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Strategjia kombëtare kundër trafikimit të fëmijëve
dhe mbrojtjes së fëmijëve, viktima të trafikimit

I. Hyrje
Gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka kaluar një proces të vështirë dhe kompleks
tranzicioni, i cili është shoqëruar me papunësi dhe varfëri, të pandeshura më parë, lëvizje
demografike të pakontrolluara brenda vendit dhe jashtë tij, dhe me një fenomen të ri, si
rezultat i këtyre ndryshimeve.
Fillimisht lëvizjet masive dhe largimet drejt perëndimit u bënë si rezultat i ndryshimit të
sistemit politik, nevojës për hapje të kufijve dhe një jete më të mirë. Kështu, deri në fillim
të vitit 1992 pati largime masive drejt perëndimit, kryesisht drejt Greqisë e Italisë, si dy
vendet më të afërta.
Pas viteve 1992, pas këtij emigracioni masiv, elementë kriminalë dhe të korruptuar
filluan që të krijojnë rrugë trafikimi ilegale, nga ku siguruan fitime të mëdha. Në këtë
fazë filloi dhe aktiviteti kriminal i trafikimit të qenieve njerëzore, duke përfshirë këtu
trafikimin e grave dhe fëmijëve me qëllim shfrytëzimi, një fenomen thellësisht negativ në
shoqërinë shqiptare, duke sjellë fitime mjaft të mëdha për trafikantët.
Përveç konflikteve të zgjatura në Ballkan, mungesës së stabilitetit të brendshëm, krimi i
organizuar kombëtar dhe ndërkombëtar, rrjetet e trafikut, si dhe lëvizjet e pakontrolluara
të kalimit të kufijve, e përkeqësuan fenomenin e trafikut në vend, duke sjellë një fluks të
madh migrantësh të paligjshëm, duke përfshirë këtu gra dhe fëmijë nga vendet e Europës
Lindore, si dhe nga vende të tjera më të largëta, si për qëllime shfrytëzimi në Shqipëri,
ashtu edhe duke i transituar drejt Europës.
II. Trafiku i fëmijëve për qëllim shfrytëzimi dhe fitimi
Ndryshe nga më sipër, trafiku i fëmijëve në Shqipëri, kryesisht në vendet fqinje, është një
nga fenomenet më shqetësuese dhe një nga plagët sociale më serioze, duke pasur
parasysh brishtësinë e fëmijëve, dhe pasojat në dëmtime fizike dhe psikologjike në jetën e
fëmijëve, si dhe për brezat e ardhshëm.
Në Shqipëri, varfëria u shoqërua me dobësim të traditës, humbje të lidhjeve familjare dhe
solidaritetit të të afërmëve (lidhjeve të gjakut). Këto situata rënduan në shoqërinë dhe
familjen shqiptare dhe veçanërisht mbi fëmijët, të cilët janë dhe pjesa më e brishtë në një
familje.
Në disa raste, abandonimi i shkollës në zonat rurale dhe lëvizja masive demografike e
familjeve, veçanërisht nga zona verilindore, solli që shumë fëmijë të fillojnë të punojnë
në rrugët e qyteteve të mëdha, nga ku ata u bënë viktima të rekrutimit në aktivitete

kriminale dhe në rrjete trafikimi të organizuara. Në raste të tjera, sidomos në komunitete
dhe familje të përjashtuara, jo të ndërgjegjësuara për trafikimin dhe pasojat e tij, në
shumë raste nxitën dërgimin e fëmijëve jashtë shtetit me besimin se atje do të krjojnë një
të ardhme më të mirë, duke bërë dhe marrëveshje me të ashtuquajturit “mbrojtës”.
Burimet më të spikatura të rekrutimit të fëmijëve për trafikim janë:
• Familje të divorcuara ku mungon kujdesi familjar;
• Familje me shumë fëmijë dhe në gjendje të vështirë ekonomike;
• Familje fshatare me shpresë ndihme nga fëmijët;
• Fëmijë të mbetur jetimë dhe pa kujdes;
• Familje që prindërit u janë larguar për punësim jashtë shtetit;
• Fëmijë që kanë braktisur shkollën dhe janë marrë me lypësi e veprimtari tjetër të
kundërligjshme edhe në Shqipëri;
• Fëmijë që nuk mund të shkojnë në shkollë;
• Fëmijë të paregjistruar që në lindje;
• Familje ku të paktën një fëmijë është trafikuar edhe më parë;
• Familje me fëmijë me paaftësi mendore të trashëguar nga prindërit;
• Fëmijë të dalë nga martesa e prindërve në moshë të re.
Rrugët e trafikimit të fëmijëve zakonisht janë të njëjtat me ato të trafikimit të qenieve
njerëzore, por nga trafikantët përdoren edhe dokumente të falsifikuara si kujdestarë apo
prindër të tyre. Vendet e destinacionit, ku trafikohen fëmijët, janë zakonisht vendet
fqinje, si Italia dhe Greqia, nga ku rrjetet e trafikut dhe grupet e organizuara kriminale
shtrijnë veprimtarinë e tyre edhe në vende të tjera të Europës.
Sipas një OJQ-je ndërkombëtare, numri i fëmijëve të pashoqëruar gjatë kësaj dekade në
emigracion llogariten rreth 4000, kryesisht në vendet fqinje. Ka OJF të tjera që sjellin
shifra që numri i fëmijëve që janë larguar ilegalisht dhe janë shfrytëzuar për lypësi, punë
fizike, dhe aktivitete të tjera të paligjshme arrin deri në 6000. Për natyrën klandestine të
fenomenit, si dhe mungesën e informacionit nga vendet e destinacionit, konfirmimi i
këtyre shifrave është shumë i vështirë, megjithëse fenomeni është mjaft shqetësues edhe
sikur shifrat realisht të jenë më të ulëta.
III. Strategjia kombëtare për luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore, 2001-2004

Në dhjetor 2001, Qeveria shqiptare, duke e konsideruar luftën kundër trafikut të qenieve
njerëzore dhe të të gjitha formave të tij si një prioritet shqiptar dhe ndërkombëtar, aprovoi
strategjinë kombëtare për luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore 2001-2004, e hartuar
nga strukturat qeveritare në bashkëpunim me OJQ-të lokale dhe organizatat
ndërkombëtare që punojnë në fushën e antitrafikut.
Strategjia kombëtare përfshin objektiva dhe specifika në programe afatshkurtra dhe
afatmesme në fushat e parandalimit dhe të mbrojtjes, ndjekjes penale dhe dënimit të
trafikantëve (si dhe reformat e duhura ligjore), si dhe fushatat e ndërgjegjësimit dhe
masat sociale dhe institucionale për strehimin dhe riintegrimin afatgjatë të viktimave të
trafikut.
Megjithëse trafiku i fëmijëve nuk është në fokusin kryesor të Strategjisë kombëtare,
2001-2004, strategjia dhe masat e marra në këtë kuadër njohin për herë të parë
dimensionin human, social, ligjor dhe kompleksitetin institucional për luftën kundër
trafikut të fëmijëve dhe riintegrimin e tyre, si dhe rëndësinë e zhvillimit social dhe
ekonomik, uljen e varfërisë dhe dhënien e mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët
shqiptarë për të bërë të mundur shfarosjen e këtij fenomeni.
Gjithashtu në këtë strategji konstatohet se lufta kundër trafikut të qenieve njerëzore
kërkon një angazhim jo vetëm të institucioneve shtetërore, por edhe të organizatave
ndërkombëtare, OJF-ve vendase dhe OJQ-ve ndërkombëtare, që ofrojnë kapacitete dhe
eksperiencë unike në këtë fushë. Një nga arritjet më të fuqishme të strategjisë është dhe
institucionalizimi në një nivel më të lartë të bashkëpunimit me OJF-të vendase, OJQ-të
ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri, si dhe
përmirësimi i bashkëpunimit dhe iniciativave të dyanëshme me institucionet qeveritare
dhe joqeveritare të vendeve të rajonit.
Si rezultat i rritjes së punës të forcave të rendit dhe zbatimi i detyrave të strategjisë
kombëtare nga koordinimi i punës i të gjitha institucioneve si qeveritare, ashtu dhe
joqeveritare në fushën e ndjekjes penale, mbrojtjes dhe parandalimit, Shqipëria ka bërë
një përparim të dukshëm në luftë kundër fenomenit të trafikut duke filluar qysh më 2001,
jo vetëm në uljen e numrit të viktimave nga ky trafik në vend, por gjithashtu më 2002
Shqipëria nuk ka më statusin e një vendi kryesor destinacioni dhe transiti (në krahasim
me origjinën).
Megjithatë, nga konstatimet e organizmave të brendshëm dhe ndërkombëtarë, në Shqipëri
janë identiflkuar dobësi në zbatim, të cilat vazhdojnë të kenë një ndikim negativ megjithë
përpjekjet e Qeverisë shqiptare. Në këto dobësi përfshihet, krahas të tjerave, vazhdimi i
emigrimit ilegal të fëmijëvë në vendet fqinje, kryesisht Greqi dhe Itali, dhe mungesa e
strukturave të nevojshme parandaluese dhe mbrojtëse, si dhe kapacitetet për t’iu
kundërpërgjigjur problemit në një mënyrë sa më efektive.
Si rezultat, në tetor 2003, Qeveria shqiptare aprovoi planin e punës antitrafik 2003-2004,
brenda kuadrit të strategjisë kombëtare, një nga objektivat e të cilit ishte dhe hartimi i
strategjisë për luftën kundër trafikut të fëmijëve. Në planin e punës 2003-2004 përfshihej

