
 
 
 
 
 

III. Siguria njerezore 
Probleme të qeverisjes në 

fushën e sigurisë. 



Punime e botime shtese (R.M.) 
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Hyrje. Siguria njerezore 
Rëndësia në rritjen e kapaciteteve në fushën e sigurisë lidhet me: 
         - menaxhimin efiçent të sektorit të sigurisë,  
         - zhvillimin e institucioneve të sektorit të sigurisë,  
         - forcimin i marrëdhënieve civile-ushtarake,  
         - adresimin dhe kapërcimin e pengesave kryesore, etj.  
•       Qëllimi është ngritja e Rrjetit Monitorues të Sigurisë, me studiues që mund të 

përfshihen në sektorin e sigurisë, në kërkime studimore dhe monitorim të aspekteve 
specifike të reformave dhe sfidave të ndryshme në sektorin e sigurisë në Shqipëri.  

•  EVOLUCIONI I SIGURISE 
      Nuk ka dyshim se na nevojitet:   
     -siguri dhe garanci,  
     -cilesi zhvillimi ekonomik,  
     -ruajtje e integritetit ekologjik,  
     - mbrojtje e cilesi mjedisore.  
      Ne ndajmë një botë ku njerezit dhe siguria e tyre jane te lidhura ngushtë midis tyre. 

Prandaj, më mirë 1 km kontakt se 10 km mure apo “tela me gjemba” ! Kufiri dikur një mur 
i pakapërcyeshëm, tashmë gjithmonë e më simbolik.  

      Ushtria apo struktura të tjera ne thelb nuk lidhen ne menyre te drejtperdrejte me 
prodhimin e te mirave materiale, ne kete kuptim ata kane angazhuar “punetore jo 
efektive”. Ndryshe, mund te thuhet se mbrojtja, siguria dhe garantimi i te mirave publike 
per kete vit nuk eshte se do te prodhojne apo realizojne po ata parametra te tyre ne nje 
viti pasues! 



•  Hapja: ndaj menaxhimit të 
sigurisë, sektorëve që lidhen me të, 
etj. Lidhja e kundërt (Feedback) 
•  Përfshirja: garanton 
oportunitetet e përshtatshme për 
pjesëmarrje, apo prioritetet që 
kërkojnë vëmendje speciale. 
•  Fuqizimi: lidhet me njohjen 
dhe zgjedhjen e metodave të kërkimit 
në këtë sektor 
•         Pluralizmi: mundëson 
krijimin e një spektri pikëpamjesh, 
dialog pa paragjykim dhe ndërveprim 
për të gjithë aktorët. 
•  Balancimi: synon ekuilibrin e 
procesit politik-juridik e ushtarak dhe 
pjesëmarrjen civile.  

Disa 
pikësynime 



•  Njerëzit duhet të motivohen për të dalë jashtë zonës 
së tyre të komfortit 

•  Garantimi i kontrollit publik, nevoja për ndryshime.  
•  Sigurimi i transparencës dhe diskutimi i hapur ndaj 

fakteve potencialisht të pakëndshme apo të 
rrezikshme. 
– Sjellja e informacionit të nevojshëm dhe jo rregullimi  

(manovrimi) i tij nga struktura shtetërore 
– Status quo-ja mund të rezultojë tepër e dëmshme 

për sektorin e sigurisë  
– Mbyllja e syve apo indiferenca shfaqet deri në 

një pamje fatale (Gerdeci) 
•  Prandaj, në këtë proces kërkohet, pse jo dhe një 

sens urgjence! 

Krijimi i një sensi urgjence 



Rreshtimi 

•  Rreshtimi ndaj qëllimit kryesor: 
      Një koncept i përbashkët dhe i unifikuar në të gjitha njësitë përbërëse 

apo kërkuesit e ndryshëm. 
•  Rreshtimi verikal – krijimi i strategjie efektive që të manifestohet në 

veprime dhe kërkime konkrete (energjetizimi në këtë sektor, 
përcaktimi i drejtimeve dhe ofrimi i oportuniteteve, mekanizmat e 
“çiftimit të kundërt”) 

•  Rreshtimi horizontal  
–  Realizimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i këtij procesi.  
–  Mbulimi i ndërsjellë dhe ndërveprimi midis aktorëve 
–  Puna midis njësive të reja dhe ndërthurja midis tematikës e  
kufijëve të tyre 
–  Sjellja e individëve të tjerë brenda këtyre njësive 

•  Rishikimi i progresit të monitorimit 



Synimi për një koekzistencë të integruar 
1.Drejtimi i nivelit te larte. Qeverisja 
dhe koordinimi i politike-berjes, 
programet e zhvillimit, perdorimi i  
diplomacise dhe i strukturave te 
mbrojtjes. Diplomacia behet sidomos  
pergjegjese ne nje nivel kombetar. 
 
