shu-

mica e tyre ishin të dënuar kryesisht për vjedhje dhe trafik droge. Qël-

limi i kësaj diagnoze është t'u japë ushtruesve të drejtësisë, në ve-

çanti magjistratëve, edukatorëve në mbrojtjen ligjore të të rinjve dhe 

shërbimeve të ndihmës sociale për fëmijët, indikatorët e nevojshëm 

për të dalluar, midis akteve të delikuencës dhe lypjes, rastet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore, 

në mënyrë që të mundësohet mbrojtja e viktimave dhe zbulimi i rrjeteve të trafikimit.  

 

 Së dyti, aktivitetet e bashkëpunimit dypalësh do të ndërmerren me disa vende partnere në 

Evropën Juglindore mbi tematikën e të miturve. Për këtë arsye është caktuar një aktivitet në Shqipëri për 

të diskutuar rreth përfundimeve të kësaj analize, me qëllim përmirësimin konkret të koordinimit të siste-

meve të mbështetjes së viktimave. Shoqata Caritas Albania do të flasë në lidhje me rekomandimet e pro-

jektit për "forcimin e kapaciteteve shtetërore për të parandaluar shfrytëzimin e punës së të miturve shqip-

tarë të dërguar në vendet fqinje" të zbatuar që nga viti 2017, me fonde të vëna në dispozicion nga Franca. 

Sesioni trajnues për magjistratët në bashkëpunim me shkollën shqiptare të trajnimit juridik është mbajtur 

më 11 dhe 12 dhjetor 2019. 

 

 

 

 

 Së treti, është planifikuar një seminar rajonal ekspertësh mbi trafikimin e viktimave të mitura në 

bashkëpunim me sektorin HTMSS të ONUDC. Çështja e viktimave të mitura gjithashtu do të trajtohet në 

mënyrë transversale në seminaret e ndryshme. Në mënyrë që të plotësojë kuadrin e seminareve të 

ekspertëve mbi shfrytëzimin seksual dhe shfrytëzimin përmes punës, ky seminar rajonal do të diskutojë më 

specifikisht çështjen e të miturve të detyruar të kryejnë krime. 
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RIKTHIM MBI... 

… mbledhja e rrjetit të koordinatorëve kombëtarë të ngarkuar me 

luftën kundër trafikimit të Qenieve njerëzore në evropën juglindore 

 Mbledhja u organizua nga Agjencia rumune për Luftiën kundër e Trafikimit të Personave (ANITP) 

me mbështetjen e Zyrës së Kombeve të Bashkuara për luftën kundër Drogës dhe Krimit (UNODC), Qendrës 

Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikës së Migracionit (ICMPD) dhe Ministrisë së franceze të Evropës dhe 

Punëve të Jashtme. Të gjitha përparësitë e identifikuara nga kjo e fundit në luftën kundër trafikimit në 

Evropën Juglindore (shih faqet 4 deri 10) u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje. 
   

 Z. Bogdan Despescu, Sekretar Shteti dhe Koordinator i Komitetit të monitorimit për zbatimin e stra-

tegjisë Kombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Ministrinë e Brendshme të Rumanisë hapi ta-

kimin. Z. Valiant Richey, Përfaqësues Special dhe Koordinator i OSBE-së për Luftën kundës TQNJ dhe Znj. 

Petya Nestorova, Sekretare Ekzekutive e Konventës së Këshillit të Evropës për Luftën kundër TQNJ drejtuan 

debatet. 
 

 Znj. Elisabeth Moiron-Braud, Sekretare e Përgjithshme e Misionit Ndërmi-

nistror për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe luftën kundër trafikimit të qenieve 

njerëzore (MIPROF), rikujtoi angazhimin e Francës në luftën kundër formave të 

ndryshme të shfrytëzimit përmes zbatimit të planit të dytë kombëtar të veprimit 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore (2019-2021). Duke iu referuar parimeve të 

ligjit që synojnë forcimin e luftës kundër sistemit të prostitucionit dhe 

mbështetjen e personave të prostituuar, ajo shpjegoi se qasja e Francës i vendos 

viktimat në qendër të planit kombëtar. Në fund, ajo nënvizoi se MIPROF dhe ak-

torët ndërministrorë francezë të interesuar ishin të gatshëm të forconin shkëmbimin e përvojës, praktikat 

e mira dhe për të lehtësuar njohjen e ndërsjellë të ligjeve dhe mekanizmave me pjesëmarrësit. 
 

 Koordinatorët kombëtarë të ngarkuar me luftën kundër TQNJ, ushtruesit e drejtësisë penale dhe 

përfaqësuesit e drejtësisë penale ndanë përvojën e tyre. 
 

 Magjistrati ndërlidhës francez në Rumani dhe Republikën e Moldavisë, me seli në Bukuresht, shpje-

goi rolin e tij dhe punën e tij për të lehtësuar bashkëpunimin penal midis Francës dhe këtyre vendeve. 
 

