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Deklaratë
Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet ose politikat e UNODC ose
organizatave kontribuese, as nuk nënkupton ndonjë mbështetje. Çdo informacion që mund të përmbahet në
këtë publikim që buron nga veprimet dhe vendimet e marra nga Shtetet nuk nënkupton njohjen nga Kombet
e Bashkuara mbi vlefshmërinë e veprimeve dhe vendimeve në fjalë dhe përfshihet pa paragjykim mbi
pozicionin e çdo shteti anëtar të Kombeve të Bashkuara.

Mirënjohjet
Ky Udhëzues është një produkt i Seksionit të Mbështetjes së Konferencës të Degës së Krimit të
Organizuar dhe Trafikimit të Paligjshëm, Divizioni për Çështjet e Traktatit, të Zyrës së Kombeve të
Bashkuara për Drogë dhe Krim (UNODC) dhe është hartuar në kuadër të Programit Global mbi
“Zbatimin e Konventës të Krimit të Organizuar: nga Teoria në Praktikë” dhe në përputhje me
rezolutën 10/4 të Konferencës së Palëve në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të
Organizuar Transnacional, të titulluar “Festimi i njëzetvjetorit të miratimit të Konventës së Kombeve
të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Transnacional dhe promovimi i zbatimit efektiv të tij”.
UNODC dëshiron të falënderojë konsulentët e saj Julien Bastrup-Birk dhe Wydiane Djaidi për
kontributet e tyre thelbësore në hartimin e këtij Udhëzuesi. UNODC gjithashtu shpreh mirënjohje të
thellë për kontributet e mbi 120 ekspertëve nga institucionet kombëtare, organizatat ndërkombëtare
dhe rajonale, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe sektorit privat, të cilët kanë marrë pjesë në
ngjarjen me shumë palë të interesit për zhvillimin e strategjisë për parandalimin dhe luftimin e krimit
të organizuar i mbajtur virtualisht nga 15 deri më 17 shkurt 2021.
UNODC dëshiron të njohë kontributet e anëtarëve të stafit të UNODC Riikka Puttonen dhe Flavia
Romiti, të cilët ishin përgjegjës për hartimin e Udhëzuesit, dhe gjithashtu të njohë ekspertizën dhe
komentet e ofruara nga stafi në vijim: Gilberto Duarte, Tejal Jesrani dhe Dmitry Orlov.
UNODC dëshiron të shprehë mirënjohjen e saj për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë
së Madhe dhe Irlandës Veriore për bujarinë e saj në sigurimin e fondeve për hartimin e këtij
Udhëzuesi.
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PARATHËNIE
Për të çuar përpara luftën kundër krimit të organizuar transnacional
nevojiten strategji të fuqishme, të bazuara në dëshmi, të cilat
bazohen në kornizat ndërkombëtare.
Me miratimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit
të Organizuar Transnacional më shumë se 20 vjet më parë,
komuniteti ndërkombëtar ra dakord të bashkohet rreth përgjigjeve
globale ndaj kësaj sfide globale, duke hequr dorë nga veprimet e
fragmentuara kundër grupeve të organizuara kriminale që veprojnë
përtej kufijve, në favor të një qasjeje të harmonizuar dhe
gjithëpërfshirëse.
Nisja e mekanizmit të rishikimit të Konventës dhe Protokolleve të
saj në vitin 2020 ka krijuar një mundësi të paparë për të forcuar
zbatimin e këtyre instrumenteve globale dhe për të rritur masat
kundër krimit të organizuar.
Për të mbështetur shtetet në këtë përpjekje, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin
(UNODC) ka zhvilluar Udhëzuesin e tanishëm të Strategjisë së Krimit të Organizuar. Ky publikim praktik
ofron një sërë objektivash dhe masash që shtetet këshillohen të marrin parasysh në formulimin e
strategjive të integruara kundër krimit të organizuar, në përputhje me Konventën.
Udhëzuesi parasheh një përgjigje e cila i jep përparësi respektimit të detyrimeve për të drejtat e njeriut,
përfshin perspektivat gjinore dhe mbron viktimat dhe ata më të rrezikuarit në shoqëritë tona. Ai
gjithashtu vë sërish theksin në masat parandaluese dhe thekson rëndësinë e partneriteteve të forta.
Përfundimisht, ky Udhëzues kërkon të nxisë qasje gjithëpërfshirëse, të koordinuara dhe efektive që nuk
përjashtojnë askënd, në përputhje me objektivin qendror të Agjendës 2030 për Zhvillim të
Qëndrueshëm.
Ky publikim u bë i mundur përmes bashkëpunimit me një numër të madh partnerësh në mbarë botën,
nga institucionet kombëtare deri te organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, shoqëria civile dhe sektori
privat.
UNODC do të vazhdojë të nxisë këto partneritete thelbësore dhe të krijojë partneritete të reja në kuadër
të Programit të tij Global për Zbatimin e Konventës së Krimit të Organizuar: nga Teoria në Praktikë.
Falënderoj të gjithë aktorët për kontributin e tyre të vlefshëm në formulimin e këtij Udhëzuesi. Jam jam
veçanërisht mirënjohëse ndaj Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore për
kontributin e saj bujar financiar dhe mbështetjen e palëkundur për punën tonë, e cila gjithashtu do të
mundësojë UNODC të ofrojë ndihmë teknike të synuar për zhvillimin e strategjisë në nivel rajonal dhe
kombëtar.
Duke punuar së bashku, ne mund të ndërtojmë përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive kundër krimit të
organizuar transnacional. Shpresoj që ky Udhëzues të jetë një burim i vlefshëm në mbështetje të
përpjekjeve të koordinuara të Shteteve drejt shoqërive më paqësore, të drejta dhe gjithëpërfshirëse.

Znj. Ghada Fathy Ismail Waly
Drejtore Ekzekutiv e Zyrës së Kombeve të
Bashkuara për Drogën dhe Krimin
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Mbretëria e Bashkuar beson fuqimisht se bashkëpunimi
ndërkombëtar është thelbësor në trajtimin dhe parandalimin efektiv
të krimit të rëndë dhe të organizuar.
Grupet kriminale të organizuara transnacionale paraqesin një
kërcënim që kapërcen të gjithë kufijtë tanë. Ato kanë demonstruar
aftësinë e tyre për t'u infiltruar në strukturat shoqërore, politike dhe
qeverisëse globalisht, shpesh përmes korrupsionit dhe financave
të paligjshme, duke krijuar një rreth vicioz që dobëson institucionet
dhe sistemet demokratike, komprometon të drejtat e njeriut dhe
thellon pabarazitë shoqërore dhe ekonomike.
Ajo gjithashtu nxit paqëndrueshmërinë, përkeqëson konfliktet dhe
shkakton koston më të lartë ekonomike në vendet me të ardhura
më të ulëta, ndërsa kërcënon përparimin në të drejtat e grave,
barazinë gjinore, edukimin e fëmijëve dhe shëndetin global.

Mbretëria e Bashkuar punon në mënyrë aktive me partnerët globalë për të synuar si nxitësit
themelorë ashtu edhe mundësuesit e krimit të organizuar, si dhe për të ndjekur pa pushim ata
individë që angazhohen në të - kudo që të jenë në botë.
Ne besojmë se përmes një qasjeje të gjithë shoqërisë, ne mund të përballojmë dhe trajtojmë në
mënyrë efektive dhe kolektive këtë kërcënim.
Si pjesë e përpjekjeve tona, ne jemi krenarë që kemi financuar, mbështetur dhe bashkëpunuar me
Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Droga dhe Krim (UNODC) për të ofruar një mjet të ri të zhvillimit
të strategjisë i krijuar për të ndihmuar vendet të zhvillojnë dhe përmirësojnë strategjitë e tyre
kombëtare të krimit të rëndë dhe të organizuar.
Mbështetja jonë për këtë punë nënvizon angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar ndaj Konventës së
Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Transnacional dhe nisjen e Mekanizmit të
Rishikimit të Kombeve të Bashkuara për mënyrën se si Konventa po zbatohet në nivel global.
Shpresa jonë është që mjeti i strategjisë do të përforcojë përpjekjet tona kolektive ndërkombëtare në
këtë hapësirë duke forcuar aftësinë tonë për të ndarë praktikat dhe metodologjitë më të mira.
Përvoja jonë tregon se kur angazhohemi ndërkombëtarisht për të vepruar së bashku, rezultatet janë
më të mira dhe shohim ndryshime reale. Dua të falënderoj të gjithë aktorët e përfshirë në këtë
projekt për njohuritë dhe kontributet e tyre të vlefshme.
Dëshiroj gjithashtu të përuroj UNODC për nxitjen, profesionalizmin dhe angazhimin e tij që nxori këtë
projekt në përfundim.
Krimi i organizuar transnacional është një sfidë globale që kërkon zgjidhje globale, prandaj është
jetike që ne të vazhdojmë të punojmë së bashku për t'u përballur me këtë kërcënim të larmishëm, në
zhvillim e sipër dhe kompleks.
Baronesha Williams
Ministre e Shtetit në Zyrën e
Punëve të Brendshme
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1. Hyrje
PËRMBLEDHJE: Qëllimi i këtij Udhëzuesi është të ndihmojë hartimin dhe prodhimin
e strategjive kombëtare dhe rajonale për të luftuar krimin e organizuar. Si i tillë, ai
jep udhëzime mbi parimet strategjike në lidhje me parandalimin dhe luftimin e
krimit të organizuar, ndërsa përshkruan disa nga qasjet, aftësitë dhe instrumentet
më specifike që mund të miratohen për të trajtuar problemin.

Më shumë se dy dekada që kur u miratua Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të
Organizuar Transnacional, është e qartë se krimi i organizuar mbetet një fenomen kompleks që nuk
mund të luftohet nga asnjë shtet në izolim. I shkathët dhe shumëdimensional në karakter, krimi i
organizuar thith fuqinë në pabarazinë dhe margjinalizimin ndërsa përshtatet në të njëjtën kohë me
teknologjitë e reja. Grupet kriminale të organizuara dhe metodat e tyre evoluojnë me shpejtësi si
rezultat i ndryshimeve strukturore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar (duke shfrytëzuar, kohët e
fundit, mundësitë e krijuara nga pandemia globale e sëmundjes koronavirus (KOVID-19) 1),
përgjithësisht tërhiqen nga hapësirat e reja të paqëndrueshmërisë politike dhe shpesh janë të
shpejtë për të shfrytëzuar mundësitë e reja të biznesit të paligjshëm dhe hapësirat e lëna jashtë
kontrollit qeveritar.
Efektet e krimit të organizuar ndihen në të gjithë globin, duke gërryer qeverisjen, duke u infiltruar në
proceset politike, duke nxitur korrupsionin dhe dhunën, duke shfrytëzuar personat e cenueshëm,
duke minuar tregjet legjitime dhe duke paraqitur një kërcënim gjithnjë e më të madh për mjedisin.
Lidhshmëria globale ka siguruar një kanal për grupet e organizuara kriminale që të veprojnë si rrjete
tregtare me aftësi të larta me zinxhirë furnizimi efikas, qasje në tregje të reja dhe ekspertizë dhe një
kapacitet për të pastruar fitime të paligjshme në një shkallë të paparë. Në të vërtetë, shumica e
formave të krimit të organizuar tani përfshijnë aktivitete, lidhje ose marrëdhënie ndërkufitare.
Nga kjo rrjedh se çdo përgjigje ndaj krimit të organizuar duhet të jetë njëlloj gjithëpërfshirëse, duke iu
drejtuar shtytësve dhe mundësuesve të shumtë të cilët, së bashku, formojnë shtyllën dhe makinerinë
e ekonomisë kriminale globale. Është pikërisht njohja e natyrës transnacionale të krimit të organizuar
dhe nevoja për rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar që çoi në adoptimin e Konventës së Krimit të
Organizuar.