2. Drejtimi ne nivelin e shoqerise 
civile (niveli i mesem). Bashkesite 
fetare, biznesi, media, grupimet 
akademike apo organizimet 
universitare perbejne opinionin 
publik. Ata percjellin problemet e 
sigurise, apo rrezatojne ne 
pergjithesi perpjekjet e 
koekzistences ne nivel rajonal. 
 
3. Nderveprimi midis nivelit te 
pushtetit vendor, komunitetit dhe 
shoqerise civile, qe lidhet me 
sigurine lokale. Kerkesat apo 
perpjekjet për koekzistencë midis 
tyre.  

1 

2 

3 



Siguria e jashtme ndaj asaj se brendshme 

•  Siguria e jashtme: mbrojtja e kufijve shteterore. 
•  Siguria e brendshme: garantimi i sigurise se 

qytetareve qe jetojne brenda kufijve shteterore 

Pyetje: Modernizimi ushtarak i 
shtrenjte a e rrit sigurine e 
qytetareve te vecante? Sa duhet 
te paguajne keta te fundit per 
garantimin e sigurise se jashtme? 
A eshte siguria njerezore e 
qytetareve  e lidhur me teper me 
sigurine e brendshme apo me ate 
te jashtme?  







Siguria 
Njerëzore 

“Koncepti i sigurise eshte interpretuar ne 
menyre teper te ngushte, per nje kohe mjaft 
te gjate: si siguri e territorit ndaj nje 
agresioni te jashtem, si mbrojtje e 
interesave kombetare ne politiken e 
jashtme, apo si nje siguri globale nga 
kercenimi i holokaustit berthamor…Te 
harruara apo te lena menjane kane qene 
shqetesimet legjitime te njerezve te 
zakonshem qe kerkojne siguri ne jeten e 
tyre te perditshme”. 

UNDP Development Report 1994: 
Chapter 2: New Dimensions of Human 
Security 

 



Siguria Shteterore dhe Siguria 
Njerezore 

Siguria Shteterore 
•  Mbrojtje e strukturave 

politike dhe e territorit  
•  Nenvizim eskluziv mbi 

mbijetesen e shtetit dhe 
te sovranitetit territorial  

•  Theksim i vecante mbi te 
drejtat e shtetit dhe te 
sovranitetit te tij 
territorial 

Siguria Njerezore 
•  Mbrojtje e mireqenies se 

njerezve  
•  Nenvizim i larte mbi 

mbijetesen e individit, mbi 
vete zhvillimin njerezor e 
social-ekonomik   

•  Theksimi i vecante mbi 
mbrojtjen e promovimin e 
te  drejtave te njeriut, 
dinjitetit njerezor 



Paradigma te Sigurise  

         
  

Paradigma e Sigurise 
Kombetare  

Paradigma e Sigurise        
Njerezore 

Fokusimi Territori dhe interesat 
ekonomike te shtetit-

komb 

     Mireqenia e individëve dhe e 
komuniteteve 

Perafrimi Nderhyrja ushtarake nga 
siper-poshte 

      Perpjekje shumefishe ne nivelin e 
larte, te mesem apo ate te 
komunitetit, duke shfrytëzuar te 
gjitha mjetet e mundshme per 
zhvillim, diplomaci e mbrojtje  

Aktoret Ne radhe te pare, ushtaraket       Ushtaraket, qeveria, shoqëria 
civile, biznesi, protagonistet 
kryesore te mjediseve akademike, 
fetare, medias, etj. 

Kohe-zgjatja Kohe shkurter Kohe gjate 



Siguria shtetërore (kombëtare) 
dhe ajo njerëzore në Shqipëri 

•  Në ndryshim nga siguria shtetërore, që ka të bëjë me 
mbrojtjen e territorit, të drejtave dhe funksioneve të 
shtetit, të strukturave politike të tij, siguria njerëzore 
vë në qendër njeriun, jetën, mirëqenien, respektin e 
dinjitetit, të lirive dhe të drejtave të tij. Kjo e fundit, 
edhe pse nuk mund të matet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, duke pasur parasysh humbjet e 
madhe të jetëve njerëzore si në rastin e Gërdecit, 
aksidentet e shumta në punë, p.sh. në miniera apo 
ndërtim, ato në trafik, konfliktet tragjike në familje 
apo komunitet, vështirësitë e rritura ekonomike, 
ndotjen e lartë të mjedisit, mungesat e shumta në 
kujdesin shëndetësor, etj., rezulton me një 
përkeqësim deri tragjik. Për ta kuptuar më mirë këtë 
realitet aspak rozë, le të hedhim një sy mbi 
përbërëset kryesore të kësaj sigurie njerëzore.  



A mund të ecet më tej me këtë koncept? 
•  Siguri tradicionale (shtetërore apo kombëtare) apo siguri 

njerëzore?  
    Për sigurinë tradicionale parësore ka qenë mbrojtja e 

shtetit-komb, kurse në kuadër të sigurisë njerëzore në 
qendër është individi, standardet e pranueshme të jetës, 
shëndetit dhe mirëqenies së tij.  