edhe ngritja e një grupi ndërministror, brenda strukturave qeveritare për të luftuar
trafikun e qenieve njerëzore, për të punuar me organizatat kombëtare, OJF-të vendase,
OJQ-të ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, për të hartuar, zbatuar dhe
monitoruar objektivat në kuadër të luftës kundër trafikut të fëmijëve, në të gjitha aspektet
e tij.
IV. Drafti i strategjisë kombëtare dhe plani i punës për luftën kundër trafikut të fëmijëve
dhe mbrojtjes së fëmijëve, viktima të trafikut, 2005-2007
Kjo strategji e re nuk dublon Strategjinë kombëtare kundër trafikut të qenieve njerëzore, e
cila vazhdon të zbatohet, por e shikon fenomenin e trafikimit në një këndvështrim të ri,
brenda kuadrit të strategjisë kombëtare, dhe synon që të intensifikojë për këtë qëllim
koordinimin dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe organizmave qeveritare,
ndërkombëtare dhe lokale, si dhe të OJQ-ve.
Kjo strategji u hartua nga një grup pune me specialistë nga Ministri i Shtetit për
Koordinim, Ministria e Rendit, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, Ministria e Punës dhe
e Çështjeve Sociale, Prokuroria e Përgjithshme. Këta specialistë punuan si një grup pune
“ad-hoc”. Në punën e tij grupi u mbështet nga UNICEF-i dhe u ndihmua nga BKT
(bashkë kundër trafikimit të fëmijëve) një rrjet shoqatash që punojnë së bashku kundër
trafikimit të fëmijëve, duke përfshirë këtu edhe IOM, ILO, ICMC dhe OSCE. Gjithashtu
kjo iniciativë u mbështet edhe nga Task Forca e Paktit të Stabilitetit për Europën
Juglindore (TFPC).
Në hartimin e kësaj strategjie, grupi i punës u bazua edhe në udhëzimin e UNICEF-it
2003 për mbrojtjen e fëmijëve viktima të trafikut në Europën Juglindore, u bazua edhe në
instrumentet ligjore vendas dhe ndërkombëtare, si dhe në analizat e bëra për këtë
fenomen në Shqipëri nga OJQ vendase dhe të huaja.
V. Objektivat e strategjisë së luftës kundër trafikut të fëmijëve dhe plani i punës
Strategjia për luftën kundër trafikut të fëmijëve ka si qëllim përshpejtimin e iniciativave
të ndërmarra për të ulur dhe ndaluar fenomenin e trafikut të fëmijëve në Shqipëri, duke
intensifikuar dhe koordinuar aktivitetet e të gjitha institucioneve qeveritare, partnerëve
ndërkombëtarë, OJF-ve vendase dhe OJQ-ve ndërkombëtare përmes përmbushjes së
objektivave, detyrave dhe afateve kohore bashkëngjitur në planin e punës për një
periudhë 2-vjeçare (2005 -2007).
Në këtë strategji dhe plan pune i është vënë prioritet identifikimit dhe ndjekjes penale të
trafikantëve dhe organizatorëve përmes rritjes së përpjekjeve të forcave policore në vend
dhe përgjatë kufijve, si dhe masat që do të merren për fëmijët që janë në rrezik ose që
janë trafikuar, për t’i ofruar atyre ndihmë mjekësore, psikologjike, sociale dhe
ekonomike.
Në këtë këndvështrim, kjo strategji e re nuk parashikon vetëm masat për një strehim të
përkohshëm dhe të ngritjes së kapaciteteve për institucionet dhe punonjësit socialë, por

edhe rehabilitimin afatgjatë dhe integrimin, si ndihmë familjare, zhvillimi i shërbimeve të
përkujdesjes dhe birësimit, të bazuar në të drejtën që çdo fëmijë ka për t’u rritur në
famlije.
Gjithashtu janë parashikuar masa në lidhje me braktisjen e shkollës, punës së paligjshme
për fëmijët, uljen e varfërisë dhe nevojat për trajnime profesionale, si alternativa për të
ulur emigracionin e paligjshëm, trafikimin dhe ritrafikimin.
Një prioritet i është dhënë dhe masave në kuadër të ndërgjegjësimit të publikut, si nga
Qeveria dhe organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare të specializuara, duke vënë
theksin në zonat rurale dhe në sektorët më në nevojë të shoqërisë urbane.
Kjo strategji, gjithashtu, parashikon krijimin e një strukture të veçantë në nivel prefekture
për të koordinuar dhe monitoruar parandalimin e trafikut të fëmijëve, mbrojtjen dhe
rehabilitimin, arsimimin, shërbimin shëndetësor dhe social, punën policore dhe
punonjësit e pushtetit lokal. Në këtë strategji, gjithashtu, inkurajohet edhe ngritja e
partneritetit në nivel lokal të strukturave qeveritare dhe joqeveritare me partnerët lokalë
për të zbatuar objektivat e parashikuara në planin e punës.
Strategjia bazohet në parimin dhe bindjen që ka Qeveria shqiptare se trafiku i fëmijëve, si
të gjitha format e tjera të trafikut të qenieve njerëzore, përbën krim dhe dëmton dinjitetin
dhe të drejtat e njeriut dhe të qytetarëve, dhe është përgjegjësia kryesore e Qeverisë për ta
luftuar dhe zhdukur këtë fenomen.
Në të njëjtën kohë theksohet se edhe pse Qeveria shqiptare ka dhe pranon përgjegjësinë
kryesore për këtë fenomen, ashtu siç manifestohet edhe në përgjegjësitë që ajo ka marrë
në draft planin e punës të strategjisë së luftës kundër trafikut të fëmijëve, përsëri është
mjaft i nevojshëm dhe dobiprurës partneriteti dhe bashkëpunimi me sektorin joqeveritar,
me partnerët dhe donatorët ndërkombëtarë, duke marrë parasysh këtu dhe mungesën e
burimeve financiare dhe njerëzore, si dhe duke vlerësuar ekspertizën që këto organizata
ofrojnë në fusha specifike.
VI. Struktura e planit të punës të luftës kundër trafikut të fëmijëve
Në përputhje me sa më sipër, plani i punës është hartuar sipas një strukture me katër pika,
që është rënë dakord me partnerët vendas dhe ndërkombëtarë:
- Parandalimi (ku përfshihet forcimi i ligjit dhe rritja e kontrollit të kufijve, rritja e
ndërgjegjësimit, edukimi dhe informimi, si dhe trajnimi në nivel lokal dhe kombëtar,
duke u fokusuar në komunitetet më të brishta/të prekura);
- Mbrojtja dhe riintegrimi i fëmijëve, viktima të trafikut (ku përfshihet kuadri ligjor,
forcat policore, ndjekja penale dhe procedurat ligjore);
- Kthimi vullnetar i asistuar ( bazohet mbi praktikat më të mira për identifikimin,
mbrojtjen, dhe kthimin në vendin e origjinës të fëmijëve);