1

Për këtë temë shihni "Ndikimi i COVID-19 në krimin e organizuar", studim (Vienë, 2020) i Zyrës së Kombeve të Bashkuara

për Droga dhe Krim (UNODC).
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Për këtë qëllim, ky Udhëzues do të:
↘ Fillojë duke nënvizuar shkurtimisht dobinë e qëndrueshme të Konventës dhe mjetet kryesore
që ofron për një përgjigje të koordinuar kundër krimit të organizuar. Si pasojë, këto mjete
mund të përfshihen në strategji efektive për të trajtuar këtë fenomen;
↘

Përcaktojë parimet e përgjithshme që mund të ndihmojnë në drejtimin e zhvillimit të strategjive
të krimit të organizuar;

↘

Sigurojë një ndarje të objektivave që mund të ndiqen, së bashku me një listë të aktiviteteve,
taktikave dhe aftësive treguese që i shërbejnë secilit objektiv;

↘

Ofrojë rekomandime në lidhje me zbatimin dhe monitorimin e strategjive.

Duke vepruar kështu, Udhëzuesi mbështetet në bazën ekzistuese të provave në lidhje me qasjet e
ndryshme për të luftuar krimin e organizuar dhe në analizën e strategjive kombëtare ekzistuese.
Për të përgatitur Udhëzuesin, u shqyrtuan më shumë se 70 strategji, që synojnë luftimin e krimit të
organizuar në tërësi, duke trajtuar lloje të veçanta të krimeve që shpesh lidhen me të (si trafikimi i
qenieve njerëzore, krimi kibernetik, korrupsioni dhe pastrimi i parave) dhe/ose duke përdorur masa
të tilla si konfiskimi i aseteve që janë veçanërisht të rëndësishme në luftën kundër këtij problemi.
2
Disa nga këto strategji janë gjithashtu të natyrës rajonale.

Figura 1.

Krimi i organizuar si sistem transnacional

Krimi i organizuar i ka rrënjët
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Grupet e krimit të organizuar
shfrytëzojnë sistemin financiar
global dhe punësojnë lehtësues
profesionistë për transferime
ndërkufitare dhe pastrim parash.

Shënim: Grupet e organizuara të krimit veprojnë si rrjete tregtare shumë të afta, ndërkufitare me qasje në tregje dhe ekspertizë të reja.

2

Siç është Plani i Veprimit i Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) për të Luftuar Krimin Transnacional ose

Strategjia Binacionale për Parandalimin dhe Kontrollin e Trafikimit me Faunën dhe Florën e egër në Zonën Kufitare KolumbiEkuador.

2. Konventa e Kombeve të
Bashkuara kundër Krimit të
Organizuar
Veprimet kolektive kundër krimit të organizuar transnacional kërkojnë mekanizma efektivë të
bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër
Krimit të Organizuar Transnacional, si instrumenti kryesor ndërkombëtar në luftën kundër krimit të
organizuar transnacional, ofron shumë prej këtyre mekanizmave të cilët, nga ana tjetër, mund të
ndërtohen në strategji kombëtare, siç do të shpjegohet në këtë Udhëzues. Prandaj është e
rëndësishme të theksohet shkurtimisht që në fillim roli i Konventës, si dhe disa nga dispozitat dhe
mjetet kryesore të saj për të lehtësuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe parandaluar dhe luftuar në
mënyrë më efektive krimin e organizuar transnacional.
E miratuar në vitin 2000, në një kohë shqetësimi në rritje për krimin e organizuar transnacional,
Konventa e Krimit të Organizuar shënoi një arritje të rëndësishme në përgjigjen globale ndaj
problemit. Ajo kishte për qëllim të inkurajonte shtetet që nuk kanë dispozita kundër krimit të
organizuar të miratojnë kundërmasa përkatëse dhe të krijojnë kornizat e nevojshme legjislative.
Gjithashtu u përpoq të eliminonte strehët e sigurta për krimin e organizuar, duke siguruar një
përpjekje globale më efikase dhe efektive për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri.
Ndërsa një ekzaminim i detajuar i Konventës është përtej kuadrit të këtij publikimi, është e
rëndësishme të theksohet rëndësia dhe dobia e vazhdueshme e Konventës, e cila njeh rëndësinë e
veprave penale të veçanta dhe rolin e zbatimit të ligjit, ndjekjes dhe gjykimit në luftimin e krimit të
organizuar. Ajo e bën këtë duke përcaktuar katër vepra të veçanta që shtetet palë duhet të
kriminalizojnë në ligjet e tyre të brendshme: pjesëmarrjen në një grup të organizuar kriminal (neni 5),
i cili mund të kriminalizohet në bazë të një vepre të komplotit ose si një vepër e bazuar në asocim
kriminal, ose të dyja; pastrim parash (neni 6); korrupsion (neni 8); dhe pengimin e drejtësisë (neni
23).
Përtej parandalimit, hetimit dhe ndjekjes penale të këtyre
katër veprave penale, fusha e zbatimit të Konventës shtrihet
në të gjitha "krimet e rënda", të përcaktuara në nenin 2,
paragrafi (b), të cilat nënkuptojnë krimet për të cilat dënimi
maksimal është të paktën katër vite burg ose dënim më të
rëndë. Futja e formulës së "krimeve të rënda" në thelbin e
Konventës është pjesë integrale e përshtatshmërisë dhe
fleksibilitetit të këtij instrumenti ligjërisht të detyrueshëm
ndërkombëtar pasi lejon shtetet palë të bashkëpunojnë në
bazë të Konventës edhe në trajtimin e formave të reja të
3
krimit.
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Neni 1 i Konventës:
Deklarata e qëllimit
"Qëllimi i kësaj Konvente
është promovimi i
bashkëpunimit për
parandalimin dhe luftimin e
krimit të organizuar
transnacional në mënyrë më
efektive."
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Me rëndësi të veçantë është fokusi i Konventës në promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar
përmes masave të tilla si ekstradimi (neni 16), ndihma juridike reciproke (neni 18), hetimet e
përbashkëta (neni 19), bashkëpunimi në zbatimin e ligjit (neni 27), transferimi i personave të dënuar
( neni 17) dhe transferimi i procedurave penale (neni 21). Konventa gjithashtu vendos një theks të
fortë në parandalimin (neni 31), duke inkurajuar vendet që të marrin masat e duhura, ndër të tjera,
për të mbrojtur tregjet e tyre ligjore nga infiltrimi, riintegrimin e personave të dënuar për vepra të
lidhura me krimin e organizuar, rritjen e ndërgjegjësimit publik për kërcënim, (ri) vlerësimin e
instrumenteve të tyre ligjore dhe praktikave administrative përkatëse në mënyrë që të zbulojë
dobësitë e tyre ndaj keqpërdorimit nga grupet e organizuara kriminale, dhe të ruajë integritetin e
subjekteve publike dhe private.
Pavarësisht nga respektimi i përgjithshëm i Konventës së Krimit të Organizuar, disa shtete ende nuk
kanë ratifikuar ose aderuar në Konventë. Është gjithashtu e qartë se ratifikimi ose aderimi në vetvete
nuk është i mjaftueshëm për ta përkthyer Konventën në praktikë. Në këtë kontekst, procesi i
rishikimit të Mekanizmit për Rishikimin e Zbatimit të Konventës së Krimit të Organizuar dhe
4
5
Protokollet e tij shtesë të nisur në fund të vitit 2020 (Konferenca e Palëve rezoluta 10/1 ) ofron
mundësi shtesë për Shtetet për të ndarë njohuritë dhe përvojën, për të diskutuar çështje të
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përbashkëta dhe për të identifikuar fushat për bashkëpunim. Në rezolutën e saj 10/4, të miratuar në
të njëjtin vit, Konferenca i kërkoi Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim (UNODC) “të
vazhdojë të ofrojë ndihmë teknike dhe ngritje të kapaciteteve Shteteve Anëtare, sipas kërkesës, për
të mbështetur kapacitetin për të parandaluar dhe luftuar krimin e organizuar transnacional, përfshirë
nëpërmjet [...] ofrimit të ndihmës në zhvillimin e strategjive kombëtare për të parandaluar dhe luftuar”
këtë fenomen.
Prodhimi i këtij Udhëzuesi dhe puna që do të kryhet nga UNODC për të mbështetur shtetet në
zhvillimin dhe forcimin e kuadrit të tyre strategjik kundër krimit të organizuar buron nga kjo kërkesë
specifike, ndërkohë që bazohet në dispozitat e Konventës të theksuara më lart. Marrë së bashku,
Konventa, rezolutat përkatëse të Konferencës dhe literatura më e gjerë mbi krimin e organizuar
gjithashtu demonstrojnë nevojën për përgjigje të nuancuara dhe shumë sektoriale ndaj problemit.
Këto, po njihet gjithnjë e më shumë, duhet të shkojnë përtej trajtimit të fenomenit thjesht si një
çështje e sigurisë kombëtare duke promovuar gjithashtu zhvillimin e qëndrueshëm, duke respektuar
detyrimet e të drejtave të njeriut, duke përfshirë konsideratat gjinore dhe duke mbrojtur viktimat. Kjo
nënkupton që njerëzve dhe komuniteteve t'u ofrohet mundësi dinjitoze ekonomike, shoqërore dhe
politike, duke pranuar se nevojat dhe dobësitë individuale mund të ndryshojnë. Kuptimi i këtyre
nevojave dhe dobësive është çelësi për formulimin e përgjigjeve të përshtatura, në përputhje me të
7
drejtat e njeriut, të cilat vërtet nuk lënë askënd prapa.

3

Përderisa këto krime përmbushin pragun e "seriozitetit" siç përcaktohet në nenin 2, paragrafi b, janë të natyrës

transnacionale dhe përfshijnë një grup të organizuar kriminal. Fusha e zbatimit të Konventës përcaktohet në nenin 3.
4

Konventa është e plotësuar me tre Protokolle, të cilat synojnë manifestime specifike të krimit të organizuar: Protokolli për

Parandalimin, Ndalimin dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Personave, Veçanërisht Grave dhe Fëmijëve; Protokolli kundër
Kontrabandimit të Migrantëve nga Toka, Deti dhe Ajri; dhe Protokollin kundër Prodhimit dhe Trafikimit të Paligjshëm të
Armëve të Zjarrit, Pjesëve të tyre dhe Komponentëve dhe Municionit.
5

Rezoluta 10/1 e Konferencës së Palëve në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Transnacional

të titulluar “ Fillimi i procesit të rishikimit të Mekanizmit për Rishikimin e Zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara
kundër Krimit të Organizuar Transnacional dhe Protokollet e tij ”.
6

Rezoluta 10/4 e Konferencës së Palëve në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Transnacional

të titulluar “Festimi i njëzet vjetorit të miratimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar
Transnacional dhe promovimi i zbatimit të tij efektiv”.
7

Për të mbështetur këto përpjekje, UNODC ka zhvilluar dy dokumente rreth

integrimit të konsideratave gjinore dhe

konsideratave të të drejtave të njeriut, në zbatimin e Konventës së Krimit të Organizuar.