      Siguria tradicionale ka në qendër shtetin, kurse 
siguria njerëzore ka në qendër individin, 
popullin.  

    Oskar Arias: “Siguria njerëzore përfaqëson shkallën e 
mbrojtjes së qenieve njerëzore nga injoranca, sëmundjet, 
uria, shpërfillja dhe keqtrajtimi. Standardi i jep dinjitet jetës 
njerëzore”; kurse në një trajtim më njerëzor, ajo “është një 
fëmijë që shpëtohet, një sëmundje që kurohet, një tension 
etnik që zbutet, një disident i cili arrin të flasë lirshëm, një 
shpirt njerëzor që ka shpresë”... 

     Oscar Arias, Globalization and the Challenges of Human Security, 
Speech by him, University of San Diego, September 28 1998). 

                 Por dhe një aksident që mund të shmanget!... 



Mbi 7 drejtimet 
kryesore të sigurisë 

njerëzore 
•      Siguria ekonomike nënkupton garantimin e disa të ardhurave bazë për 

jetën e individit, duke u mbështetur në punën e tij (por në mungesë të saj 
dhe nga një sistem asistence).  

•       Siguria ushqimore, e lidhur ngushtë me sigurinë ekonomike, nënkupton 
që të gjithë njerëzit kanë mundësi ekonomike dhe fizike të ushqehen në 
mënyrë bazike. 

•       Siguria shëndetësore synon garantimin e një mbrojtje të pranueshme 
nga sëmundjet e ndryshme apo nga një jetë e pashëndetshme.  

•      Siguria mjedisore nënkupton mbrojtjen e njerëzve nga abuzimi e 
shkatërrimi i natyrës, ndotja e mjedisit, keqpërdorimi i tokës dhe ujit, nga 
përdorimi i teknologjive të prapambetura, i makinave të vjetra, etj.     

•       Siguria e individit ka të bëjë me mbrojtjen e njerëzve nga dhuna fizike 
prej aktorëve individualë e shtetërorë. 

•      Siguria e grupit lidhet më shumë me grupet pakicë (etnike, nacionale, 
fetare, etj), që mund të diskriminohen nga grupe shumicë. 

•      Siguria politike ka të bëjë me kushtet politike në të cilat jeton populli 
përkatës, nëse  ai jeton apo jo në një shoqëri, që i respekton tërësisht liritë 
dhe të drejtat themelore njerëzore. 



Siguria ekonomike 
•  Kjo kërkon të ardhura bazë për individët, zakonisht 

nga një punë produktive dhe remunerative, apo prej 
një burimi (nga ana publike) me garanci financiare. 
Parë me një sy të drejtë, vetëm një e katërta e 
popullsisë së botës mund të konsiderohet e sigurtë 
nga ana ekonomike. Edhe pse problemet e sigurisë 
ekonomike shfaqin më shumë urgjencë në vendet në 
zhvillim, janë jo të vogla shqetësimet e ndeshura në 
vendet e zhvilluara. Madje, këto të fundit kanë dalë 
në pah në kushtet e krizës globale aktuale.  

•  Problemet e papunësisë përbëjnë një faktor tepër të 
rëndësishëm të nxitjes së tensioneve politike-sociale 
apo të dhunës etnike. 



Të ardhurat dhe punësimi 
Të ardhurat: 
•  Niveli i të ardhurave 
•  Asistenca socale dhe rrjeti i saj 
•  Mjaftueshmëria 
•  Standardi i jetesës 
Punësimi 
•  Raporti punësim/papunësim, niveli i papunësisë 
•  Rreziku i rritjes së papunësisë (sidomos në kushtet 

aktuale të krizës globale) 
•  Mbrojtja ndaj papunësisë (skemat konkrete, pagimi i 

ndërmjetëm, rikualifikimi, etj.) 



Siguria ekonomike ne 
Shqipëri 

•  Kjo përbërëse ka të bëjë me sigurimin e të ardhurave 
bazike për individët e ndryshëm dhe familjet. Në këtë 
kuptim, duke pasur parasysh numrin e madh te 
shqiptarëve që jetojnë me më pak se 1-2 euro në ditë, 
mund të pohohet pa dyshimin më të vogël që ky grup 
është fare i pasigurt nga ana ekonomike. 
(Pavarësisht pretendimit të fundtit të uljes së nivelit 
të varfërisë nga afro 18% në 12%!) Madje, e sigurt 
nga ana ekonomike, në një kuptim të mirëfilltë, mund 
të jenë vetëm një e katërta e popullsisë shqiptare. Pa 
lënë këtu mënjanë nivelin e lartë të papunësisë, që 
mund të shoqërohej me konflikte të rënda sociale 
nëse në ndihmë nuk do të vinin remitancat e 
shqiptarëve në emigracion… 



Siguria ushqimore 
•  Sipas saj të gjithë njerëzit duhet të kenë 

mundësinë fizike dhe atë ekonomike për t’u 
ushqyer në mënyrë bazike. Sipas OKB-së, 
nuk është thjesht prodhimi por shpërndarja e 
dobët e tij apo mungesa e fuqisë blerëse. Në 
të kaluarën, problemet e sigurisë ushqimore  
janë ndeshur paralelisht në nivel kombëtar 
dhe global, sidomos tepër shqetësuese kanë 
qenë pasojat e tyre. Sot, këto pasoja janë 
shumë me të kufizuara. Sidoqoftë, çelësi i 
sigurisë ushqimore lidhet me punësimin dhe 
ai i të ardhurave të garantuara (pra, të lidhura 
me sigurinë ekonomike).  