- Koordinimi i aktorëve (kombëtarë dhe ndërkombëtarë, qeveritarë dhe joqeveritarë, në
nivel qendror dhe lokal).
VII. Parimet e përgjithshme ku bazohet strategjia e kundër trafikut të fëmijëve
- Të drejtat e fëmijës
Të gjitha veprimet e ndërmarra në lidhje me fëmijët viktima do të udhëhiqen dhe do të
jenë të bazuara në parimet e mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të njeriut siç është
parashikuar në Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës (1989).
Fëmijëve viktima u jepet e drejta të kërkojnë masa speciale për mbrojtje, si viktima dhe si
fëmijë, në pajtueshmëri me të drejtat dhe nevojat e tyre specifike.
Përfshirja e fëmijës viktimë në aktivitetet kriminale nuk duhet të cenojë statusin e tij si
fëmijë dhe si viktimë.
- Interesi më i lartë i fëmijës
Në të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me fëmijët viktima, qofshin ato të ndërmarra nga
institucionet e përkujdesjes sociale publike apo private, nga gjykatat, autoritetet
administrative ose nga personat juridikë, në çdo rast detyrë parësore duhet të jetë interesi
më i lartë i fëmijës.
- E drejta për mosdiskriminim
Fëmijëve viktima u jepet e drejta të kërkojnë masa mbrojtëse dhe të drejta të njëjta si të
gjithë fëmijët e tjerë, të cilët janë banorë të atij shteti. Para së gjithash ata duhet të
konsiderohen si fëmijë. Të gjitha elementet rreth statusit të tyre, përkatësisë kombëtare,
racës, gjinisë, gjuhës, besimit fetar, përkatësisë etnike ose origjinës sociale, lindjes ose
ndonjë statusi tjetër duhet të jenë dytësore.
- Respektimi i pikëpamjeve të fëmijës
Fëmija viktimë, e cila është në gjendje të formojë pikëpamjet e tij apo të saj, gëzon të
drejtën t’i shprehë këto pikëpamje në mënyrë të qartë lidhur me çdo gjë që ka të bëjë me
të, si në vendimin e tij lidhur me mundësinë e kthimit në familje ose në vendin e
origjinës.
Pikëpamjeve të fëmijës duhet t’u jepet vëmendja e duhur në pajtueshmëri me moshën, në
interesin më të mirë të tij, si dhe me pjekurinë e tij.
- E drejta për informim

Fëmijëve viktima duhet t’u sigurohet informacion mbi statusin e tyre, situatën e tyre, të
drejtat e tyre, shërbimet të cilat i kanë në dispozicion dhe ribashkimin e familjes dhe/ose
procesin e riatdhesimit.
Informacioni duhen të sigurohet në gjuhën në të cilën fëmija viktimë është në gjendje ta
kuptojë. Çdo herë duhet të jenë në dispozicion përkthyes të përshtatshëm, punonjës
socialë apo psikologë, kur fëmijët viktima merren në pyetje, kur intervistohen ose në ato
raste kur kërkojnë t’u ofrohen shërbime.
- E drejta e konfidencialitetit
Informacioni mbi fëmijën viktimë që mund ta rrezikojnë fëmijën ose ndonjë anëtar të
familjes së fëmijës, nuk duhen të bëhen të ditura.
Duhet të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur identitetin dhe
intimitetin e fëmijës viktimë. Emri, adresa ose ndonjë informatë tjetër, e cila mund të çojë
drejt identifikimit të fëmijës viktimë ose të anëtarëve të familjes së fëmijës, nuk duhen t’u
bëhen të njohura mediave apo opinionit të gjerë.
Përpara se informacioni delikat të bëhet i njohur, duhet kërkuar autorizimi i fëmijës
viktimë në përputhje me moshën e tij.
- E drejta për të qenë i mbrojtur
Shteti ka për detyrë që t’i mbrojë dhe të ndihmojë fëmijët viktima dhe t’u garantojë atyre
sigurinë.
Të gjitha vendimet lidhur me fëmijët viktima duhen të ndërmerren sa më shpejt të jetë e
mundur dhe në mënyrën e duhur.
VIII. Baza ligjore ku mbështetet strategjia e trafikut kundër fëmijëve
Për qëllim të strategjisë dhe planit të punës:
- Trafikimi i fëmijës është akti i rekrutimit, transportimit, transferimit, fshehjes ose
mbajtjes së fëmijës, për qëllime shfrytëzimi si brenda shtetit, ashtu edhe jashtë tij.
- Shfrytëzimi përfshin shfrytëzimin për prostitucion ose forma të tjera të shfrytëzimit
seksual, punën apo shërbime të tjera të detyruara, skllavërinë ose praktikat e ngjashme
me skllavërinë apo heqjen e organeve.
- Pajtimi i fëmijës viktimë konsiderohet si shfrytëzim i paramenduar edhe nëse nuk është
përdorur njëra nga format e poshtëshënuara si “dhuna, ndonjë formë tjetër e detyrimit, e
rrëmbimit, e mashtrimit, e përdorimit të forcës ose veprimeve të ndërmarra derisa njëri
është në gjendje të ndjeshme ose derisa njëri është nën kontrollin e personit tjetër”.

- Fëmijë viktimë e trafikimit konsiderohet cilido person nën moshën 18 vjeç.
- Fëmijë të pashoqëruar në emigracion konsiderohen fëmijët që ndodhen në emigracion të
pashoqëruar nga familjet e tyre. Si të tillë ata mund të jenë më shumë të rrezikuar për t’u
trafikuar.
Bazuar në strategjinë kombëtare të luftës kundër trafikut të qënieve njerëzore dhe
konventave përkatëse të OKB-së, si dhe instrumenteve të tjera ndërkombëtare të
nënshkruara dhe ratifikuara nga Shqipëria, u bë një rishikim i legjislacionit më 2001, me
qëllim rritjen e dënimit për forma të caktuara të trafikut të qenieve njerëzore, si dhe
bazuar në përvojën ndërkombëtare të dallimit të viktimës nga trafikanti, ku viktima e
rritur apo fëmijë trajtohet si viktimë dhe nuk ndiqet penalisht.
Në ligjin nr.8733, datë 24.1.2001 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal” u bënë
disa ndryshime mbi veprën penale dhe dënimet në rastin e trafikut të qenieve njerëzore,
trafikut të femrave për prostitucion, si dhe të trafikut të fëmijëve për qëllime shfrytëzimi.
Në të gjitha rastet, dënimi është më i madh kur viktima është i mitur, kur shfrytëzimi
është bërë nga një grup njerëzish, për qëllime fitimi apo kur është përdorur forca, ose kur
vepra është kryer në mënyrë të vazhdueshme apo në bashkëpunim me të tjerët, përmes
abuzimit të detyrave shtetërore, apo nga organizata kriminale të armatosura.
Kodi Penal shqiptar parashikon sanksione për vepra penale që lidhen në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose tërthorazi me trafikimin e njerëzve, femrave dhe fëmijëve. Këtu
përfshihen përveç veprave penale të përmendura më lart edhe ndihma për kalim të
paligjshëm të kufirit, shfrytëzimi, financimi dhe dhënia me qira e lokaleve për
prostitucion, rrëmbimi i personit, si dhe i fëmijës, rrezikimi i jetës së personit duke e
shoqëruar me vuajtje të rënda fizike ose psikologjike, rrahje, marrëdhënie seksuale me
dhunë, vjedhja e dokumenteve të identifikimit, falsifikimi i dokumenteve të identifikimit,
i pasaportave, i vizave etj.
Më 12 shkurt 2004, Kuvendi Shqiptar aprovoi me propozim të Këshillit të Ministrave,
ligjin nr.9188 ku bëhen ndryshime dhe shtesa të metejshme të Kodit Penal në të gjitha
fushat e përmendura më sipër, duke përfshirë dhe trafikun e fëmijëve. Ky ligj i ri paraqet
një përkufizim të ri për veprat penale të trafikimit, sipas protokollit të Palermos, ku
parashikohen dënime më të rënda, si dhe gjoba për autorët e trafikut, veprën penale të
kalimit të paligjshëm të kufirit, si dhe rritje të dënimit me një të katërtën për ata individë
që ushtrojnë funksione shtetërore.
Detajet e legjislacionit të ndryshuar janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Neni
110/1