3. Roli i strategjive dhe udhëzuesve
Qëllimi i përgjithshëm i një strategjie është të radhit mënyrat (aktivitetet) dhe aftësitë (mjetet) në
mënyrë sistematike për të arritur qëllimet e përcaktuara qartë - në këtë rast ai i luftimit të krimit të
organizuar transnacional. Prandaj, strategjitë janë mjete të dobishme sepse ofrojnë një
mekanizëm përmes të cilit do të bashkojnë aktorë të shumtë nga e gjithë shoqëria dhe aftësi të
ndryshme në ndjekje të vizioneve dhe qëllimeve të përbashkëta. Ato gjithashtu përbëjnë një sinjal
të fortë të synimit politik në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke justifikuar rritjen e veprimit
dhe mobilizimin e përpjekjeve dhe burimeve.
Duke bashkuar sektorë dhe kombe të ndryshme, strategjitë kombëtare dhe rajonale mund të
ndihmojnë në mënyrë efektive në ndërtimin e rrjeteve ndërkombëtare të reziliencës që mund të
mbrojnë kundër problemit si në nivelin lokal ashtu edhe në atë global. Strategjitë gjithashtu mund
të sigurojnë bazën për përgjigje me ndikim më të lartë që mund të shfrytëzojnë një sërë mjetesh,
taktikash dhe teknikash për të arritur objektivat e përcaktuara. Këto, kur aplikohen njëkohësisht
kundër dobësive të krimit të organizuar, kanë më shumë vlerë se veç e veç.
Për ta bërë këtë, strategjitë duhet të ofrojnë një logjikë të qartë që fillon duke përshkruar qëllimet e
përgjithshme dhe punën prapa, duke sqaruar ndryshimin që kërkohet nga objektivat dhe masat
mbështetëse, aktivitetet, aftësitë dhe taktikat. Këto hapa janë gjithashtu të rëndësishëm për të
drejtuar shpërndarjen e burimeve, përfshirë fondet. Ndërsa qëllimi i përgjithshëm i strategjive të
përshkruara në këtë Udhëzues është luftimi i krimit të organizuar, forma e problemit dhe prandaj,
e përgjigjes, do të ndryshojë në varësi të kontekstit.

Figura 2.
Komponente strategije:
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Udhëzuesit mund të ndihmojnë zhvillimin e strategjive të tilla duke ofruar parime gjithëpërfshirëse të
nxjerra nga baza e dëshmive, si dhe një listë me objektiva, taktika dhe aftësi më të hollësishme që
mund të përshtaten me ato kontekste të ndryshme. Për të qenë efektiv, një udhëzues duhet të jetë
mjaft përshkrues në mënyrë që të sigurojë një kuadër udhëzues për hartimin e strategjisë, duke
ofruar në të njëjtën kohë fleksibilitet në përzgjedhjen dhe zbatimin e aktiviteteve dhe instrumenteve
specifike. Duke vepruar kështu, ajo duhet të lejojë që kombinime të ndryshme të aktiviteteve të
miratohen për të përmbushur nevojat individuale. Udhëzuesit e strategjisë mund të japin gjithashtu
një tregues të mënyrave për të matur efektin dhe ndikimin kur hartohen strategji. Ata mund ta arrijnë
këtë duke siguruar një gamë të gjerë të kritereve të monitorimit dhe vlerësimit që, edhe një herë,
mund të përshtaten për kontekstet individuale.
Studimi i krimit të organizuar dhe, më konkretisht, ajo që përbën një përgjigje efektive ndaj fenomenit
vazhdon të jetë një çështje erëndësishme e debatit. Në mënyrë të ngjashme, strategjitë ekzistuese
ndryshojnë ndjeshëm në aspektin e theksit, detajeve dhe fushëveprimit - produkt i përparësive të
ndryshme të politikave, kornizave ligjore, burimeve dhe normave kulturore. Dallime të tilla janë në
fakt shpesh të nevojshme pasi karakteri i problemit do të ndryshojë gjithashtu midis vendeve dhe
rajoneve. Së bashku, dhe kur kombinohen me hetimin më të gjerë të literaturës, këto megjithatë
tregojnë për tendencat, modelet dhe praktikat më të mira që mund të veprojnë si blloqe ndërtimi për
një udhëzues si ky.
Kjo do të thotë që strategjitë e përshtatura mund të hartohen në mënyrë efektive pavarësisht nga
niveli i burimeve në dispozicion. Qasjet dhe strategjitë e ndryshme të aplikuara brenda konteksteve
të ndryshme, kur kombinohen me procese të fuqishme vlerësimi dhe shkëmbim informacioni,
gjithashtu mund të ndihmojnë në ndërtimin e mëtejshëm të bazës së provave mbi efikasitetin e
ndërhyrjeve të ndryshme.

4. Analiza dhe hartimi i strategjisë
Analiza siguron themelin dhe bazën e provave për strategjisë. Kur kryhet në mënyrë efektive, ajo
mund të identifikojë shumë nga karakteristikat e krimit të organizuar, si dhe dobësitë e tij, duke
hapur rrugën për zhvillimin e objektivave që përqendrohen në aspektet më serioze të problemit.
Figura 3. Harta e krimit të organizuar: një shembull

Për shkak të kompleksitetit dhe natyrës së shumanshme të krimit të organizuar, rekomandohet që
analiza të bëhet ose së bashku, nga ekspertë të ndryshëm, ose të paktën të tërheqë një gamë sa
më të gjerë të palëve të interesuara. Këto mund të përfshijnë akademikë, studiues, praktikues të
drejtësisë penale nga departamentet dhe agjencitë e ndryshme përkatëse (si policia, autoritetet
doganore dhe tatimore, si dhe ato departamente ose agjenci me mandate që lidhen me aspekte të
ndryshme të krimit të organizuar), shoqërinë civile, përfaqësues të sektorit privat dhe grupe
kërkimore, për të përmendur vetëm disa. Kryerja e proceseve të përbashkëta analitike dhe përfshirja
e shumë sektorëve që preken nga problemi do të rrisë aprovimin e strategjive dhe do të sigurojë një
bazë më të fortë për një përgjigje të mëvonshme të integruar nga shumë palë.
Analiza strategjike e krimit të organizuar duhet të mbulojë të paktën tre dimensione.
Së pari, ajo duhet të kërkojë të kuptojë nxitësit strukturorë dhe mjedisorë të krimit të organizuar 7
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faktorë që e lejojnë atë të krijojë rrënjë dhe të fitojë mbështetje brenda shoqërisë. Këto përfshijnë
paqëndrueshmërinë, pabarazinë ekonomike, përjashtimin politik ose social, mungesën e qasjes
në shërbimet kryesore, korrupsionin (endemik) dhe narrativën ankuese. Një qasje e tillë mund të
ndihmojë gjithashtu në identifikimin e burimeve të legjitimitetit për krimin e organizuar, si dhe
rolin e aktorëve dhe interesave kriminelë në forcimin e sistemit politik ekzistues.
Së dyti, produktet analitike duhet të hartojnë tregjet e krimit të organizuar, më konkretisht,
sektorët, mallrat, shërbimet, mundësuesit dhe infrastrukturat e ndryshme që së bashku përbëjnë
ekonomitë kriminale. Sektorëve mund të përfshijnë sektorin financiar, përfshirë mekanizmat e
ndryshëm të përdorur për transferimin e fondeve; sektori i pronës, i cili mund të sigurojë një
kanal për blerjen e pasurive, si dhe për pastrimin e parave; dhe shërbimet e transportit, të cilat
janë kritike në lëvizjen e mallrave të paligjshëm. Pikat e nxehta gjeografike të tilla si tokat
kufitare, qendrat urbane dhe pikat e transferimit gjithashtu duhet të identifikohen në mënyrë
ideale në këtë fazë.
Së treti, analiza duhet të mbulojë grupet e organizuara kriminale të përfshira në krimin e
organizuar, përfshirë strukturën, aktivitetet dhe marrëdhëniet bashkëpunuese dhe konkurruese,
përfshirë me grupet e tjera kriminale të organizuara të vendosura brenda dhe jashtë vendit (ky
aktivitet i fundit mund të kërkojë gjithashtu bashkëpunim ndërkombëtar). Qasje të caktuara siç
janë hartat e rrjeteve sociale të organizatave mund të ndihmojnë për të kuptuar më mirë lidhjet
midis organizatave të ndryshme dhe mundësuesve kryesorë.
Figura 4.

Komponentët e analizës efektive

Së bashku, këta përbërës të ndryshëm mund të çojnë në një kuptim më të nuancuar të ekonomisë
politike të krimit të organizuar, si dhe të ndihmojnë për të kuptuar rreziqet dhe kompromiset e
ndryshme që lidhen me ndërhyrjet dhe politikat e ndryshme të përfshira në strategji.
Analiza
mund
të
ndihmojë për të siguruar
që strategjitë janë reale
si në fushëveprim

Për shembull, në disa kontekste, krimi i organizuar mund të perceptohet si një
burim i stabilitetit lokal, duke ofruar shërbime dhe mjete jetese për komunitetet
e margjinalizuara. Në të tjerat, heqja e grupeve të organizuara kriminale mund
të krijojë boshllëqe të pushtetit, duke shkaktuar dhunë dhe luftëra midis
grupeve të tilla. Në këtë drejtim, qasjet që janë përqendruar tepër në
shqetësimet e sigurisë mund të përkeqësojnë paqëndrueshmërinë dhe
problemet,
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veçanërisht nëse ato qasje nuk respektojnë të drejtat e njeriut. Identifikimi i këtyre rreziqeve mund
të ndihmojë në parashikimin e efekteve të rendit të dytë, duke mbrojtur kështu nga pasojat e
padëshiruara dhe dëmtimet e mëtejshme. Kjo qasje, e cila nganjëherë përshkruhet edhe si
“ndjeshmëri ndaj krimit”, kërkon gjithashtu mbrojtje nga rreziku që përpjekjet për zhvillim, përfshirë
tregtinë, teknologjinë, infrastrukturën dhe investimet në rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë,
të sigurojnë pa dashje një platformë për rritjen dhe zhvillimin e krimit të organizuar. 8
Faza e hershme, analitike e krijimit të strategjisë mund të përfshijë gjithashtu një evidentim
dhe/ose kontroll të masave dhe kapaciteteve ekzistuese të përdorura për të luftuar krimin e
organizuar. Shqyrtimi i këtyre së bashku me një vlerësim të problemit me anë të një analize të
9
mangësive mund të ndihmojë në identifikimin e kapaciteteve ose mangësive të burimeve, të cilat
më pas mund të adresohen përmes procesit të krijimit të strategjisë. Mund të ndihmojë gjithashtu
për të siguruar që strategjitë të jenë reale dhe të udhëhiqen nga burimet ekzistuese (edhe nëse
kapacitetet e reja më vonë mund të merren ose sigurohen nga donatorët si pjesë e procesit të
zhvillimit të strategjisë).
Figura 5. Analiza dhe vlerësimi: produktet dhe burimet

Studim rasti
1.