•  Mbi një miliardë njerëz mbeten çdo ditë të 
uritur, kjo do të thotë se e tillë është 1/6 e 
popullsisë së botës prej 6.5 miliardë. Ata nuk 
janë të uritur kohë pas kohe por kronikisht të 
uritur. Ata nuk mund të gjejnë një ushqim të 
mjaftueshëm për të ushqyer fëmijtë e tyre 
apo të plotësojnë nevojat e tyre bazike. Ky 
numër gjatë krizës globale veçse u rrit dhe 
vazhdon te rritet me shpejtësi. 

Siguria ushqimore 
sintetizon nje koncept qe 
punon si ne nivel mikro, 
ashtu dhe makro. Kjo 
eshte ajo qe individet nuk 
e realizojne perderisa nuk 
ndeshen me situata ku 
ushqimi behet problematik 
apo i pasigurte.  



Mendo globalisht, 
vepro lokalisht 

(Think globally, act 
locally) 

 

Pica apo piramida e 
ushqimit?! 



Çështje konkrete për vëmendje  

•  Kontrolli i ushqimeve, struktura konkrete të 
qeverisjes apo organizime të konsumatorëve. 
Afatet e përdorimit. 

•  Higjena dhe garancia për furnizimin e mallrave 
ushqimore.  

•  Mundësia e ushqimit bazik, niveli i ndryshëm i 
TVSH-së.   

•  Cilësia e ushqimeve 
•  Përqindja e buxhetit familjar për ushqimin ndaj 

atij total. 
•  Mundësitë e furnizimit me ushqime gjatë 

situatave katastrofike natyrore apo njerëzore. 



 Siguria ushqimore në Shqipëri 
•  Me këtë kuptohet që të gjithë njerëzit të kenë mundësi fizike dhe 

ekonomike për një ushqim normal e bazik. Por, si mundësitë 
fizike ashtu dhe ato ekonomike po shfaqin shqetësime serioze në 
Shqipëri. Sidomos, në vitin e fundit! Për dy arsye themelore: së 
pari, çmimet e mallrave ushqimore kanë pësuar një rritje 
pothuajse të papërballueshme për mjaft familje shqiptare, për të 
garantuar një të ushqyer të pranueshëm; dhe së dyti, cilësia e 
tyre, në shumë raste, lë shumë për të dëshiruar. Tejkalimi i 
afateve të skadencës, mungesa e kontrollit serioz ushqimor dhe 
shitjet e mallrave jashtë këtij kontrolli, ruajtja e tyre e pasigurt (në 
kushte temperaturash të larta, edhe në sajë të ndërprerjeve të 
energjisë elektrike) dhe mungesa e higjienës ushqimore në mjaft 
restorante, etj., përdorimi i ujit të ndotur ose jashtë standardit, 
sidomos në zonat rurale, jo rrallë janë shoqëruar me helmime jo 
të pakta, deri epidemi e ngjarje tragjike.  

Një TVSH e 
diferencuar, pse jo 
dhe zero për mjaft 
ushqime bazike! 



 
Autoriteti Kombetar i Ushqimit 

(AKU) 
 Ky eshte nstitucioni përgjegjës për mbikqyrjen e sigurisë ushqimore në 

Shqipëri. Në aspektin social, krijimi i AKU-së, i jep të drejtën e qytetarëve 
shqiptare të konsumojnë produkte po aq të sigurta sa edhe qytetarët e 

shteteve anëtare të BE-se. Në aspektin ekonomik, krijimi i AKU-së, është hapi 
i parë dhe kryesor që i mundëson prodhuesve të produkteve ushqimore 

kombëtare me origjinë shtazore dhe jo-shtazore të tregëtojnë lirshëm dhe pa 
tarifa doganore produktet e tyre kualitative në tregun e BE-së, mundësi kjo 

tashmë e ofruar nga MSA, pa u penguar nga kërkesat strikte që ky treg ka për 
të garantuar sigurinë ushqimore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit eshte 

autoriteti kompetent me funksione inspektuese për menaxhimin në nivel 
kombëtar të fushës së sigurisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, shëndetit të 

kafshëve dhe mbrojtjes së bimëve. Rëndësia social-ekonomike e garantimit të 
sigurisë ushqimore, e bën AKU-në, një nga institucionet më të rëndësishme 

me funksione inspektimi në Shqipëri; ne perputhje me kerkesat 
administrative, ligjore, demografike dhe problematikën e sigurisë ushqimore 
në Shqipëri. Mbështetur dhe në nevojën e konsolidimit të mëtejshëm të AKU-

së, si struktura publike përgjegjëse për garantimin e sistemit të sigurisë 
ushqimore, BE-ja në kuadër të programit IPA (për vitet 2010-2013) ka 

parashikuar një sërë projektesh, të cilat mbështesin komponentët e sigurisë 
ushqimore, si atë të veterinarisë, mbrojtjes së bimëve dhe sigurisë së 

produkteve me origjinë jo-shtazore. 