Vepra penale
Rekrutimi, transporti dhe mbajtja e personave
përmes kërcënimit ose forcës, apo nëpërmjet

Sanksioni
5-15 vjet burgim dhe gjobë

formave të tjera të presionit, ose dhënia apo
marrja e pagesës apo përfitimeve të tjera nga një
person, i cili kontrollon një tjetër, për qëllime
shfrytëzimi për prostitucion, apo forma të tjera
shfrytëzimi seksual, pune apo shërbime të tjera
të detyruara, për qëllime të transplantit të
organeve apo të formave të tjera të shfrytëzimit

nga 2-5 milionë lekë

Organizimi, menaxhimi dhe financimi i trafikut
të qenieve njerëzore

Në bashkëpunim me të tjerë, ose më shumë se
një herë, ose kur shoqërohet me keqtrajtime
7-15 vjet burg dhe gjobë
duke e detyruar viktimën të veprojë përmes
nga 4-6 milionë lekë
përdorimit të dhunës fizike apo psikologjike, ose
kur shkakton dëmtime të rënda të shëndetit

Kur shkakton vdekjen e viktimës së trafikut

Jo më pak se 15 vjet
burgim dhe gjobë nga 6-8
milionë lekë

Abuzim të funksioneve shtetërore ose publike

Burg të përjetshëm

Një e katërta shtesë e
burgimit dhe e gjobës
114/a

Shfrytëzimi në rrethana rënduese, përfshirja e të
miturve, shtytja, shtrëngimi për t’u marrë me
prostitucion jashtë shtetit, kryerja në
bashkëpunim ose më shumë se një herë, ose e
personave të ngarkuar me funksione shtetërore e
publike

7-15 vjet burgim

114/b

Rekrutimi, transporti, mbajtja e femrës përmes
kërcënimit ose forcës, apo nëpërmjet formave të
tjera të presionit, ose dhënia apo marrja e
7-15 vjet burg dhe gjobë
pagesës apo përfitimeve të tjera nga një person, i nga
cili kontrollon një tjetër, për qëllime shfrytëzimi
për prostitucion, apo forma të tjera shfrytëzimi
3-5 milionë lekë
seksual, punë apo shërbime të tjera të detyruara,
për qëllime të transplantit të organeve apo të
formave të tjera të shfrytëzimit

Organizimi, menaxhimi dhe financimi i trafikut
të femrave
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose me
shumë se një herë, ose shoqërohet me
keqtrajtimin dhe detyrimin me dhunë fizike ose
psikike të të dëmtuarës për të kryer veprime të
ndryshme ose sjell pasoja të rënda për shëndetin
e saj
Ka sjellë si pasojë vdekjen e personit të trafikuar
Abuzim të funksioneve shtetërore ose publike
128/b

Rekrutimi, transporti, strehimi ose marrja e
fëmijës, për qëllime shfrytëzimi për prostitucion
apo forma të tjera të shfrytëzimit seksual,
punë apo shërbime të detyruara, forma
skllavëruese apo të tjera të ngjashme me të,
transplatimi i organeve, si dhe çdo formë tjetër
shfrytëzimi
Organizimi, menaxhimi dhe financimi i trafikut
të fëmijëve
Në bashkëpunim, ose më shumë se një herë, ose
shoqërohet me keqtrajtimin ose detyrimin me
dhunë fizike ose psikike të të dëmtuarit si dhe
kur ka sjellë pasoja të rënda për shëndetin e
fëmijes së trafikuar
Ka sjellë si pasojë vdekjen e fëmijës
Abuzim të funksioneve shtetërore ose publike

Burgim 10-15 vjet dhe
gjobë nga 5-7 milionë lekë
Jo më pak se 15 vjet burg
dhe gjobë nga 6-8 milionë
lekë

Jo më pak se 20 vjet burg
Një e katërta shtesë e
burgimit dhe e gjobës
7-15 vjet burg dhe gjobë
nga 4-6 milionë lekë

10-20 vjet burg dhe gjobë
nga 6-8 milionë lekë
Jo më pak se 15 vjet burg
dhe gjobë nga 6-8 milionë
lekë
Jo më pak se 20 vjet burg
dhe gjobë nga 8-10 milion
lekë
Një e katërta shtesë e
burgimit dhe e gjobës

297

Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror

298

Dhënia e ndihmës për kalimin e paligjshëm të
kufirit nëpërmjet vënies në dispozicion ose
përdorimi i mjeteve të lundrimit, të fluturimit
apo i mjeteve të tjera për të ndihmuar kalimin e
paligjshëm të kufirit
Dhënia e ndihmës për kalimin e paligjshëm të
kufirit me qëllim fitimi

109

Gjobë ose burgim gjer në 2
vjet.
1-4 vjet burg dhe gjobë 3-6
milionë lekë

3- 7 vjet burgim dhe gjobë
nga 3-6 milionë lekë

Në bashkëpunim, ose më shumë se një herë
duke shkaktuar dëmtime serioze
Kur shkakton vdekjen

5-10 vjet burgim dhe gjobë
nga 6-8 milionë lekë
Jo më pak se 15 vjet burg
dhe gjobë 8-10 milionë lekë

Abuzim të funksioneve shtetërore ose publike

Një e katërta shtesë e
burgimit dhe e gjobës

Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit me qëllim
për të fituar pasuri ose çdo lloj përfitimi tjetër,
për të përgatitur krijimin e kushteve për kryerjen
e një krimi, për të ndihmuar autorët ose
bashkëpunëtorët në largimin nga vendi i
ngjarjes, për t’iu shmangur dënimit, për të
detyruar realizimin e kërkesave a kushteve të
caktuara për qëllime politike ose çdo qëllim
tjetër
Rrëmbimi ose mbajtja peng e fëmijët nën 14
vjeç
Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit ose e
fëmijës nën 14 vjeç i paraprirë ose i shoqëruar
me tortura fizike ose psikike, kur është kryer
kundër disa personave ose më shumë se një herë
Kur është shkaktuar vdekja e personit

10-20 vjet burgim

Jo më pak se 15 vjet
burgim.
Jo më pak se 20 vjet burgim

Burgim të përjetshëm

IX. Monitorimi i strategjisë së trafikut të fëmijëve dhe planit të punës
Përgjegjësinë për kontrollin e zbatimit të Strategjisë kombëtare dhe planit të punës
kundër trafikut të fëmijëve dhe mbrojtes së fëmijëve viktima të trafikut, do ta ketë
Komiteti Shtetëror i Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore, i drejtuar nga Ministri i
Shtetit për Koordinimin.