Qasje të mundësuara teknologjikisht për hartëzimin
dhe raportimin e krimit në Kenia

Mund të jetë e vështirë për autoritetet përkatëse që të kenë akses, të koordinojnë
dhe të ndajnë të dhënat ekzistuese kombëtare të krimit të shpërndara në burime të
shumta. Në Kenia, Qendra Kombëtare e Kërkimit (NCRC) luan një rol të rëndësishëm
në këtë kuptim, pasi mbledh të dhëna kombëtare të lidhura me krimin dhe lehtëson
qasjen dhe përdorimin e këtyre të dhënave në mesin e autoriteteve përkatëse
kombëtare. Duke shfrytëzuar qasjen e përhapur në telefonat celularë, NCRC nisi në
vitin 2017 një aplikacion për raportimin e krimit që lejon qytetarët kenianë të
raportojnë në mënyrë anonime krimet në internet. Aplikacioni është përdorur
gjerësisht në vend, duke lejuar NCRC dhe autoritetet e tjera përkatëse kombëtare të
profilizojnë krimet, si dhe të mbledhin informacione të rëndësishme të lidhura me
krimin në nivel kombëtar. Hulumtimi dhe mbledhja e të dhënave të ndërmarra nga
NCRC gjithashtu mundëson përpunimin e analizave të trendeve kombëtare mbi sfidat
e reja dhe të ardhshme të krimit të organizuar.
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Një analizë e mangësive në këtë rast do të konsistonte në zhvillimin e një baze të aftësive ekzistuese dhe testimin e

shkallës në të cilën këto janë të mjaftueshme për të përmbushur ambiciet strategjike.
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Këtu mund të nënkuptohet se kërkohen procese të kujdesit të duhur (përfshirë prokurimet publike, kontrata të mëdha dhe

rimëkëmbje pas krizës/konfliktit) për të mbrojtur ekonominë nga infiltrimi i krimit të organizuar.

5. Parimet strategjike
Krimi i organizuar vjen në shumë forma dhe shfaqet në nivele të shumta. Nga kjo rrjedh se, në
mënyrë të ngjashme, çdo përgjigje duhet të jetë e nuancuar dhe shumë sektoriale. Një strategji
efektive duhet, para së gjithash, të jetë e qartë në lidhje me qëllimin e saj të përgjithshëm (ose
"përfundimet"), të përcaktojë ndryshimin që pritet në lidhje me krimin e organizuar dhe të ndërtohet
nga jo pikë mbrapsht - një qasje që nganjëherë referohet si një "teori e suksesit".
Ndërsa çdo vend dhe rajon është unik, analiza e strategjive dhe përgjigjeve ndaj krimit të organizuar
në të gjithë botën tregon për katër parime gjithëpërfshirëse që janë mjaft të gjera për t'u zbatuar në
shumicën e konteksteve. Këto janë të dobishme pasi ato veprojnë si shtylla të gjera dhe pika
fillestare konceptuale nën të cilat mund të vendosen objektiva dhe aftësi të ndryshme. Këto parime
janë:
PARANDALIMI i krimit të organizuar nga (ri)infiltrimi në komunitete, ekonomi dhe
institucione politike. Ky parim kërkon të krijojë rezistencë ndaj krimit të organizuar, duke i mohuar
atij aftësinë për të depërtuar në shoqëri.
NDJEKJE e grupeve të organizuara kriminale dhe përfitimet e tyre të paligjshme, pasi
aktivitetet e tyre rrisin kostot dhe rreziqet e biznesit. Ky parim ka për qëllim degradimin dhe
prishjen e ekonomisë së krimit të organizuar.
MBROJTJE e personave dhe viktimave të cenueshme nga dëmtimet (e mëtejshme). Ky parim
njeh dëmin që krimi i organizuar shkakton tek individët duke theksuar një qasje të përqendruar te
viktima që përfshin të drejtat e njeriut dhe konsideratat gjinore.
NXITJE e partneriteteve dhe bashkëpunim në të gjitha nivelet, përfshirë përtej kufijve
ndërkombëtarë - një qasje e gjithë shoqërisë. Ky parim, i cili qëndron në zemër të Konventës së
Krimit të Organizuar, nxjerr në pah rëndësinë e partneriteteve në nivel lokal, kombëtar dhe
ndërkombëtar, duke punuar në të gjithë sektorët qeveritarë, joqeveritarë dhe privatë.
Përsëri, ndërsa këto parime janë relativisht universale, zbatimi i tyre dhe balanca e përpjekjeve dhe
burimeve midis tyre do të duhet të përshtaten në varësi të karakteristikave të problemit në çdo vend
ose rajon të caktuar. Kjo do të duhet të arrihet përmes zhvillimit të objektivave më të detajuara.

11
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Figura 6.

Katër parime strategjike gjithëpërfshirëse: "katër P-të"

PERSEKUTIMET
duke monitoruar
modelin e biznesit
të krimit të
organizuar...

Këto parime, për më tepër, janë, natyrisht, fluide dhe të mbivendosura. Për shembull, koordinimi
dhe bashkëpunimi i theksuar në parimin e NXITJES dhe theksimi i të drejtave të njeriut dhe
konsideratave gjinore të përshkruara në parimin e MBROJTJES - duke përfshirë vendosjen e
nevojave të individëve në zemër të ndërhyrjeve-janë thelbësisht të njëanshme në natyrë dhe
prandaj duhet të reflektohet në të gjitha objektivat e strategjisë.

Përkthimi i parimeve në objektiva të përcaktuara qartë
Zhvillimi i objektivave është një komponent kritik i çdo strategjie. Objektivat janë mjetet e përdorura
për të sqaruar qëllimet më të detajuara dhe efektet e dëshiruara që kërkohen brenda çdo konteksti
të caktuar, si dhe çdo kërkesë të lidhur.
Përveç konstatimet nga analiza e problemit, objektivat duhet, kudo që të jetë e mundur, të
10
zhvillohen duke përdorur një variant të parimit SMART, duke u siguruar që këto janë:
Specifike - duke përshkruar qartë ndikimin ose rezultatin e dëshiruar.
Të matshme me kalimin e kohës në mënyrë që rezultatet të mund të monitorohen dhe të
mësohen mësimet.
Të pranuara - objektivat për krimin e organizuar do të kërkojnë pranimin nga palët e interesuara
përkatëse.
Realiste - reflektimi i faktorëve politikë dhe socialë, njohja e burimeve në dispozicion dhe pranimi
i shkallës së problemit në çdo kontekst të caktuar.
Me afat kohor - në mënyrë që të mund të formulohen qartë si pjesë e procesit të përcaktimit të
objektivave.

10

Variacione të vogla të këtij parimi ekzistojnë edhe pse këto vlerësohen si më të rëndësishmet për formulimin e objektivave

kundër krimit të organizuar.
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Zhvillimi i objektivave SMART do të kërkojë testime, përsosje dhe konsultime gjatë zhvillimit të
strategjisë dhe procesit të hartimit për të siguruar që këto të mund të zbatohen në të vërtetë në
botën reale. Një praktikë më e mirë është ajo e krijimit të një "ekipi sfidues", të vogël, roli i të cilit
është të identifikojë çështjet e mundshme me objektivat dhe/ose mënyrat me të cilat grupet e
organizuara kriminale mund t'u përgjigjen qasjeve dhe aktiviteteve të përmbajtura nën të njëjtat
objektiva.
Zhvillimi i këtyre objektivave mund të përfitojë edhe nga listimi i supozimeve kryesore që
mbështesin objektivat, si p.sh. fakti që grupet e organizuara kriminale janë aktorë racionalë që
kërkojnë fitim dhe vendosin të kryejnë krime bazuar në një llogaritje komplekse të rreziqeve dhe
përfitimeve, të cilat strategjitë duhet të jenë në gjendje të kapin dhe adresojnë.
Bërja e një liste të tillë të supozimeve mund të ofrojë një mjet me anë të të
cilit do të testohen këto, edhe përmes hulumtimeve dhe analizave shtesë
dhe/ose identifikimit të objektivave shoqëruese. Për shembull, mund të
jetë që hulumtimi të demonstrojë se vetëm disa rreziqe - për shembull,
masat ndëshkuese si burgosja dhe/ose sekuestrimi i drogës - nuk
veprojnë si një pengesë në një kontekst të veçantë pasi individët e
përfshirë në krimin e organizuar nuk kanë mundësi alternative ekonomike

Krijimi i një "ekipi sfidues"
gjatë procesit të hartimit
mund të ndihmojë në testimin
e supozimeve dhe
paragjykimeve ekzistuese
institucionale.

ose rrugë shoqërore dhe/ose kanë llogaritur sekuestrimet si pjesë e kostove të tyre të biznesit.
Këtu, një nga implikimet mund të jetë që zhvillimi i mundësive alternative ekonomike duhet të jetë
një objektiv shtesë ose shoqërues së bashku me masat që synojnë kërcënimet e sigurisë të
paraqitura nga grupet e organizuara kriminale (që ka të ngjarë të përshtatet sipas parimit të
PARANDALIMIT).
Që të jenë specifikë dhe të matshëm, objektivat duhet të ndërtohen drejt rezultateve të përcaktuara
qartë (ose, më konkretisht, rezultateve strategjike të dëshiruara në çdo kontekst të caktuar). Këto
rezultate në thelb përbëjnë një përshkrim ose vizion më të detajuar të asaj se si duken katër
parimet e përgjithshme në kontekstin specifik kombëtar në të cilin është prodhuar strategjia. Për
shembull, në rastin e parimit të PARANDALIMIT (dhe siç do të shihet në pjesën tjetër), një
deklaratë rezultati që kërkon të adresojë shkaqet rrënjësore të krimit të organizuar mund të jetë si
më poshtë:
Trajtohen problemet lokale, vendet e jostabilitetit dhe "terrenet e shumimit" , dhe
mundësitë e krimit të organizuar janë të kufizuara ose të mbyllura, duke sfiduar
autoritetin dhe narrativët e legjitimitetit të grupeve të organizuara kriminale.
Edhe një herë, zhvillimi i deklaratave të tilla të rezultateve mund të sigurojë një mjet për të provuar
nëse një ndryshim i tillë mund të arrihet realisht, si dhe afatet kohore të mundshme që kërkohen
për ta arritur atë. Këto gjithashtu mund të sigurojnë bazën për konsultime të gjera me palët e
interesuara përkatëse (në këtë rast, përfshirë aktorët e komunitetit lokal dhe shoqërinë civile).
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Si rregull i përgjithshëm, strategjitë për parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe
rezultatet e përfshira në to do të duhet të pasqyrojnë një pikëpamje afatgjatë dhe të pranojnë
nevojën për durim strategjik. Sidoqoftë, objektivat e përcaktuara fort dhe rezultatet e qarta janë
kritike për të siguruar që këto mund të plotësojnë llojin e ndryshimit sistemik që kërkohet për të
adresuar fenomenin e krimit të organizuar. Nga kjo rrjedh se objektivat gjithashtu duhet të
funksionojnë së bashku si një përgjigje e integruar dhe sistematike duke trajtuar dobësitë e
ndryshme të identifikuara gjatë fazës së analizës që përbëjnë elementët dhe mundësuesit e
ndryshëm të sistemit të krimit të organizuar.

Figura 7. Përgjigjet e integruara që synojnë ndryshimin sistemik

Së fundi, siç është theksuar tashmë, strategjitë do të ndryshojnë në mënyrë të pashmangshme në
ambicie, duke pasur parasysh edhe shtrirjen e problemit brenda vendit ose rajonit dhe burimet në
dispozicion. Për këtë arsye, një strategji e mirë nuk është domosdoshmërish ajo që bën gjithçka,
por, përkundrazi, ajo që përpiqet të arrijë rezultate realiste (elementi "R" në formulën SMART) në
çdo kontekst të caktuar dhe që është në gjendje të mobilizojë dhe maksimizojë përdorimin e
burimeve në dispozicion (edhe kur ato janë relativisht të kufizuara).