•   Kjo sigurie synon garantimin e mbrojtjes së 
domosdoshme ndaj sëmundjeve dhe stilit jo të 
shëndetshëm të jetesës (dhe ushqimit). Në 
vendet në zhvillim shkaqet kryesore të vdekjeve 
janë sëmundjet infektive dhe ato prej 
parazitëve. Ato vrasin afro 17 milion njerëz në 
vit. Në vendet e zhvilluara vrasësit kryesorë 
janë sëmundjet e sistemit të qarkullimit të 
gjakut, që vrasin afro 5.5 milion njerëz në vit. 
Sipas OKB-së, në vendet në zhvillim dhe ato të 
zhvilluara, kërcënimet e lidhura me sigurinë 
shëndetësore janë zakonisht më të mëdha për 
të varfërit, sidomos në zonat rurale, dhe mbi të 
gjitha fëmijtë. Kjo ka të bëjë veçanërisht me 
kequshqimin apo pamundësinë e gjetjes së 
ilaçave, të ujit të pastër apo të kërkesave të 
tjera të lidhura me kujdesin shëndetësor.  

Siguria shëndetësore 



Çështje konkrete 
•  Funksionimi i sistemit shëndetësor, mundësia e 

shfrytëzimit të tij, brenda organizimit publik dhe atij privat. 
•  Uji i pijshëm i shëndetshëm, sistemi i shpërndarjes dhe 

kontrollit të tij 
•  Të jetuarit në një mjedis të shëndetshëm (kontrolli) 
•  Ekspozimi ndaj ilaçeve të skaduara apo të palincensuara 
•  Strehimi normal 
•  Planizimi familjar 
•  Cilësia e kujdesit mjekësor, sidomos ajo e grave shtatzëna 

apo e fëmijëve të sapolindur. 
•  Parandalimi i sëmundjeve infektive apo HIV/AIDS  
•  Tendencat shëndetësore brenda vëndit, sidomos ato në 

grupime konkrete (minatorët, policët rrugorë në zona të 
ndotura, etj.) 

•  Propaganda dhe edukimi mbi njohjen e një stili të 
shëndetshëm të jetës  



Siguria shëndetësore në 
Shqipëri 

 
•      Siguria shëndetësore synon të garantojë një minimum të 

domosdoshëm mbrojtjeje nga sëmundje, veçanërisht nga ato 
infektive e epidemike, apo dhe nga kushte të pashëndetshme 
jetese. Duke pasur parasysh gjendjen e sotme në spitale, 
sidomos mungesat e shumta, kohët e fundit, në medikamente 
apo aparatura, duket qartë se në çfarë niveli ndodhet sot siguria 
shëndetësore në Shqipëri. Kjo në zonën rurale apo periferitë e 
qyteteve shoqërohet edhe me keq-ushqimin e fëmijëve, aksesin  
e tyre tepër të dobët apo të munguar tek shërbimi shëndetësor, 
me përdorimin e ujit të pakontrolluar apo të pashëndetshëm për 
pirje, etj. Me një ndikim mjaft negativ është dhe ndotja 
mjedisore në qytetet e mëdha, sidomos në Tiranë, apo vendosja 
e të shpërngulurve nga zonat e pastra malore në zona mjaft të 
ndotura apo të quajtura të nxehta (“hotspots”) në planin 
mjedisor. I tillë është kthyer edhe Gërdeci sot! 



Siguria mjedisore 
•  Kjo siguri ka të bëjë me mbrotjen e 

njeriut nga shfarosja apo dëmtimi 
kohë-shkurtër dhe kohë-gjatë i 
natyrës, nga kërcënimet njerëzore të 
saj apo në përgjithësi keqësimi i 
gjendjes së mjedisit natyror, i pyjeve, 
etj.  Në vendet në zhvillim, mungesa e 
aksesit e burimeve të ujit pastër është 
një nga kërcënimet madhore  
mjedisore. Në vendet e zhvilluara, 
kërcënimi kryesor është ndotja e ajrit. 
Ngrohja globale, e shkaktuar nga 
emetimi i gazeve të efektit serë, është 
bërë një çështje e rëndësishme e 
sigurisë mjedisore.  