Grupi i punës për luftën kundër trafikut të fëmijëve dhe çdo ministri apo institucion që ka
detyrime sipas kësaj strategjie të informojë për ecurinë e punëve të zbatimit të strategjisë,
Ministrin e Shtetit dhe Komitetin e Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore çdo tre
muaj nga data e miratimit të strategjisë dhe planit të punës në Këshillin e Ministrave.
Kryeministri do të informohet periodikisht për zbatimin e detyrave të strategjisë dhe
planit të punës.
X. Tregues i shkurtimeve të përdorura në strategjinë kombëtare dhe planin e veprimit për
luftën kundër trafikimit të fëmijëve dhe mbrojtjes së fëmijëve, viktima të trafikut:
MRP

Ministria e Rendit Publik

MPÇS

Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale

MASH

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës

MSH

Zyra e Ministrit të Shtetit për Koordinim

MD

Ministria e Drejtësisë

MPJ

Ministria e Punëve të Jashtme

MPVD

Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit

PP

Prokuroria e Përgjithshme

DPPSH

Drejtoria e Përgjithëshme e Policisë së Shtetit

ICITAP

Programi Ndërkombëtar i Ndihmës në Trajnimin për Hetimin e Krimeve

OJF

Organizata jofitimprurëse vendase

OJQ

Organizata joqeveritare ndërkombëtare

PLANI I VEPRIMIT PËR LUFTËN KUNDËR TRAFIKIMIT TË FËMIJËVE DHE
MBROJTJES SË FËMIJËVE, VIKTIMA TË TRAFIKUT
1. PARANDALIMI
Të vlerësohet aftësia e masave aktuale për kontrollin e kufijve në lidhje me fëmijët e
shoqëruar apo të pashoqëruar, dhe të përmirësohet nëpërmjet trajnimit apo masave të
tjera kapaciteti i policisë kufitare për të zbuluar dhe ndaluar trafikimin e fëmijëve dhe
trafikantët, si dhe për të ofruar mbrojtje fillestare për fëmijët e trafikuar.

Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Të bëhet trajnimi i personelit të policisë kufitare për identifikimin dhe parandalimin e
rasteve të trafikimit të fëmijëve, si dhe për njohjen e tyre me konventat ndërkombëtare të
nënshkruara dhe të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë për trafikun e fëmijëve;
Kryejnë MRP, DPPSH me program të veçantë
Në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në dhjetor 2005
- Të merren masat për regjistrimin në një data base të veçantë për të gjithë fëmijët që
hyjnë dhe dalin nga vendkalimet kufitare të shoqëruar ose të pashoqëruar nga prindërit;
Kryejnë MRP, DPPSH
Afati deri në dhjetor 2005
- Të sigurohet bashkëpunimi formal dhe ad-hoc ndërkufitar me vendet fqinje dhe
agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit në këto vende, si dhe ndërmjet strukturave kombëtare
për mbrojtjen e fëmijëve, organizatave ndërkombëtare dhe OJQ-të.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Të rishikohen marrëveshjet bilaterale të bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe
vendeve të rajonit, duke u fokusuar në problemet e parandalimit të trafikimit të fëmijëve;
Kryejnë MRP, DPPSH, MPJ
Afati deri në dhjetor 2005
- Të lidhen marrëveshje të reja atje ku nuk ekzistojnë, veçanërisht me vendet fqinje,
lidhur me parashikimin e bashkëpunimit në drejtim të identifikimit të fëmijëve të
trafikuar dhe që shfrytëzohen, për identifikimin e trafikantëve, mbledhjen dhe
shkëmbimin sistematik të informacionit mbi trafikimin e fëmijëve, metodat dhe rrugët e
përdorura dhe koordinimin e masave ndaj fenomenit, duke përfshirë edhe procedura të
rregulluara për riatdhesimin në kufi;
Kryejnë MRP, DPPSH, MPJ
Afati deri në qershor 2006
- Të forcohet bashkëpunimi ad-hoc kufitar, veçanërisht me vendet fqinje për shkëmbimin
e informacionit për trafikun e fëmijëve dhe parandalimin e tij;

Kryejnë MRP, DPPSH,
Afati deri në shtator 2005
- Të organizohen seminare dhe vizita pune për të shkëmbyer eksperiencën ndërmjet
forcave policore të vendeve të tjera, të përfshira në luftë kundër trafikut të fëmijëve
Kryejnë MRP, DPPSH, MPCS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në dhjetor 2005
- Të sigurohet vendosja e kontakteve me strukturat analoge për mbrojtjen e fëmijëve
shqiptarë të trafikuar në vendet e destinacionit, veçanërisht atje ku ka kontingjente të
konsiderueshme, duke bashkëpunuar me strukturat shtetërore homologe, OJF-të
shqiptare, të vendeve të destinacionit dhe organizatat ndërkombëtare;
Kryejnë MRP, DPPSH , MPCS,MPJ
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri më dhjetor 2005
Hartimi i një programi masash në bashkëpunim me median, strukturat qeveritare dhe
joqeveritare për ndërgjegjësimin e publikut.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Ndërgjegjësimi i publikut për rreziqet dhe dënimet që shoqërojnë këtë formë specifike
të trafikimit nëpërmjet: përfshirjes së problemeve të trafikut të fëmijëve dhe pasojave të
tij, në kurrikulat mësimore; nxitjen dhe stimulimin e veprimtarisë letraro-artistike që ka
në qendër problemet e trafikut të fëmijëve, spoteve dhe emisioneve televizive, posterave,
fletë-palosjeve etj., organizimi i kësaj fushate duke u fokusuar në komunitetet me
vulnerabel;
Kryejnë MSH, MPÇS, MASH
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Shpërndarje informacioni dhe trajnime për zyrtarë të policisë antitrafik, policisë
kufitare, doganave, personelit arsimor, shërbimeve sociale etj.;
Kryejnë MRP, DPPSH, MPÇS, PP, DPDoganave, MASH

Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në dhjetor 2005
- Vazhdimi i zbatimit të programit të përbashkët të MASH me IOM për trajnimin e
mësuesve mbi trafikun e fëmijëve dhe pasojave të tij;
Kryejnë MASH, MSH
Afati në vazhdimësi
Instruktimi dhe trajnimi në nivel lokal i personelit të policisë, arsimit, punonjësve socialë,
prokurorisë dhe OJF-ve të specializuara.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Të zhvillohen seminare me këtë pjesëmarrje lidhur me identifikimin dhe raportimin mbi
fëmijët e humbur apo në rrezik trafikimi, si dhe të vlerësohen fëmijët në rrezik (dhe
familjet e tyre) dhe të raportohen këto raste;
Kryejnë MRP, DPPSH, MPÇS, MASH, MSH, PP
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në dhjetor 2005
- Të ngrihen grupe pune në njësitë qendrore (prefektura) të pushtetit vendor me
pjesëmarrje të punonjësve të këtyre njësive (administratorë socialë dhe punonjës të
gjendjes civile) arsimit, rendit, prokurorisë, organizata joqeveritare dhe të hartohen
programe për ndërgjegjësimin e komunitetit dhe masat parandaluese për fëmijët në rrezik
trafikimi;
Kryejnë MRP, MPVD, MASH, MSH
Afati deri në dhjetor 2005
- Të ndërmerren masa të mirëkoordinuara zyrtare për të hetuar dhe parandaluar rastet e
zhdukjes së fëmijëve dhe të hartohen procedurat për riintegrimin arsimor për fëmijët
dhe/ose kurse trajnimi profesionale për fëmijët që nuk ndjekin shkollën dhe janë në rrezik
trafikimi.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Rritja e ndërgjegjësimit për arsimimin e detyruar dhe forcimin e masave ndëshkuese për
prindërit që nuk mundësojnë dërgimin e fëmijëve në shkollë;