6. Objektivat dhe aktivitetet
dhe aftësitë shoqëruese
Objektivat e PARANDALIMIT
Parandalimi, shpesh thuhet se është më mirë se kura. Në rastin e strategjive të krimit të
organizuar, parandalimi përmes vështirësimit të përpjekjeve të grupeve kriminale që të krijohen
brenda shoqërive, të rekrutojnë anëtarë të rinj, të fitojnë mbështetje, të zgjedhin institucionet
politike, të infiltrohen në ekonomi dhe, së fundi, të sfidojnë autoritetin e Shtetit. Kjo, në përputhje
me rrethanat, kërkon rritjen e qëndrueshmërisë shoqërore, ekonomike dhe politike ndaj krimit të
organizuar, veçanërisht brenda komuniteteve të cenueshme, duke mbyllur rrugët për rekrutimin
në kriminalitet dhe duke shmangur infiltrimin në sektorin dhe ekonominë e lejuar.
Përkthimi i parimit të parandalimit në objektiva duhet të udhëhiqet nga një kuptim i qartë i
mënyrave në të cilat krimi i organizuar mbahet brenda çdo konteksti të caktuar - diçka që duhet
sqaruar përmes procesit të kryerjes së analizës strategjike.
Figura 8. Pengimi i koopcionit të institucioneve politike

15
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Objektivat e nivelit të lartë atëherë mund të formulohen dhe të lidhen me rezultatet përkatëse që
sqarojnë rezultatet dhe efektet e dëshiruara, duke ndjekur parimin SMART. Për shembull,
objektivat e mëposhtëm dhe rezultatet përkatëse mund të zbatohen në shumicën e konteksteve
(edhe pse në shkallë të ndryshme, në varësi të shkallës së depërtimit të krimit të organizuar
brenda shoqërisë).

Objektivat
1. Të adresohen nxitësit lokalë të

rekrutimit në krimin e organizuar,
përfshirë përjashtimin social dhe
politik, pabarazinë ekonomike dhe
papunësinë.

2. Forcimi i integritetit dhe elasticitetit të

institucioneve dhe ekonomive politike
vendore ndaj infiltrimit të krimit të
organizuar.

3.

4.

Të sfidojen narrativët dhe perceptimet
e grupeve kriminale të organizuara,
përfshirë ato që i përshkruajnë ata si
aktorë legjitimë.

Rezultati i dëshiruar
(në thelb vizioni i suksesit)
Të trajtohen problemet lokale, vendet e
jostabilitetit dhe "terrenet e shumimit" ,
dhe mundësitë e krimit të organizuar të
jenë të kufizuara ose të mbyllura, duke
sfiduar autoritetin dhe narrativët e
legjitimitetit të grupeve të organizuara
kriminale.

Të sigurohet "rrugëdalje" për anëtarët
e krimit të organizuar, përfshirë përmes
rehabilitimit dhe riintegrimit.

Objektivat mund të përpunohen më pas përmes procesit të sqarimit të domeneve ose fushave
specifike që strategjia do të trajtojë (me fjalë të tjera, nën-objektiva). Këto nga ana tjetër mund të
japin një tregues më të qartë të llojit të aktiviteteve që do të kryhen dhe aftësive që do të kërkohen.
Një qasje e tillë për përafrimin e objektivave, nën-objektivave dhe aktiviteteve/aftësive më të
hollësishme është përshkruar më poshtë.
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Figura 9.

Parandalimi i krimit të organizuar: objektivat, nënobjektivat dhe aktivitetet

Është e qartë që këto objektiva dhe aktivitete do të duhet të hartohen dhe të realizohen nga një
konsorcium i gjerë i palëve të interesit duke përfshirë qeverinë, shoqërinë civile, sektorin privat
(përfshirë bizneset lokale) dhe sektorin e arsimit - një temë e cila do të mbulohet më hollësisht nën
shtyllën NXITJE.
Figura 10.
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Studim rasti 2:

'Parandalimi në radhë të parë' në Zelandën e Re

"Parandalimi i pari" është një nga parimet kryesore të strategjisë transnacionale të
krimit të organizuar të Zelandës së Re për periudhën 2020-2025, me theks në
menaxhimin proaktiv të rreziqeve në det të hapur dhe rritjen e ndërgjegjësimit për
krimin e organizuar midis qeverisë, sektorit privat dhe publikut të gjerë. Strategjia
plotësohet nga programi "Rezistenca ndaj krimit të organizuar në komunitete", i cili
është një qasje e orientuar drejt parandalimit dhe e udhëhequr nga komuniteti për
adresimin e dëmeve dhe nxitësve socialë të krimit të organizuar. Së bashku, këto
iniciativa formojnë një qasje nga fundi në fund për adresimin e spektrit të plotë të
ofertës dhe kërkesës së krimit të organizuar, me fokus në parandalimin në çdo fazë.

Rast studimi 3:

Fondi i Qëndrueshmërisë së Iniciativës Globale

Në njohjen e nevojës për qasje strategjike të shumë palëve ndaj krimit të organizuar,
në vitin 2019, Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional krijoi Fondin
e Qëndrueshmërisë që synon identifikimin dhe përzgjedhjen e shoqërisë civile dhe
aktorëve bazë, përfshirë aktivistët, grupet e elasticitetit të komunitetit dhe gazetarët.
Mbështetja pastaj sigurohet nga Fondi për ata aktorë për të forcuar nismat lokale dhe
për të krijuar një rrjet global të qëndrueshmërisë kundër krimit të organizuar, duke
lidhur iniciativa në vende të ndryshme gjeografike. Fondi jo vetëm që rrit kapacitetin e
shoqërisë civile për t'iu përgjigjur krimit të organizuar, por gjithashtu i ndihmon ata të
luajnë rolin e tyre në zhvillimin e qasjeve të të gjithë shoqërisë për të luftuar këtë
fenomen.

Studimi i rastit 4: Qasja e Meksikës ndaj ndryshimit të normave shoqërore
Një nga objektivat kryesorë të Strategjisë Kombëtare të Sigurisë Publike të Meksikës
është rigjenerimi etik i shoqërisë përmes theksit në transparencën, të drejtat e
njeriut dhe përfshirjen, rritjen e ndërgjegjësimit për ndikimin e krimit, avokimin për
qëndrimet shoqërore alternative dhe përmirësimin e kushteve të jetës së të gjithë
qytetarëve.

Objektivat e NDJEKJES
Logjika e ndjekjes së grupeve të organizuara kriminale zakonisht ka për qëllim prishjen e modelit të
tyre të biznesit (ose sistemit ekonomik që përfshin aktorë kriminelë, si dhe zinxhirët e furnizimit dhe
11
vlerës), si dhe rritjen e kostove të funksionimit dhe rrezikun e përfshirë. Kjo qasje ndjek gjerësisht
parimin e parandalimit, ku rreziqet rriten në atë masë sa ato tejkalojnë përfitimet që lidhen me
përfshirjen në krimin e organizuar. 12
11

Policia dhe zbatimi i ligjit në përgjithësi luajnë një rol kyç në arritjen e objektivave të NDJEKJES të theksuara në këtë

seksion. Në këtë kontekst, është parësore që veprimet e zbatimit t'i nënshtrohen një sistemi efektiv të llogaridhënies dhe
mbikëqyrjes. Kombet e Bashkuara prodhuan disa botime që ofrojnë udhëzime për Shtetet Anëtare mbi këtë temë, ndër to,
Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity dhe Training Manual on Policing Urban Space, by UNODC.
12

Kjo gjithashtu mund të përshkruhet si zhvendosje e ekuilibrit të stimujve që lidhen me përfshirjen në krimin e organizuar.

OBJEKTIVAT DHE AKTIVITETET DHE AFTËSITË SHOQËRUESE | 19

Qëllimi i rritjes së kostove dhe rreziqeve për aktorët e krimit të organizuar kërkon edhe një herë
hartimin e sektorëve, sistemeve dhe aktiviteteve të kërkuara për të drejtuar një ndërmarrje të
suksesshme të krimit të organizuar dhe më pas për të aplikuar leva përkatëse të përçarjes ose
presionit të synuar në këto pika të cenueshme, me synimin për të siguruar një efekt strategjik.

RREZIK

ÇMIMI

NDJEKJE

Ashtu si në rastin e parandalimit, kjo qasje mund të sigurojë bazën për zhvillimin e objektivave të
nivelit të lartë, si dhe rezultatet e dëshiruara përkatëse. Nga ana tjetër, objektivat e mëposhtëm dhe
rezultatet përkatëse mund të zbatohen në shumicën e konteksteve.
Figura 11.

Objektivat
(tre "D" -të e NDJEKJES)
1. Detektim i aktivitetit të krimit të
organizuar.
2. Përçarje (disrupt) dhe rritje e rrezikut
brenda modelit të biznesit të krimit të
organizuar.
Privim (deny) i kriminelëve të organizuar
3.
nga përfitimet e tyre financiare.

Rezultati i dëshiruar
Kriminelët të paaftë për të ndërtuar biznese
efektive, për të kryer tregti të paligjshme, për
të fituar pasuri dhe për të transferuar të
ardhurat e tyre kriminale dhe si rezultat janë
të penguar nga përfshirja (e mëtejshme) në
krimin e organizuar.
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Pasi të jetë zhvilluar një logjikë që përshkruan objektivat dhe rezultatet, atëherë është e mundur të
përshkruhen aktivitetet, taktikat, mjetet dhe teknikat përkatëse, siç përshkruhen më poshtë. Për të
siguruar qartësi më të madhe, këto mund të përputhen me fushat kryesore të ndryshimit dhe/ose
dobësitë që ata kërkojnë të trajtojnë. Për shembull, ato mund të aplikohen për funksionet kryesore
brenda modelit të biznesit të krimit të organizuar, si lëvizja e mallrave dhe fondeve të paligjshme,
ofrimi i shërbimeve të paligjshme, infiltrimi i qeverive dhe ekonomisë legjitime dhe organizimi dhe
drejtimi i këtyre aktiviteteve (këtu, drejtuesit e grupeve të organizuara kriminale mund të luajnë një
rol të rëndësishëm). Megjithatë përsëri, këto do të duhet të përsosen për të përmbushur nevojat dhe
realitetet e konteksteve të ndryshme.

Figura 12.

Ndjekja e grupeve të organizuara kriminale dhe aktivitetet e tyre: objektivat,
nënobjektivat dhe aktivitetet/aftësitë
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Njohja e rreziqeve dhe supozimet. Aktivitetet NDJEKJE ndoshta kërkojnë kuptimin më të madh të
rreziqeve të mundshme dhe nënvizimin e supozimeve të lidhura me objektivat. Për shembull, grupet
kriminale të organizuara mund të shkaktojnë përçarje ose konfiskime brenda kostove të biznesit të
tyre ose t'ua kalojnë ato klientëve të tyre. Përçarja e krimit të organizuar në një lokalitet gjithashtu
mund të krijojë zhvendosje, duke rënduar situatën në zona të tjera (i ashtuquajturi "efekti i
13
tullumbaceve"). Prandaj, këto rreziqe do të duhet të peshohen me kujdes në fazën e planifikimit.