Sipas raportit- WHO 2006  

•  “24% e sëmundjeve globale kanë lidhje 
me faktorë mjedisorë, madje me ta 
lidhen dhe 23% e të gjitha vdekjeve. 
Prej afro 102 sëmundjesh kryesore – 
faktorët mjedisorë të riskut kontribojnë 
në 85 kategori” 

•  “Në fëmijtë e moshës 0 – 14 vjeç, ky 
raport i vdekjeve që i atribohen 
mjedisit arrin deri në 36% 



 Ndryshimi i klimës – 
ngrohja globale një 

kërcënim real 

•  Pasojat si temperaturat më të larta, 
ngjarje ekstreme klimatike, rritje e 
nivelit të deteve e oqeaneve, 
shkrirja e akullnaja, etj., prekin 
njëlloj si vendet e pasura ashtu dhe 
të varfëra, si komunitetet e sigurta 
ashtu dhe ato të pasigurta. 

Kontribut i madh per te bindur 
politiken 



 
Qarkullimi termohalin 

 3 proceset kryesore qe qarkullojne oqeanet: forcat baticore, 
sforcat nga ererat dhe ndryshimet e densiteteve.  

Densiteti i ujit te detit kontrollohet nga temperatura (thermo) 
dhe kriperimi (haline). Ky eshte qarkullimi 

thermohalin. 
  

1.Golfstrimi (dhe shtrirja e tij, zhvendosja atlantiko-
veriore)sjell uje te ngrohte dhe te kripet duke ngrohur 

Evropen perendimore.  
2. Uji ftohet, perzihet me ujin e ftohte qe vjen nga Oqeani 

Arktik dhe behet aq i dendur sa zhytet ne pjesen e 
jugut dhe lindore te Grinlandit.  

3. Po te zgjerohet kjo tablo shihet se kjo rryme eshte pjese e 
nje sistemi me te gjere, qe lidh Atlantikun Verior ...  

4....Atlantikun tropikal...  
5....Atlantikun Jugor...  

6....Oqeanin Indian dhe ate Pacifik...  
7...dhe Oqeanin Jugor. Me tej duke e zhytur ujin e dendur 

prane Antarktikes.  
  

8. Po te shihet nen siperfaqe, uji nga dy zona 
kryesore zhytjeje shperhapet ne nensiperfaqe 

oqeanike 
9. duke ndikuar pothuasje oqeanet nga 1000m dhe me 

poshte...  
10. Uji i ftohte dhe i dendur ngrohet gradualisht dhe 

rikthehet ne siperfaqe neper te gjithe oqeanet  
11. Korrentet e siperfaqes dhe nensiperfaqes, zonat e 

zhytjes dhe rikthimi i ujit ne siperfaqe formojne nje 
qark te mbyllur- qarkullimin termohalin apo rrypin 

global te konvejerit termohalin.  
 



Fatkeqësitë natyrore, 
përmbytjet, etj. 

•  Menaxhimi i fatkeqësive natyrore. 
–  Në raste të tilla siguria njerëzore dhe shëndeti 

publik janë çështje çelës. 
•  Përmbytjet gjenerojnë probleme komplekse 

–  Ato prekin popullsinë dhe mjedisin: 
•  Ujin e pishëm 
•  Sigurinë ushqimore 
•  Shëndetin 
•  Zonën e shpëtimit dhe atë të sigurisë 



Çështje për vëmendje 
•  Sa i shpeshtë është kontakti me ajrin e ndotur apo 

përdorimi i ujit të papastër 
•  Kundërvënia ndaj shpyllëzimit 
•  Nikoqirllëku në shfrytëzimin e tokës dhe zvogëlimi i 

sipërfaqeve të kripëzuara 
•  Shqetësimi institucional e publik mbi problemet 

mjedisore 
•  Aftësia dhe serioziteti për të zgjidhur probleme konkrete 

mjedisore  
•  Mbrojtja nga mbetjet toksike dhe mbeturina të tjera 
•  Parandalimi i aksidenteve të trafikut dhe pasoja të tjera 
•  Dëmtimet natyore të shkaktuara nga përmbytje, ciklone, 

tërmete, etj    



Siguria mjedisore ne 
Shqiperi. 

•  Edhe nga ç’ u tha më sipër, siguria mjedisore është 
një përbërëse mjaft e rëndësishme e sigurisë 
njerëzore, e lidhur mjaft ngushtë me sigurinë 
ushqimore e shëndetësore. Aty përfshihet dhe synimi 
për të mbrojtur njerëzit nga shkatërrimi i natyrës dhe 
i keqpërdorimi i tokës, dëmtimi i pyjeve, ndotja e ajrit, 
e ujit të lumenjve dhe bregdetit, etj. Mjafton të bëhet 
një matje e thjeshtë në udhëkryqet e Tiranës, në 
ujërat e Adriatikut, apo të shkohet në bregdetin e 
Golemit, të Velipojës, në pyjet e Pukës, etj., për të 
pohuar që siguria mjedisore është pothuajse jashtë 
vëmendjes shtetërore e qytetare se, që ajo po 
keqësohet nga viti në vit, nga muaji në muaj, nga dita 
në ditë, pavarësisht deklaratave të lëshuara në 
konferenca e panele të ndryshme. Dhe kjo për të 
keqen e të gjithëve sot dhe të brezave të ardhshëm! 
Deri, duke shtypur me dhunë iniciativat qytetare në 
mbrojtje të mjedisit. Madje, këtyre dëmtimeve e 
shkeljeve të shumta, duhet t’i shtohet dhe territori i 
Gërdecit, toka dhe nëntoka e tij, pse jo dhe uji që 
qarkullon poshtë në ato zona...  