Kryejnë MASH dhe MPV
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati në vazhdimësi
- Institucionet arsimore lokale të bëjnë identifikimin e fëmijëve që nuk frekuentojnë
arsimin e detyrueshëm dhe të ngrenë në nivel prefekture strukturat e nevojshme
administrative dhe ligjore për zbatimin e ligjit;
Kryejnë MASH dhe MPV
Afati deri në shtator 2005
- Të organizohen aktivitete të veçanta arsimimi/edukimi për fëmijët me prindër të
divorcuar ose me një prind dhe me probleme ekonomiko-sociale në familje;
Kryejnë MASH, MPV
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në nëntor 2005
- Krijimi i një strukture brenda prokurorisë për fëmijët, hetimin e rasteve të fëmijëve të
zhdukur, duke bashkëpunuar me MASH, MPÇS dhe MRP;
Kryejnë PP, MASH, MPÇS, MRP
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në shtator 2005
- Të organizohen aktivitete edukative për fëmijët me prindër të divorcuar ose fëmijët me
një prind, ku familjet përballen me probleme social-ekonomike;
Kryejnë MASH, MPV
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në dhjetor 2005
- Shtrirja e klasave të integruara me programe të veçanta të arsimit bazë dhe tërheqja në
to e fëmijëve që e kanë braktisur shkollën ose nuk e kanë ndjekur atë, veçanërisht fëmijët
e komuniteteve si romët dhe jevgjit, si dhe kategoritë e fëmijëve të rrugës;
Kryejnë MASH, MPV

Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Marrja e masave për të inkurajuar tërheqjen e vajzave në arsimin e mesëm, veçanërisht
në zonat rurale;
Kryejnë MASH, MPV, MSH
Afati 2005 e në vazhdim
- Të ofrohen kurse profesionale për adoleshentët, të cilët jetojnë në kushte të vështira
ekonomike, sidomos për jetimët dhe vajzat që kanë braktisur shkollën, sipas modelit të
qendrave të formimit profesional të ngritura në Tiranë, Fier dhe Elbasan;
Kryejnë MASH, MPV, MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në dhjetor 2005
- Të krijohet një sistem informacioni për punësimin, i cili do të ndihmojë në publikimin
dhe shpërndarjen e materialeve informuese, formate projektesh, përvojash, si dhe
informacione për burimet financiare dhe teknike për nxitjen e punësimit të adoleshentëve,
në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të;
Kryejnë MPV, MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Të nxiten organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të për financimin e projekteve me synim
ngritjen e aktiviteteve prodhuese familjare, shembull i projekteve të mbështetura nga
Shërbimi Social Ndërkombëtar, mbështetur në Shqipëri nga ai italian;
Kryejnë MPV, MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në dhjetor 2005
- Të ngrihet niveli ekonomik i familjeve të grupeve të margjinalizuara, veçanërisht
komunitetit rom, përmes përfshirjes në programet e nxitjes së punësimit, mbështetjes me
bazë materiale, mjedise, mjete financiare dhe burime njerëzore për zhvillimin e atyre
bizneseve që kanë si destinacion produktet e traditës së artizanatit;

Kryejnë MPÇS, MASH
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati 2005 e në vazhdim
- Të nxitet dhe të ndihmohet ngritja e qendrave ditore dhe shërbimet komunitare për
integrimin e fëmijëve romë në procesin e edukimit dhe në parandalimin e rrezikut të
trafikimit;
Kryejnë MPÇS, MASH
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati 2005 e në vazhdim
- Të ushtrohet kontroll sistematik nga Inspektorati Shtetëror i Punës për punën e zezë të
fëmijëve në përgjithësi dhe të fëmijëve romë në veçanti, dhe të merren masat e
nevojshme për parandalimin e saj;
Kryen MPÇS
Afati 2005 e në vazhdim
- Përmirësimi i kushteve të institucioneve publike dhe jopublike të përkujdesjes për
fëmijë, rritja e kërkesës për mirërritjen dhe përgatitjen e fëmijëve për integrimin e tyre në
jetë. Pasqyrimi i kërkesave të reja në rregulloret e funksionimit të këtyre institucioneve;
Kryejnë MPÇS, MASH
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Përgatitja e një udhëzimi metodologjik dhe organizimi i trajnimeve për ekipin multidisiplinor të angazhuar në përgatitjen e integrimit social dhe profesional të fëmijëve të
përfshirë në sistemin e institucioneve të përkujdesit për fëmijët;
Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në qershor 2005
2. MBROJTJA E VIKTIMAVE

Të garantohet akomodimi në qendrat pritesë, strehëzat (shelter) për referimin fillestar të
fëmijëve, viktima të trafikimit, si dhe ata të ndaluar gjatë trafikimit, për t’i përgatitur për
rikthim në familje ose në mjedise të tjera alternative mbrojtëse, për rastet kur kthimi
pranë familjeve nuk është i këshillueshëm apo i mundshëm.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Hartimi i rregullores për zbatimin e procedurave të pritjes, transferimit të fëmijëve,
viktima të trafikut nga pikat e kalimit kufitar, në rastin e arrestimit apo kthimit;
Kryejnë MPÇS, MRP
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në qershor 2005
- Të ngrihen ambiente të veçanta me infrastrukturën e nevojshme në pikat e kalimit të
kufirit, për pritjen dhe strehimin e fëmijëve të trafikuar, para se ata të mbërrijnë në
familje apo qendrat pritëse;
Kryejnë MRP, DPPSH, MPÇS
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në shtator 2005
- Të vendosen standardet për procedurat fillestare të përkujdesjes ndaj fëmijëve, viktima
të trafikut, të cilat duhet të zbatohen si nga sektori publik ashtu dhe nga institucionet
private të përkujdesjes së fëmijëve strukturat e tjera për mbrojtjen e fëmijëve, autoritetet
në fushën e drejtësisë, e gjithë kjo bazuar në interesin më të mirë të fëmijës;
Kryejnë MPÇS, MSH, PP
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri me qershor 2005
- Të përmirësohet kapaciteti i Qendrës Kombëtare Pritëse për pritjen dhe strehimin e
fëmijëve, viktima të trafikut;
Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri më qershor 2005

- Krijimi i ekipeve të specializuara dhe ambienteve të veçanta për grup-mosha të
ndryshme, brenda Qendrës Kombëtare Pritëse për viktimat e trafikut;
Kryen MPÇS
Afati deri në shtator 2005
- Rritja e nivelit profesional të stafit të punonjësve socialë përgjegjës për trajtimin e
fëmijëve, viktima të trafikut, nëpërmjet programeve të formimit profesional dhe
trajnimeve për problemet e pritjes dhe intervistimit të fëmijëve viktima të trafikut, të
trajtimit psiko-social të viktimave, për rolin e kujdestarisë etj.;
Kryen MPÇS
Afati deri në qershor 2005
- Të hartohen rregulloret për unifikimin dhe zbatimin e procedurave fillestare të pritjes,
intervistimin, ruajtjes së informacionit në lidhje me fëmijët, viktima të trafikut, në
përputhje me programin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe rolit multi-funksional të
Qendrës Kombëtare Pritëse për viktimat e trafikut;
Kryejnë MPÇS, MRP, PP
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri më qershor 2005
- Të negociohen dhe nënshkruhen marrëveshjet e nevojshme të bashkëpunimit ndërmjet
strukturave përgjegjëse shtetërore për mbrojtjen e fëmijëve, duke përfshirë dhe Qendrën
Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikut, organizatat ndërkombëtare, OJF-të të (ku
përfshihen Qendra “Vatra, Terre des Hommes, UNICEF-i, IOM, ILO dhe anëtarët e tjerë
të BKTF (Bashkë Kundër Trafikut të Fëmijëve), për zbatimin e një procesi të unifikuar
për pritjen, mbrojtjen dhe procedurat e riintegrimit për fëmijët, viktima të trafikut;
Kryejnë MPÇS, MRP, PP, MSH
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në qershor 2005
- Të hartohen programe integrimi dhe riintegrimi nga qendrat e pritjes për fëmijët që do
të qëndrojnë për një kohë të gjatë në to;
Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare

Afati deri në qershor 2005
- Të nxitet dhe të mbështetet shërbimi i përhershëm apo i përkohshëm i kujdestarisë për
fëmijët që kthehen nga trafikimi ose janë në rrezik trafikimi, kur prindërit kanë humbur
zotësinë prindërore, përkohësisht ose përgjithmonë;
Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati qershor 2005 e në vazhdimësi
- Të nxitet, të mbështetet dhe të standardizohet shërbimi i kujdestarisë duke shfrytëzuar
modelet e krijuara nga ofrimi i këtij shërbimi të ri nga disa OJF;
Kryen MPÇS
Afati deri në shtator 2005
- Të bashkëpunohet me OJF-të e specializuara që ofrojnë shërbimet e kujdestarisë,
nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe kontratave;
Kryejnë MPÇS, MSH
Afati deri në shtator 2005
- Të merren të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e fëmijës, duke përfshirë
këtu ruajtjen e çdo informacioni, që mund të zbulojë identitetin e fëmijës apo të anëtarëve
të tjerë të familjes;
Kryejnë MPÇS, MRP
Në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme
Afati në vazhdimësi
Të zhvillojë modele mbrojtjeje dhe riintegrimi për viktimat aktuale apo të ardhshme të
trafikimit të fëmijëve që janë jetimë ose që për arsye të tjera nuk mund të kthehen pranë
familjeve të tyre.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Të rishikohet rregullorja e institucioneve të përkujdesit për fëmijët jetimë, ku të
përcaktohen detyrimet për zbatimin e procedurave të birësimit apo shërbimit të
kujdestarisë;

Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Sigurimi i masave të veçanta dhe procedurat për riintegrimin e fëmijëve të trafikuar apo
fëmijëve jetimë në rrezik, në përputhje me të drejtat dhe nevojat e tyre specifike;
Kryen MPÇS
Afati deri në qershor 2005
Organizimi i trajnimeve me përfaqësuesit e strukturave shtetërore, të pushtetit vendor dhe
të institucioneve publike dhe jopublike, të angazhuara për mbrojtjen dhe riintegrimin e
fëmijëve të trafikuar apo në rrezik, për njohjen e legjislacionit shqiptar për fëmijët, të
konventave të tjera të njohura ndërkombëtare dhe udhëzimeve të UNICEF-it; për
menaxhimin e qendrave pritëse dhe integruese; për standardet e trajtimit dhe kujdesit për
fëmijët; për problemet e kujdestarisë, birësimit dhe rehabilitimit.
Për zbatimin e këtij objektivi të merren këto masa:
- Organizimi i kurseve të trajnimit dhe formimit profesional, afatmesëm dhe afatgjatë me
punonjësit socialë që të realizojnë funksione të specializuara të kujdesit për fëmijët, të
parashikuara në aktivitetet e përmendura më sipër, si dhe me punonjësit e strukturave
shtetërore qendrore dhe të pushtetit vendor që ndjekin këto probleme;
Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati shtator 2005 e në vazhdimësi
Ofrimi i shërbimeve të reja për mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave aktuale apo të
mundshme të trafikimit, nga institucionet e shërbimeve sociale publike e jopublike, të
ndihmuara nga OJF-të, organizatat ndërkombëtare dhe donatorët.
Për zbatimin e këtij objektivi do të merren këto masa:
- Krijimi i ekipeve të lëvizshme (mobile) të ndihmës me përfaqësues nga strukturat e
zbatimit të ligjit, të OJF-ve, të shërbimeve sociale dhe shëndetësore për të ndihmuar në
referimin fillestar të fëmijëve dhe strehimin e tyre;
Kryejnë MPÇS, MRP, MPV
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare

Afati deri në shtator 2005
- Krijimi i strukturës së mbrojtjes së fëmijës pranë njësive të pushtetit vendor, të përbërë
nga përfaqësues në fushën e mjekësisë, arsimit, shërbimit social, rendit, prokurorisë,
punonjësve lokalë, si dhe nga përfaqësues të sektorit joqeveritar, përgjegjës për
koordinimin dhe zbatimin e politikave dhe aktiviteteve për mbrojtjen e fëmijëve dhe
parandalimit të trafikut;
Kryejnë MPÇS, MSH, MRP, MPV
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në dhjetor 2005
- Të trajnohen strukturat e përmendura më sipër në nivel qendror dhe prefekturë;
Kryejnë MPÇS, MRP, MPV
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri më qershor 2006
- Monitorimi dhe ndjekja e rasteve të birësimit, kujdestarisë dhë riintegrimit;
Kryejnë MPÇS, Komiteti i Birësimit
Afati në vazhdimësi dhe rast pas rasti
- Sigurimi i ndihmës ekonomike apo i formave të tjera të ndihmës për familjet kujdestare
apo familjet biologjike, veçanërisht për rastet kur këto të fundit nuk janë të implikuara në
trafikim dhe kur fëmijët e tyre kanë denoncuar trafikantët;
Kryen MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati në vazhdimësi dhe rast pas rasti
3. HETIMI DHE DËNIMI I TRAFIKANTËVE
Të përmirësohen procedurat për identifikimin dhe zbulimin e rasteve të trafikimit të
fëmijëve, ndjekja penale dhe dënimi i autorëve të veprave penale që lidhen me të.
Për kryerjen e këtij objektivi do të merren këto masa:

- Realizimi i bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe lokal, ndërmjet strukturave të
shërbimit social, mbrojtjes, rendit, ligjit dhe OJF-të e specializuara, për shkëmbimin e
informacionit, kur dyshohet se fëmija është trafikuar dhe shfrytëzuar ose është në rrezik;
Kryejnë MPÇS, MRP
Në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithëshme, OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati në vazhdimësi
- Të përzgjidhen dhe të trajnohen oficerë policie, prokurorë dhe gjykatës, të caktuar për
hetimin dhe ndjekjen e rasteve të trafikut të fëmijëve;
Kryejnë MRP, MD, PP
Afati shtator 2005 dhe në vazhdimësi
- Ngritja dhe funksionimi i seksioneve të të miturve pranë gjykatave të rretheve gjyqësore
të vendit, si dhe funksionimi i sektorëve të veçantë për hetimet ndaj të miturve, pranë
Drejtorive të Hetimit dhe të Kontrollit të Ndjekjes Penale në prokurori;
Kryejnë MD, PP MRP
Afati deri në shtator 2005
- Zbatimi i një qëndrimi unik për mbrojtjen e dëshmitarëve në çështjet që kanë të bëjnë
me fëmijët, viktima të trafikimit, nëpërmjet marrjes së masave të përshtatshme për
krijimin e strukturave institucionale, të cilat bashkëpunojnë për realizimin e njohjes dhe
mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve gjatë hetimeve dhe procesit gjyqësor, duke pasur në
konsideratë interesin më të lartë të fëmijës;
Kryejnë MRP, PP, MD
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati dhjetor 2005 dhe në vazhdimësi
- Të sigurohet se organet e rendit dhe prokurorisë të kenë informacion të mjaftueshëm për
fëmijët, viktima të trafikut, duke marrë parasysh moshën, të drejtat e tyre në përputhje me
legjislacionin vendas dhe instrumentet/ndërkombëtare, para se ata të vendosin nëse do të
dëshmojnë ose jo për trafikantin apo shfrytëzuesin e tyre;
Kryejnë MRP, PP, MD
Afati në vazhdimësi dhe rast pas rasti