Studim rasti
5:

Qasja e Mbretërisë së Bashkuar ndaj shkatërritmit të
grupeve të organizuara kriminale

Strategjia e Krimit të Rëndë dhe të Organizuar të Mbretërisë së Bashkuar
përcakton një qasje tërësore, e cila përfshin përçarje të synuar të fokusuar në
dëmin më të lartë, shkelësit më të rrezikshëm dhe rrjetet kriminale duke i
parandaluar ata nga qasja dhe blerja e parave, aseteve dhe infrastrukturës.
Strategjia gjithashtu paraqirti aftësi të reja dhe inovative, sië është Rrjeti
Ndërkombëtar i Krimit të Rëndë dhe të Organizuar (SOCNet) që synon rritjen e
angazhimit diplomatik dhe koordinimin e aktiviteteve ndër-departamentale jashtë
shtetit.

Objektivat e MBROJTJES
Objektivat e MBROJTJES që vendosin në qendër viktimën njohin ndikimin e dëmshëm që krimi i
organizuar ka mbi individë të pambrojtur nëpër shoqëri. Prandaj, këta kërkojnë të sigurojnë që persona
të tillë të mos shfrytëzohen ose dëmtohen nga grupet e organizuara kriminale dhe/ose ekonomitë
kriminale duke i paralajmëruar ata për rreziqet, duke u siguruar atyre burimet e nevojshme për t'i
rezistuar ose shpëtuar dëmit dhe, kur është e nevojshme, duke i shpëtuar ata nga situatat abuzive ose
të rrezikshme. Objektivat e mbrojtjes aplikohen edhe për dëshmitarët, sinjalizuesit dhe informatorët, të
gjithë që luajnë një rol të rëndësishëm në trajtimin e krimit të organizuar.
Ka shumë lloje të ndryshme dëmesh të shkaktuara nga krimi i organizuar. Këto mund të jenë fizike, të
tilla si në rastin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, hedhjes ilegale të mbeturinave, krimeve
në sektorët e peshkimit dhe trafikimit të produkteve të falsifikuara mjekësore të cilat mund të
shkaktojnë dëm serioz për shëndetin, mirëqenien dhe jetesën e individëve dhe nganjëherë të
komuniteteve të tëra. Ato gjithashtu mund të jenë psikologjike, si rezultat i abuzimit fizik ose duke
dëshmuar ose jetuar në kontekste ku krimi i organizuar ka zënë vend, ndoshta me nivele të larta
dhune dhe vrasjeje.
Dëmi gjithashtu mund të jetë ekonomik, për shembull kur bizneset e vogla dhe qytetarët privatë
zhvlerësohen ose detyrohen të paguajnë "taksa" si pjesë e reketave për mbrojtje ose, në përgjithësi,
përmes krijimit ose zgjerimit të një ekonomie nëntokësore, të pataksuar, të paligjshme. Së fundi, krimi i
organizuar prodhon dëm serioz shoqëror dhe institucional, veçanërisht kur pengon përparimin dhe
zhvillimin brenda komuniteteve dhe gërryen legjitimitetin e institucioneve publike. Prandaj janë çështjet
themelore dhe shpesh kronike dhe viktimat e shumta të krimit të organizuar që janë fokusi i qasjeve
mbrojtëse.
13

Shihni, për shembull,, Juan Carlos Garzón and John Bailey, “Displacement effects of supply‐reduction policies in Latin

America: a tipping point in cocaine trafficking, 2006–2008”, nëThe Handbook of Drugs and Society, Henry H. Brownstein, ed.
(West Sussex, Mbretëria e Bashkuar, John Wiley and Sons, 2016), f. 482–504.
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Është e rëndësishme që objektivat të bazohen në vlerësimet e nevojave, përfshirë në lidhje me
situatat e cenueshme siç është pandemia globale, si dhe sektorët dhe profesionet e cenueshme. Për
shembull, grupet e organizuara kriminale mund të shfrytëzojnë viktimat e trafikimit ose individë të
tjerë në kushte të cenueshmërisë së veçantë (p.sh., migrantë të parregullt, persona që jetojnë në
varfëri ose vuajnë nga privimi i rëndë material) si një forcë e detyruar e punës bujqësore gjatë
periudhave të korrjes, ndërsa bizneset e tilla si sallone për thonjë, sallone masazhi dhe tregti në
rrugë gjithashtu përbëjnë sektorë me rrezik të lartë.

Studim Rast 6:

Kompensimi i viktimave

Strategjia Kombëtare për Rritjen e Pasurive të Konfiskuara të Italisë mundëson
përdorimin e aseteve kriminale nga komunitetet. Kjo qasje, e cila ishte produkt i një
ligji të nismës popullore të promovuar nga Libera dhe organizata të tjera
joqeveritare, ka për qëllim të kompensojë komunitetet për dëmet e shkaktuara nga
grupet e organizuara kriminale, duke i konsideruar komunitetet si viktima kolektive
të krimit të organizuar. Asetet e konfiskuara, përfshirë kompanitë dhe pasuritë e
paluajtshme, mund të (ri) përdoren nga institucionet kombëtare dhe aktorët e
shoqërisë civile për interesin publik.

Studim Rast 7:

Theksi në Peru për të ndihmuar viktimat

Ndihma për viktimat është ndër objektivat kryesorë të Politikës Kombëtare
Multisektoriale kundër Krimit të Organizuar (2019-2030) të Perusë. Për këtë qëllim,
ajo nënvizon rolin e aftësive të tilla si pjesëmarrja e qytetarëve në luftimin e krimit
të organizuar dhe ndihma e personave të prekur nga fenomeni, përfshirë mbrojtjen
efektive gjyqësore të viktimave të krimit të organizuar.

Lloji i objektivave dhe rezultateve të ndërlidhura të kërkuara përmes objektivave MBROJTJE
zakonisht do të ngjajnë me variacionet e mëposhtme:
Objektivat
(3 "S" -të e MBROJTJES)
1.

2.

3.

Shpëtim i viktimave dhe individëve
të cenueshëm nga abuzimet
(dëmtimet) e mëtejshme.
Mbështetje (support)dhe
kompensim i viktimave të krimit të
organizuar.
Mbajtja (sustain) e komunikimit,
duke rritur ndërgjegjësimin për
rreziqet.

Rezultati i dëshiruar
Viktimat largohen nga dëmtimi, mbrohen
nga abuzimet e tjera fizike, psikologjike
ose të tjera dhe kompensohen, ndërsa
rreziqet për personat dhe sektorët e tjerë
të cenueshëm komunikohen në mënyrë
efektive.
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Prandaj, ndërkohë që shumica e objektivave të përfshira brenda një strategjie kanë të bëjnë me
formimin dhe ndryshimin e faktorëve sistemikë që nxisin dhe mundësojnë krimin e organizuar (duke
mbajtur gjithmonë parasysh efektet që mjetet, taktikat dhe teknikat e ndryshme kanë te njerëzit e
ndryshëm, veçanërisht më të prekshmit), objektivat e MBROJTJES duhet të jenë për persona - në
veçanti ata që kanë vuajtur nga duart e krimit të organizuar. Kjo ka të bëjë gjithashtu thelbësisht me
ruajtjen e të drejtave individuale, përfshirë të drejtën për të jetuar pa frikën e të qenurit viktimë e
grupeve të organizuara kriminale.
Edhe një herë, zhvillimi i objektivave ofron një mjet me anë të të cilithartohen si fushat e ndryshimit
(nën-objektivat) ashtu edhe aktivitetet dhe aftësitë përkatëse, si në shembullin e mëposhtëm.

Figura 13. Mbrojtja e viktimave dhe individëve të cenueshëm nga krimi i organizuar:
objektivat, nënobjektivat dhe aktivitetet/aftësitë

NXITJE e bashkëpunimit dhe partneritetet për arritjen e objektivave
Parimi i NXITJES pranon se çdo strategji për të luftuar krimin e organizuar, pavarësisht nga
konteksti, do të duhet të pasqyrojë natyrën komplekse dhe të shumanshme të problemit. Në thelb,
kjo kërkon inkurajimin e bashkëpunimit dhe partneriteteve nga të gjithë sektorët në atë që përbën një
qasje të tërë shoqërisë.
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Mobilizimi i aktorëve që përfshijnë shoqërinë civile, sektorin privat (përfshirë kompanitë e
teknologjisë, operatorët e transportit dhe institucionet financiare), mediat, akademinë dhe shumë të
tjerë mund të kërkojnë qasje dhe instrumente të reja të tilla si mekanizma të dedikuar financimi,
grante dhe skema stimulimi.
Për më tepër, karakteri transnacional i krimit të organizuar do të thotë se ai nuk mund të luftohet në
mënyrë efektive pa bashkëpunim ndërkombëtar në të gjithë sektorët - nga koordinimi i operacioneve
deri në trajnimin e përbashkët dhe ndarjen e praktikave më të mira dhe mësimet e nxjerra. Në këtë
kontekst, Konventa e Krimit të Organizuar ofron një bazë solide ligjore pasi të gjitha palët mund të
mbështeten në Konventën për të bashkëpunuar për parandalimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave
penale të lidhura me krimin e organizuar. Siç është parë tashmë, Konventa ka ndihmuar në krijimin e
një kuptimi të përbashkët të qasjeve të kriminalizimit dhe ka lehtësuar një grup të gjerë
mekanizmash për bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet penale, duke përfshirë ndihmën
reciproke juridike, ekstradimin dhe forma të tjera të bashkëpunimit gjyqësor dhe zbatimit të ligjit. Në
të vërtetë, dy dekadat e fundit kanë parë një rritje të bashkëpunimit midis vendeve për të trajtuar
kërcënimin e paraqitur nga krimi i organizuar transnacional, duke përfshirë përmirësimin e
shkëmbimit të teknologjisë dhe informacionit midis aktorëve përkatës të drejtësisë penale.
Në përgjithësi, promovimi i bashkëpunimit dhe një qasje e të gjithë shoqërisë për të luftuar krimin e
organizuar është një parim ndërsektorial që mund dhe duhet të zbatohet brenda kontekstit të
parimeve të PARANDALIMIT, NDJEKJES dhe MBROJTJES. Është gjithashtu po aq relevante dhe e
rëndësishme në nivelet lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Ato nivele, dhe mjetet dhe aktivitetet e ndërlidhura, janë pasqyruar në objektivat dhe shembullin e
mëposhtëm (i cili edhe një herë mund të përshtatet me shumicën e konteksteve).

Objektivat
1. Miratimi i qasjes shumë-sektoriale
dhe shumë palëshe.
2. Të ndahet përgjegjësia dhe pronësia
e problemit.
3. Përmirësimi i bashkëpunimit në çdo
nivel, përfshirë edhe atë
ndërkombëtar.