 Znj. Geneviève Colas, koordinatore e rrjetit "Së bashku kundër trafikimit" theksoi punën e kryer me 

shoqatat në Evropën Juglindore. 
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KTHIM MBI... 
… kongrsin e 14-të të kombeve të bashkuara për  

parandalimin e krimit dhe për drejtësinë penale  

nga data 7 deri më 12 mars 2021 në kioto  

  

  

Ky Kongres përbën mbledhjen më e madhe në botë në fushën e parandalimit të krimit dhe 

drejtësisë penale. Çdo pesë vjet që nga viti 1955, ai mbledh së bashku politikëbërës të niveleve të larta, 

profesionistë në parandalimin e krimit dhe drejtësinë penale, organizata ndërkombëtare dhe rajonale, si 

dhe universitarë, studiues, ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga e gjithë bota. Këtë vit, për 

shkak të pandemisë COVID-19, ai u zhvillua kryesisht në formatin virtual, gjë që ndodhi për herë të parë. 

 Gjatë hapjes së Kongresit u miratua një deklaratë politike nga të gjithë përfaqësuesit e lartë të ven-

deve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Deklarata e Kiotos përcakton udhërrëfyesin për komunitetin 

ndërkombëtar në fushën e parandalimit të krimit dhe në drejtësinë penale për pesë vitet e ardhshme. Ajo 

është pjesë e Programit të Kombeve të Bashkuara 2030 për zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo deklaratë pasqy-

ron përparësitë që ka Franca në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe trafikimit të migrantëve : 

« 81. Intensifikim i përpjekjeve për të parandaluar, për t’u përballur dhe për të luftuar kundër trafiki-
mit të qenieve njerëzore përmes mbështetjes së mbledhjes dhe përdorimit të përbashkët të të dhënave sipas 
nevojave, në sajë të asistencës teknike të dhënë në këtë fushë nga Zyra e Kombeve të Bashkuara kundër 
drogës dhe krimit, duke shënjestruar faktorët që i shtyjnë njerëzit drejt trafikimit, duke zbuluar dhe 
shkartërruar rrjetet e trafikimit, përfshirë këtu edhe mjetet e tyre logjistike, duke parandaluar kërkesën, e 
cila sjell shfrytëzimin dhe trafikimin, duke i dhënë fund pandëshkueshmërisë së rrjeteve të trafikimit, duke 
zhvilluar herime financiare dhe duke përdorur teknika hetimore speciale në respekt të kushteve të pa-
rashikuara nga legjislacioni i brendshëm dhe duke mbrojtur viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore. »  

 « 82. Të miratojmë dhe të zbatojmë mase efikase për të parandaluar dhe luftuar trafikun e paligjshëm 

të migrantëve dhe për të mbrojtur jetën dhe të drejtat njerëzore të këtyre personave në përputhje me detyri-

met që kanë në këtë kontekst Palët në Konventën kundër kriminalitetit të organizuar dhe Protokollin 

kundër trafikimit të paligjshëm të migratëve në rrugë tokësore, ajrore dhe detare, shtesë e Konventës, si 

dhe të gjitha detyrimet ndërkombëtare përkatëse, përfshirë këtu edhe ato mbi të drejtat e njeriut, të forco-

jmë bashkëpunimin dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar në këtë fushë, kryesisht për të luftuar, përmes 

kryerjes së hetimeve financiare paralele si dhe teknikave hetimore speciale, kundër rolit gjithnjë e më të 

madh të organizatave kriminale kombëtare dhe transkombëtare, të cilat e shfrytëzojnë këtë kriminalitet si 

dhe vepra të tjera penale të kryera kundër migrantëve, dhe të angazhohemi të bëjmë ç’është e mundur për 

të shmangur viktima dhe humbje të tjera të jetëve njerëzore. » 



 

Përfqësia e Përhershme e Francës pranë OKB-së dhe organizatave ndërkombëtare në Vjenë 

 Përfqësia e Përhershme e Francës pranë OSBE-së 

F A Q E  1 3  

ZOOM MBI... 

… aktiviteti paralel në lidhje me fondin e mirëbesimit 

të kombeve të bashkuara për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore 

më 8 mars 2021 në Kioto  

 Në aktivitetin paralel që shënoi 10-vjetorin e Fondit të Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara për 

Viktimat e Trafikimit të Qenieve Njerëzore (UNVTF), pjesëmarrësit theksuan suksesin e Fondit dhe 

bashkëpunimin midis ONUODC dhe shteteve anëtare për të siguruar ndihmë të drejtpërdrejtë për viktimat 

e trafikimit. 

 "Në krizën COVID, vështirëritë rriten, pasi gratë dhe të rinjtë preken veçanërisht nga humbja e ven-

deve të punës, mbyllja e shkollave dhe pamundësia për të përfituar mbrojtje sociale", tha Znj. Ghada Waly, 

Drejtoreshë Ekzekutive e ONUDC. Ajo shtoi se “së bashku ne mund të arrijmë të kemi një mbështetje të re 

për Fondin e financimeve të veçanta dhe të ndihmojmë më shumë viktimat që të rindërtojnë jetën e tyre." 
 

 Ambasadori Brunet nënvizoi se Franca e kishte bërë luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore 

një nga përparësitë e saj, veçanërisht në kontekstin ndërkombëtar dhe përshëndeti mundësinë e ofruar 

gjatë këtij Kongresi në Kioto për të shkëmbyer mbi këtë kërcënim në rritje, i cili ka përfituar nga vështirësitë 

e shkaktuara nga pandemia COVID-19. 
 

 Franca, e cila ka mbështetur financiarisht UNVTF që nga viti 2010, është kontribuesi i saj i pestë. 
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