- Sigurimi i asistencës psiko-sociale dhe i mbrojtjes së të drejtave ligjore të fëmijëve
viktima, në rastet kur ata vendosin të mos denoncojnë personat që i kanë trafikuar apo
shfrytëzuar;
Kryejnë MRP, PP, MPÇS, MD
Afati në vazhdimësi dhe rast pas rasti
- Marrja e masave për të garantuar të drejtën e fëmijëve për t’u kthyer pranë familjes,
qendrave të pritjes apo atyre të kujdestarisë, pas intervistimit të tyre nga ana e policisë
gjyqësore;
Kryejnë MRP, PP, MPÇS
Afati në vazhdimësi
- Ruajtja e fshehtësisë së informacionit mbi fëmijët viktima, i cili mund të sjellë fëmijët
ose ndonjë anëtar të familjes së tyre në rrezik;
Kryejnë MRP, PP
Afati në vazhdimësi
4. KTHIMI VULLNETAR I ASISTUAR I TË MITURVE VIKTIMA
Të rregullohen dhe financohen procedurat e kthimit vullnetar të asistuar të fëmijëve,
viktima të trafikut:
Për realizimin e këtij objektivi do të merren këto masa:
- Negocimi i marrëveshjeve të reja apo të përmirësuara bilaterale me vendet fqinje apo
vendet e tjera të destinacionit dhe transitimit, veçanërisht me Greqinë dhe Italinë, për
njoftimin reciprok, akomodimin e sigurt dhe kthimin e rregullt dhe të koordinuar të
fëmijëve, viktima të trafikimit, nëpërmjet proceseve dhe procedurave që respektojnë të
drejtat dhe interesat e fëmijëve dhe perspektivat e tyre për riintegrim social;
Kryejnë MPJ, MRP, MPÇS
Afati deri në shtator 2005 dhe në vazhdimësi
- Hartimi i standardeve për riatdhesimin e fëmijëve, viktima të trafikut, nëpërmjet kthimit
vullnetar të asistuar të tyre, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijëve, të drejtës së
fëmijës për të vendosur të kthehet ose jo në familjen, vendin e tij të origjinës, në
përputhje me standardet ndërkombëtare për riatdhesimin (Konventa për të Drejtat e
Fëmijëve e Kombeve të Bashkuara);

Kryejnë MPÇS, MRP
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Krijimi i një strukture në nivel qendror që do të trajtojë problemet e mbrojtjes dhe
kthimit vullnetar të asistuar të fëmijëve (Autoriteti përgjegjës), viktima të trafikut apo në
rrezik trafikimi dhe koordinimit të procedurave të partnerëve vendas me strukturat
përkatëse qeveritare, OJF-të, organizatat ndërkombëtare në vendet kryesore të
destinacionit, dhe veçanërisht me Greqinë dhe Italinë;
Kryejnë MPÇS, Komiteti për Mundësi të Barabarta në bashkëpunim me organizatat
ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri më qershor 2005
- Zbatimi i projekteve për identifikimin dhe kthimin vullnetar të asistuar të fëmijëve
shqiptarë që gjenden të pashoqëruar në Itali dhe Greqi, duke u mbështetur në
eksperiencën e fituar;
Kryejnë MPÇS, MRP
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati në vazhdimësi
- Të përgatiten me asistencën e OJF-ve dhe organizatave ndërkombëtare fletëpalosje apo
buletine dhe t’u shpërndahen fëmijëve viktimave brenda dhe jashtë vendit, me
informacion mbi statusin, situatën, të drejtat e tyre dhe shërbimet që u ofrohen për
ribashkimin me familjen, si dhe procesin e riatdhesimit;
Kryejnë MPÇS, MPJ, MSH
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
- Instruktimi i përfaqësuesve të shërbimit konsullor shqiptar mbi verifikimin e të
dhënave, mënyrën e lëshimit të dokumenteve të udhëtimit në kohë për fëmijët që mund të
riatdhesohen;
Kryen MPJ
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të

Afati deri në shtator 2005
Instruktimi dhe trajnimi i personelit konsullor shqiptar për të aplikuar procedurat e
njohura ndërkombëtare për mbrojtjen dhe njoftimin në organet kompetente për fëmijët
shqiptarë të trafikuar apo në rrezik shfrytëzimi në vendet pritëse;
Kryen MPJ
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në shtator 2005
- Informimi dhe trajnimi i personelit të zyrave të gjendjes civile për lëshimin e të dhënave
të kërkuara për një fëmijë (kur, si dhe kujt duhet t’i jepet informacioni);
Kryen MPV
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
5. KOORDINIMI I PARTNERËVE ANTITRAFIK
Për realizimin e këtij objektivi do të merren këto masa:
- Krijimi në nivel qendror dhe lokal i një strukture për mbrojtjen e fëmijëve që do të
koordinojë dhe mbikëqyrë aktivitetet lokale dhe kombëtare për arsimin, shëndetin dhe
shërbimet sociale, rendin, ndjekjen penale, strukturat e pushtetit vendor, dhe të
bashkëpunojë me organizatat dhe OJF-të përkatëse për zbatimin e detyrave që rrjedhin
nga plani i punës;
Kryejnë MPÇS, MPV, MASH, MRP, DPPSH, PP, MSH
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri më shtator 2005
- Krijimi i një rrjeti partneriteti për luftën kundër trafikut të fëmijëve në nivel rajonal dhe
vendor (qarqesh e bashkish), me pjesëmarrës nga OJF-të dhe përfaqësues të shërbimeve
sociale, mjekësore, arsimore, policore dhe të prokurorisë në nivel lokal, me qëllim
asistimin dhe këshillimin e viktimave dhe familjeve dhe koordinimin e shërbimeve
shtetërore në nivel kombëtar me shërbimet e OJF-ve, të organizatat ndërkombëtare,
strehëzat dhe institucionet e tjera mbrojtëse;
Kryejnë MPÇS, MPV, MRP, Prokuroria

Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në dhjetor 2005
- Negocimi i memorandumeve të mirëkuptimit ndërmjet ministrive dhe institucioneve të
angazhuara në luftën kundër trafikimit të fëmijëve, parandalimin dhe mbrojtjen e tyre dhe
OJF-ve vendase dhe organizatave ndërkombëtare, për të rregulluar dhe përcaktuar të
drejtat dhe përgjegjësitë e palëve, në interes të transparencës dhe të mbrojtjes ligjore
reciproke të përfituesve dhe atyre që asistojnë këta të fundit;
Kryejnë MSH, MPÇS
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në qershor 2005
- Nxitja e koordinimit ndërkufitar dhe ndërkombëtar ndërmjet OJF-ve që merren me
trafikimin e fëmijëve, qendrave pritëse, “hot line” dhe institucioneve të tjera respektive
në Shqipëri me homologët e tyre në vendet fqinje dhe ato të destinacionit, me qëllim
zbatimin e politikave dhe masave të përshkruara më sipër, veçanërisht të atyre që lidhen
me riatdhesimin vullnetar të asistuar;
Kryejnë MPJ, MRP, MPÇS, MSH
Në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të
Afati deri në dhjetor 2005
- Krijimi një sistemi komprensiv dhe të koordinuar për mbledhjen, analizimin dhe
shpërndarjen e informacionit (të dhënat) për trafikimin e fëmijëve, bazuar në një
metodologji të aprovuar nga të gjithë partnerët shtetërorë, OJF-të dhe organizatat
ndërkombëtare;
Kryejnë MPÇS, MSH
Në bashkëpunim me OJF-të dhe organizatat ndërkombëtare
Afati deri në shtator 2005
Protokolli “Për parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e trafikut të personave, veçan të grave e fëmijëve”,
nënshkruar në Palermo, dhjetor 2001