Rezultati i dëshiruar
Bashkëpunimi efektiv midis sektorëve të
ndryshëm që po zhvillohet në nivel lokal,
kombëtar dhe ndërkombëtar duke shtuar
në një qasje të të gjithë shoqërisë për të
luftuar krimin e organizuar.
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Këto mund të përkthehen edhe një herë në fusha të tjera të ndryshimieve dhe aktiviteteve si më
poshtë:
Figura 14. Promovimi i bashkëpunimit dhe partneriteteve kundër krimit të organizuar: objektivat,
nënobjektivat dhe aktivitetet/aftësitë
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Studim Rast 8:

Qasja e Ekipit Ndërhyrës Shumëdisiplinor në
Holandë

Karakteri dinamik i rrjeteve kriminale që veprojnë në Holandë i bëri autoritetet përkatëse
të miratojnë qasje të reja për të parandaluar dhe luftuar krimin e organizuar. Si pjesë e
këtyre përpjekjeve, Holanda njoftoi për krijimin e një Ekipi Ndërhyrës Shumëdisiplinor.
Ky ekip pritet të ketë më shumë se 400 specialistë në bord, që punojnë në entitetet
përkatëse kombëtare të përfshira në luftimin e krimit. Ekipi do të përbëhet nga zyrtarë të
policisë, shërbime të prokurorisë publike, autoritetet tatimore, shërbime të inteligjencës
fiskale dhe hetimore, Mbretërisë së Holandës Marechaussee (përgjegjës, ndër të tjera,
për mbrojtjen e kufijve të jashtëm), autoritetet doganore dhe organet të tjera të
Ministrisë së Mbrojtjes. Kështu, fotografitë e inteligjencës dhe informacioni taktik dhe
operacional mund të ndahen më shpejt dhe një veprim i bashkërenduar i të gjitha
autoriteteve dhe organeve të përfshira mund të bëhet duke përdorur në mënyrë të
kombinuar kompetencat e tyre ligjore në dobi të objektivave të përbashkëta. Fokusi
kryesor i Ekipit të Ndërhyrjes Multidisiplinare është të ekspozojë dhe prishë rrjetet
kriminale, proceset e tyre të biznesit dhe të ndihmojë në kapjen e pasurive kriminale dhe
për këtë qëllim bashkëpunon me aktorët publikë dhe privatë, përfshirë zbulimin e
dobësive brenda strukturave ligjore ekonomike.

Studim Rast 9:

Organizata Ndërkombëtare e Policisë Kriminale
(INTERPOL) dhe bashkëpunimi ndërkombëtar

Organizata Ndërkombëtare e Policisë Kriminale (INTERPOL) luan një rol të
rëndësishëm në bashkëpunimin ndërkombëtar të zbatimit të ligjit, duke mbështetur
kështu hetimet penale kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai lidh agjencitë e zbatimit
të ligjit nga 194 vendet anëtare të tij përmes rrjetit të tij të sigurt të komunikimit I24/7. Përveç sigurimit të aksesit në bazat e të dhënave të INTERPOL-it, sistemi i
komunikimit I-24/7 siguron vlerë shtesë në veçanti për rastet serioze dhe të
ndjeshme nga aspekti kohorë, siç janë kërkesat e ndalimit të pagesës për
transaksionet mashtruese ndërkufitare. Duke pasur aftësinë për të komunikuar
pothuajse menjëherë me agjencitë e zbatimit të ligjit në anën tjetër të botës, vendet
janë në gjendje të reagojnë shpejt dhe të paralajmërojnë homologët e tyre
kombëtarë, dhe më pas të kapin dhe tërheqin flukset e paligjshme financiare.
Një iniciativë e fundit e INTERPOL-it është platforma e tij e sigurt për bashkëpunim.
Përmes asaj platforme bashkëpunuese, sektorë dhe aktorë të ndryshëm (si
zbatuesit e ligjit, sektori privat, akademia dhe shoqëria civile) mund të mblidhen
për të shkëmbyer praktikat më të mira, për të shkëmbyer njohuri dhe për të forcuar
rrjetin ndërkombëtar për bashkëpunim.

7. Realizimi dhe zbatimi
Pavarësisht se sa të rëndësishme mund të jenë strategjitë dhe aftësitë për parandalimin dhe luftimin
e krimit të organizuar, ato nuk ka gjasa të arrijnë nivele të larta ndikimi pa sisteme dhe struktura
efektive të realizimit. Këto janë mjetet përmes të cilave strategjitë zbatohen dhe maten brenda
strukturave kombëtare.
Në shumicën e konteksteve - dhe duke u bazuar në seksionet e ndryshme të këtij Udhëzuesi - kjo ka
të ngjarë dhe në mënyrë ideale do të kërkojë komponentët e mëposhtëm (të cilët gjithashtu mund të
sqarohen brenda një pjese të zbatimit të strategjisë):
Njësia e analizës strategjike. Një njësi analize strategjike me të gjitha burimet dhe, kudo që të
jetë e mundur, ose një strukturë e ngjashme. Duke pasur parasysh natyrën shumëdimensionale
të krimit të organizuar, njësia duhet të jetë e vendosur në mënyrë ideale jashtë strukturave
operative, siç janë agjencitë e zbatimit të ligjit, dhe të ketë aftësinë për t’u mbështetur në një
gamë të gjerë ekspertizash (përfshirë ekspertizën e gjetur në qarqet akademike, shoqërinë civile
14
dhe atë të sektorit privat). Produktet dhe vlerësimet e dhëna nga njësia e analizës strategjike
duhet të formojnë bazën për planifikimin e integruar.
Njësia e politikës dhe planifikimit. Një njësi qendrore e integruar e politikës dhe planifikimit
përgjegjëse për hartimin e strategjisë kombëtare dhe mbikëqyrjen e zbatimit të saj, duke punuar
15
ngushtë me të gjithë aktorët përkatës. Duhet të sigurohet pronësia e qartë politike e kësaj
politike dhe funksioni planifikues përmes llogaridhënies ndaj degëve përkatëse ekzekutive (për
shembull, presidenti, kryeministri ose ministri). Për më tepër, kjo njësi organizative me staf
qendror do të ishte më e mira për të raportuar mbi përparimin dhe ndikimin e përgjithshëm (duke
16
punuar ngushtë me njësinë e analizës strategjike) dhe për të zhvilluar produkte komunikimi.
Njësia ekonomike duhet të ketë një autoritet dhe mandat të qartë (sqaruar në strategjinë e krimit
të organizuar dhe përmes lidhjeve me degën ekzekutive).
Koordinimi dhe shpërndarja ka të ngjarë të kërkojë tre nivele të strukturave:

14

Njësia e analizës duhet të vendoset në mënyrë ideale përkrah njësisë së integruar të politikave dhe planifikimit (e

përshkruar më poshtë).
15

Konsultimi dhe pranimi si nga aktorët përkatës ashtu edhe nga udhëheqësit politikë janë vendimtare për zbatimin e

mëvonshëm të strategjisë. Njoftimet publike mund të jenë gjithashtu të dobishme si një mjet për të siguruar pranim të
mëtejshëm, ndërsa në disa kontekste strategjia mund të ketë nevojë për miratim ligjor.
16

Në disa kontekste, kjo mund të kërkojë gjithashtu azhurnime të rregullta në degën legjislative, të tilla si përmes raporteve

të komisioneve ose dëgjimeve.

27

28 | UDHËZUES I STRATEGJISË PËR KRIMIN E ORGANIZUAR PËR ZHYILLIMIN E STRATEGIIVE ME NDIKIM TË LARTË

Bordi i nivelit politik ose këshilli. Bordi ose këshilli ka për qëllim të sigurojë drejtimin e
përgjithshëm, zhbllokimin e çështjeve të nivelit politik dhe monitorimin e përparimit të
përgjithshëm strategjik.
Grupi drejtues i strategjisë. Një grup drejtues i strategjisë (megjithëse ka shumë të ngjarë në
nivelin zyrtar) ose nën-bord i përgjegjshëm para bordit politik dhe që synon nxitjen e zbatimit
17
ndërsektorial.
Bordet e punës. Bordet e tilla të nivelit të punës dhe/ose strukturat koordinuese kanë për qëllim
renditjen dhe dhënien e komponentëve të veçantë të strategjisë, të tilla si aktivitetet operacionale
të zbatimit të ligjit ose mbikëqyrjen e fushatave me shumë palë të interesuara (shih kutinë e
tekstit). Në disa kontekste (siç janë në sistemet federale), këto gjithashtu mund të përbëjnë
mekanizma realizimi dhe raportimi në nivel lokal ose rajonal. Ato gjithashtu ofrojnë mekanizma
për përfshirjen e aktorëve të jashtëm, siç janë sektori civil, brenda strukturave të zbatimit.

Fushatat konsistojnë në përpjekje të synuara që përfshijnë një gamë të gjerë të aktorëve dhe partnerëve
të fokusuar në probleme specifike duke filluar nga pikat e nxehta gjeografike të krimit të organizuar e
deri tek sektorët e cënueshëm, siç janë ofruesit e shërbimeve profesionale të pastrimit të parave. Këto
ofrojnë një mjet përmes të cilit të kryejnë aktivitete shumë të fokusuara në një mënyrë që lejon
monitorimin e ndikimit në periudha kohore specifike. Kur shoqërohen me një strategji komunikimi, ata
gjithashtu mund të dërgojnë një mesazh të fortë sigurie për publikun dhe të veprojnë si një deklaratë
qëllimi për grupet e organizuara kriminale.

Figura 15.
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Kjo në shumicën e rasteve do të drejtohet dhe organizohet nga njësia e politikave dhe planifikimit, e cila gjithashtu mund

të veprojë si njësia më e lartë përgjegjëse për reallizimin.

REALIZIMI DHE ZBATIMI

Studimi i rastit 10: Procesi I formulimit tl Strategjisë në Bosnjë dhe Hercegovinë
Në kuadër të përgatitjes së Strategjisë për Luftimin e Krimit të Organizuar për
periudhën 2017-2020 të Bosnjës dhe Hercegovinës, Këshilli Kombëtar i Ministrave
miratoi një vendim për krijimin e një grupi pune të përbërë nga 14 anëtarë nga 14
institucionet përkatëse kombëtare. Grupi i punës u ngarkua me zhvillimin e një
vlerësimi kombëtar të kërcënimit dhe një strategjie kombëtare. Kjo i lejoi Bosnje Hercegovinës të vlerësojë kërcënimet ekzistuese kombëtare të krimit të organizuar
dhe ndikimet e tyre në shoqëri dhe të miratojë masat e duhura për të parandaluar
dhe luftuar fenomenin.

Studimi i rastit 11:

Struktura e zbatimi në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës

Për të trajtuar rezistencën institucionale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
miratuan një qasje konsultative që përdor strukturat e diskutimit të nivelit të lartë
për të mundësuar dhe nxitur zbatimin e vendimeve detyruese dhe për të
përmirësuar shpërndarjen dhe menaxhimin e burimeve dhe logjistikës.