Siguria personale 
Me këtë kuptohet mbrojtja e 
njerëzve nga dhuna fizike, qoftë 
nga vetë shteti apo shtete të tjera 
të jashtme, nga individë të 
dhunshëm apo aktorë të tjerë të të 
veprimtarisë së organeve të 
rendit, nga abuzimi brenda 
familjes apo i personave të 
moshave më të mëdha ndaj më të 
vegjëlve. Për shumicën e njerëzve 
burimi më i madh i shqetësimit 
është krimi, sidomos ai violent. 



Disa çështje konkrete mbi 
sigurinë personale  

•  Frikë ndaj dhunës (tortura fizike, lufta, tensioni fizik, 
vetëvrasja, etj.) 

•  Parandalimi i aksidenteve të ndryshme (p.sh. 
automobiliste) 

•  Niveli i krimit 
•  Siguria e ulët ndaj ilaçeve (të skaduara apo ilegale) 
•  Efektiviteti i institucioneve 
•  Parandalimi i konfliktit brenda familjes dhe i dhunës 

ndaj grave 
•  Parandalimi i abuzimit ndaj fëmijëve 
•  Aksesi ndaj informacionit publik. Informimi 

institucional dhe mediatik. 



Siguria 
personale 

ne Shqiperi 
 
•     Me këtë përbërëse lidhet mbrojtja e njerëzve nga dhuna 

fizike, nga strukturat e shtetit, p.sh. ato të policisë, apo në 
keqtrajtimet e jashtme, nga individë të dhunshëm apo 
brenda familjes e grupit, nga abuzime e padrejtësi të tjera, 
të natyrave korruptive e kriminale, politike, etnike, raciale, 
etj., në nivele më të ulëta. Rasti i aksidenteve në miniera 
është një shprehje e qartë indiference e shtetit, rasti i 
Gërdecit eshte një tragjedi kriminale, ndersa shfrytëzimi i 
minorenëve në veprimtari të tilla apo ne pergjithesi jane një 
shkelje flagrante e parimeve bazë për garantimin e jetës 
dhe të zhvillimit të shëndetshëm të kësaj moshe. Probleme 
madhore janë dhe mosrespektimi i standardeve në lidhje 
me veprimtarinë prodhuese, komunikacionin, etj.  



Siguria e komunitetit 

•  Me anë të saj synohet të 
mbrohen njerëzit nga humbja e 
lidhjeve tradicionale dhe e 
vlerave, nga trysnitë sektare dhe 
dhuna etnike. Më të kërcënuar 
mund të rezultojnë komunitetet 
tradicionale, veçanërisht grupet 
etnike minoritare. 

•  Një numër i madh vendesh kanë 
përjetuar eksperienca negative 
në marrëdhëniet ndëretinike.  



Çështje konkrete 
•  Frika e konflikteve multikombëtare / 

multirajonale. 
•  Frika e konflikteve të brendshme, p.sh. 

politike apo ndëretnike  
•  Ruajtja e kulturave tradicionale / etnike, e 

gjuhëve dhe e vlerave 
•  Hedhja poshtë e çdo diskriminimi etnik 
•  Mbrojtja e popullsisë indigjene. 



Siguria e komunitetit ne Shqiperi 
•     Kjo përbërëse ka të bëjë me mbrojtjen e 

njerëzve në grup, sidomos për pakicat 
etnike. Ajo nënkupton dhe përpjekjet për 
ruajtjen e lidhjeve dhe të vlerave 
tradicionale, duke shmangur dhunën 
sektare, etnike e raciale. Parë në këtë 
optikë, mund të thuhet se kjo lloj sigurie, 
në mesatare, nuk ndryshon nga ajo 
personale.  

•  Bile, kohët e fundit vihen re edhe teprime 
të anshme nga njëra anë, dhe heshtje 
qeveritare nga ana tjetër. 

Kosovo 1999 



Siguria politike 
•  Siguria politike lidhet me kërkesën 

e respektimit dhe garantimit të 
lirive dhe të drejtave bazike të 
njeriut. Sipas një vëzhgimi të 
realizuar nga Amnesty 
International, nuk kanë munguar 
në afro 110 vende forma të tilla si 
represioni politik, tortura 
sistematike, trajtimi i padenjë apo 
zhdukja e personit.   Dhunimi i të 
drejtave të njeriut është më 
frekuent në periudha përplasjesh 
politike e sociale, sidomos ato të 
shoqëruara me përdorim armësh.  