Studimi i rastit 12:

Procesi Ii adoptimit në Rumani

Në dritën e sfidave të shtuara dhe tendencave të reja në zhvillim të krimit të
organizuar, veçanërisht në kontekstin e pandemisë COVID-19, në vitin 2020
Rumania krijoi një grup pune të ngarkuar me hartimin e strategjisë kombëtare
kundër krimit të organizuar për periudhën e ardhshme 2021-2024. Procesi i
adoptimit të Rumanisë jep një shembull interesant të angazhimit në shumë sektorë
dhe transparencës publike. Në fakt, draft strategjia u paraqit për debat publik, duke i
mundësuar shoqërisë civile dhe sektorit privat të përfshihen duke dërguar vëzhgime,
komente dhe kërkesa me shkrim përmes takimeve të debatit publik.
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8. Monitorimi dhe vlerësimi i ndikimit
Asnjë strategji nuk do të ishte e plotë pa një komponent për monitorimin dhe vlerësimin në procesin
e krijimit të strategjisë. Kjo është thelbësore për të përcaktuar shkallën në të cilën është arritur
suksesi, përfshirë arritjen e objektivave të ndryshëm.
Vlerësimi i efektit të strategjive të krimit të organizuar është shumë i ndërlikuar. Për shembull,
metrikë të tilla si konfiskimet, arrestimet dhe ndjekjet penale mund të demonstrojnë rritjen e
efektivitetit të aktiviteteve NDJEKJE. Përndryshe, ato mund të jenë thjesht një pasqyrim i sasive
më të mëdha të mallrave të paligjshme ose niveleve të veprimtarisë kriminale. Për më tepër,
mungesa e ndonjë dëshmie të veprimtarisë së krimit të organizuar nuk merret domosdoshmërish si
dëshmi se ekziston një mungesë e një aktiviteti të tillë, pasi grupet e organizuara kriminale mund të
bëhen më efektive në maskimin e aktiviteteve të tyre ose të përfitojnë nga mbrojtja e shtuar
18
(përfshirë mbrojtjen politike).
Sidoqoftë, kombinimi i përdorimit të treguesve cilësorë dhe sasiorë për fusha të shumta mund të
tregojë ende tendenca, fitime ose humbje strategjike, duke dhënë kështu një ndjenjë të drejtimit
dhe ndikimit të përgjithshëm. Në mënyrë kritike, detyra e vlerësimit të përparimit dhe ndikimit
strategjik duhet të jetë e fortë, por në të njëjtën kohë të përbëjë një proces relativisht të thjeshtë
dhe të zbatueshëm. Është e vërtetë që qasjet tepër të rënda dhe detyrimet e raportimit janë shpesh
jopopullore me - dhe për këtë arsye nuk ka shum; gjasa të miratohen nga - zyrtarë politikë tejet të
ngarkuar me punë, zyrtarë operacionalë dhe komunitetet më të gjera të palëve të interesuara,
veçanërisht kur këto kërkojnë aftësi dhe/ose burime të reja.
Ky Udhëzues rekomandon zhvillimin e një raportimi të lehtë për përdorim dhe kudër të rezultateve,
ku metrikat dhe treguesit janë të hartuar në përbërësit e ndryshëm të strategjisë (shih më poshtë).19
Së bashku, këto duhet të jenë në gjendje të japin një tablo të përgjithshme si për gamën e
përpjekjeve të ndërmarra ashtu edhe për ndikimin e këtyre përpjekjeve. Prandaj, këto metrikë dhe
tregues mund të vendosen në tre nivele:
Treguesit e nivelit të outcome-ave -vlerësimi i shkallës në të cilën strategjia është realizuar
ndaj objektivave të nivelit të lartë (dhe për këtë arsye "strategjike").
Treguesit e nivelit të output-ave -duke vlerësuar shkallën në të cilën strategjia ka dhënë
20
rezultate taktike të identifikueshme qartë.
Treguesit e nivelit të inputeve -vlerësimi i sasisë dhe shkallës së burimeve të shpenzuara
(stafi dhe paratë) dhe/ose aktivitetet e kryera (të tilla si operacionet e zbatimit të ligjit ose
përpjekjet e komunikimit me komunitetin)

18

Një nuancë e tillë mund të ketë nevojë të pasqyrohet edhe në mesazhet publike mbi fushatat kundër krimit të organizuar.

19

E rëndësishme të theksohet këtu është se treguesit, ashtu si objektivat, duhet të kërkojnë t'i përmbahen parimit SMART.

20

Dobia kryesore e këtyre treguesve është në nivel organizativ (siç është brenda agjencive të zbatimit të ligjit) dhe për këtë

arsye nuk duhet të përdoret më vete.
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Treguesit e
nivelit të
outcome-it

Parimet strategjike
(fusha në të cilën
matet ndikimi)

Vlerësimi

Perceptimet e pranisë së
krimit të organizuar në
vende të cenueshme dhe
efektivitetin e fushatave
parandaluese, bazuar në
studimin dhe raportimin
përmes grupeve të fokusit.
Treguesit dhe indekset
mesatare, duke përfshirë
normat e vrasjeve, të dhënat
ekonomike, statistikat e
krimit dhe raportet e
korrupsionit.
Numri i të rinjve në rrezik të
distancuar nga rekrutimi në
grupet e krimit të organizuar
(p.sh., të identifikuar dhe të
angazhuar nga shoqëria
civile ose aktorët e
komunitetit).
Shkalla e përsëritjes pas
lirimit nga burgu.

Matja e shkallës në të cilën
strategjia e ka parandaluar
krimin e organizuar (përsëri)
të infiltrojë komunitetet,
ekonominë dhe institucionet
politike.

PARANDALIMI

Numri i grupeve të krimit të
organizuar të shpërndarë
ose të penguar deri në pikën
që ata nuk mund të veprojnë
më (të matur kryesisht
përmes raporteve të
inteligjencës).
Vlera totale e të ardhurave
të sekuestruara ose të
konfiskuara, dmth. pronë e
krimit të organizuar.
Të ardhurat totale (të
vlerësuara) të realizuara nga
grupet e krimit të organizuar
gjatë periudhës raportuese.

Matja e shkallës në të cilën
grupet e krimit të organizuar
janë penguar, shtypur dhe
janë distancuar.

PËRNDJEKJA

Numri i personave të
mbrojtur ose larguar nga
dëmi, përfshirë përmes
mbrojtjes fizike.
Numri i viktimave të
kompensuara, përfshirë
përmes rishpërndarjes së
fondeve të konfiskuara.
Numri i viktimave që morën
ndihmë zyrtare.
Perceptimet e rrezikut për
njerëzit në komunitetet e
cenueshme ose për
segmentet e cenueshme të
popullsisë.

Matja e masës në të cilën
njerëzit e cenueshëm
mbrohen nga dëmet e
shkaktuara nga krimi i
organizuar.

MBROJTJA

Perceptimi në segmentet
kryesore të shoqërisë
(përfshirë komunitetet
lokale dhe sektorin privat) se
ata janë pjesë e përgjigjes
ndaj krimit të organizuar
(p.sh. përmes anketave dhe
pyetësorëve).
Rritje sasiore e
bashkëpunimit rajonal /
ndërkombëtar, përfshirë si
rezultat i partneriteteve të
reja strategjike dhe
shkëmbimit të informacionit.

Matja e shkallës në të cilën të
gjithë aktorët përkatës janë
mobilizuar dhe kanë
kontribuar në përgjigjen
strategjike.

NXITJA

Gjykimi cilësor i ndikimit të përgjithshëm gjatë një periudhe (zakonisht 12 muaj) bazuar në treguesit e mëposhtëm:

Zhvillimi i një kuadri për rezultatet e strategjisë (metrikë dhe tregues)
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Ligjet e miratuara për të
luftuar krimin e organizuar
dhe korrupsionin, në
përputhje me ligjin
ndërkombëtar, përfshirë
ligjin për produktet e krimit.
Numri i sekuestrimeve të
suksesshme (mallra dhe
para) dhe ndjekje penale
(përfshirë drejtuesit /
anëtarët e grupeve të krimit
të organizuar, lehtësuesit
profesionistë, ndërmjetësit
dhe zyrtarët e korruptuar).
Numri i pronave të
konfiskuara dhe / ose të
rikuperuara nga krimi (si në
vend ashtu edhe përmes
bashkëpunimit
ndërkombëtar).

Burimet (stafi, buxhetet,
aftësitë) për zbatimin e ligjit,
të alokuara për luftën
kundër krimit të organizuar.
Numri i hetimeve dhe
operacioneve të kryera, si
dhe raportet e përpunuara të
transaksioneve të dyshimta.
Frekuenca dhe
disponueshmëria e
teknikave të veçanta
hetimore, duke përfshirë
(mbikëqyrje elektronike,
operacione të fshehta,
dërgesa të kontrolluara dhe
përgjim të komunikimeve).

Numri ose disponueshmëria
e produkteve të bazuara në
dëshmi ose fushatave
ndërgjegjësuese që janë
shpërndarë dhe / ose
zbatuar (përfshirë përmes
përpjekjeve të strategjisë së
komunikimit, fushatave të
mediave sociale dhe
formateve dhe platformave
të tjera).
Numri i moduleve dhe
përmbajtjes edukative në
shkolla, arsimi i lartë dhe
sektori privat.
Numri dhe disponueshmëria
e programeve psikosociale
dhe rehabilituese të kryera
në burgje.

Përmirësimi i shërbimeve
bazë vendore dhe proceset e
mbledhjes së të ardhurave
(p.sh. mbledhja e taksave).
Shuma e burimeve
(njerëzore dhe financiare) të
investuara në asistencën e
zhvillimit dhe asistencën
teknike.
Numri i OSHC -ve lokale të
mbështetura për të ndërtuar
rrjete rezistence.
Numri i studimeve dhe
analizave të porositura për
qasje parandaluese (p.sh. në
qeveri dhe akademi).

Tregues në
nivel të
output-eve

Treguesit e
nivelit të
elementit
hyrës

Shuma e kompensimit e
shpërndarë për viktimat e
krimit të organizuar.
Krijimi i strukturave dhe
mundësive të reja, përfshirë
mekanizmat e referimit.
Numri i fushatave të
synuara multi-sektoriale të
bazuara në dëshmi (p.sh., në
zona me rrezik të lartë ose
kundër kërcënimeve
specifike).
Fillimi i iniciativave të
aktivistëve të tilla si
shoqatat për aktivitetet
lokale në zonat me rrezik të
lartë.

Numri i referimeve përmes
mekanizmave të ndryshëm
dhe disponueshmëria e tyre
(përfshirë linjat e ndihmës,
faqet e internetit dhe
aplikacionet për celular).
Miratimi i legjislacionit ose
disponueshmëria e
udhëzimeve për mbrojtjen e
viktimave.
Shtrirja në të cilën
legjislacioni përmban
dispozita që janë në
përputhje me të drejtat e
njeriut dhe janë të ndjeshme
ndaj gjinisë.
Numri i fushatave të
realizuara bazuar në
dëshmitë e ndërgjegjësimit
për rrezikun, dhe / ose numri i
personave të kontaktuar
potencialisht të cenueshëm.

Numri dhe shtrirja e
iniciativave diplomatike që
synojnë përmirësimin e
bashkëpunimit kundër krimit
të organizuar (p.sh. forumet
ndërkombëtare).
Themelimi i grupeve të
punës ndër-agjenciale ose
ndërsektoriale.
Numri i hetimeve
ndërkufitare (përfshirë
hetimet e përbashkëta).
Numri i kërkesave të
përpunuara të ekstradimit
dhe kontributeve të dhëna
në bazat e të dhënave të
INTERPOL-it.

Disponueshmëria e
dispozitave të veçanta
ligjore që mundësojnë
bashkëpunimin
ndërkombëtar, përfshirë
përmes Konventës.
Numri i stafit të "kualifikuar"
si rezultat i trajnimit.
Numri dhe reagimet në
lidhje me diskutimet
ndërsektoriale (p.sh. midis
qeverisë dhe sektorit privat)
dhe numri i dialogjeve të
komunitetit.
Numri i ekstradimeve të
suksesshme.
Numri i kërkesave të
plotësuara për ndihmë
juridike reciproke dhe koha e
shpenzuar për t'iu përgjigjur
këtyre kërkesave.
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Aneks. Lista kontrolluese e
zhvillimit të strategjisë.
DUKE I BASHKUAR TË GJITHA ME NDIHMËN E NJË LISTE
KONTROLLI STRATEGJIE
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