Disa çështje konkrete 
•  Niveli i demokratizimit 
•  Mbrojtja ndaj represionit shtetëror (liria 

e shtypit, liria e fjalës,ajo e votimit, etj.) 
•  Respektimi i lirive dhe të drejtave bazë 

të njeriut  
•  Pritshmëritë demokratike 
•  Hedhja poshtë në mënyrë ligjore e 

konkrete e burgimit politik, torturës, 
zhdukjes, etj. 



Siguria politike në Shqipëri. 
•  Siguria politike lidhet me respektimin e 

dinjitetit të individit, të lirive dhe të drejtave 
të njeriut, me zbatimin rigoroz të ligjit. Parë 
në plan të përgjithësuar, dhe në lidhje me 
këtë përbërëse ka pasur probleme. Keshtu, 
p.sh., largimet e shumta nga puna, aspak të 
ligjshme në mjaft sektorë, për motive 
politike, rekrutimet e karakterit partizan, 
nepotik e familjar, gjobat e trysnitë e 
padrejta nisur nga “lexime” partiake apo 
përfitimi, uzurpimi dhe kontrolli i strukturave 
shtetërore të pavarura, etj., janë shfaqje të 
qarta të kthimit prapa në lidhje me sigurinë 
politike, të kësaj përbërëse të rëndësishme 
të sigurisë njerëzore. Po ashtu, këtu nuk 
duhen lënë pa përmendur dhe ndërhyrjet e 
presionet, nxitjet, favoret apo “blerjet” 
qeveritare për të ushtruar kontroll mbi idetë, 
informacionin e informimin. 



Si mund të matet siguria 
njerëzore? 

•  Ka disa sfida për të arritur në matjen e sigurisë njerëzore dhe mbi të 
gjitha për të përkufizuar një gjë të tillë. Si mund të përcaktohet pragu 
apo të përcaktohet një limit i dhënë i sigurisë njerëzore? Aq më tepër 
që një gjë e tillë lidhet me individin e dhënë apo një komunitet konkret. 
Si mund të pajtohen midis tyre indikatorët sasiorë (objektivë), që mund 
të masin apo përcaktojnë outputet e zhvillimit, me ato subjektivë që 
nevojiten të kalibrojnë perceptimin e njerëzve mbi kushtet e jetesës së 
përditshme?  

•  Po ashtu, të maturit e sigurisë njerëzore, veçanërisht për secilën 
përbërëse e indeks është jo vetëm problematik në terma të zgjedhjes 
së të dhënave, të përshtatshmërisë apo peshës së komponenteve 
përbërëse, por mbi të gjitha në sajë të konteksteve lokale politike, 
social-ekonomike apo kulturore, që duhen marrë në konsideratë 
krahas perceptimeve konkrete të individëve në rrezik.    

Ndryshe nga HDI (Human Development 
Index), nuk është identifikuar një indeks apo 
agregat i tipit HIS (Human Security Index) 



Edhe njehere: Indekse të tërthorta për 
performancën e sigurisë njerëzore (relacione 

midis përmasës ekonomike, politike e 
sociale) 

•  HDI (UNDP’s Human Development Index)  
•  Performanca sipas BB-së dhe indeksi CPIA (Country 

Policy and Institutional Assessment (CPIA)). Ky i fundit  
radhit vendet sipas një bashkësie prej 16 kriteresh të 
grupuara në katër klastera: (a) menaxhimi ekonomik; (b) 
politikat strukturore; (c) politikat për përfshirjen 
(inkluzionin) social dhe barazueshmëri dhe (d) sektori 
publik, menaxhimi dhe institucionet e tij.   

•  Indeksi mbi demokracinë i Freedom House 
•  Indeksi i perceptimit të korrupsionit –CPI (Transparency 

International’s Corruption Perception Index ).  
•  etc. 



Sidomos për:  
    - Sektorin e sigurisë. 
     -Sistemin e drejtësisë 
      -Sigurinë ushqimore  
Dhe mbi të gjitha për të luftuar  
- Korrupsionin 
- Papunësinë në moshat e reja 
 - Problemin e varfërisë  
◊Strategjia e reduktimit të varfërisë nuk ka dhënë atë që pritej. 
◊Monitorim për plotësim të objektivave të mijëvjeçarit (MDG), të lidhura me 
shkollimin e fëmijve, shëndetin, varfërinë, investimet, decentralizimin, etj. 
◊Monitorim, fokusim e kontroll mbi mirë qeverisjen, cilësinë e llogaridhënies, 
transparencën, respektin e të drejtave të njeriut, zbatimin e ligjit dhe përfshirjen e 
shoqërisë civile në vendimmarrjen politike, etj.   
◊ Fuqizim apo rritje përgjegjësie e shoqërisë civile (rritje kapacitetesh, 
përfshirje e barabartë gjinore, promovim i kulturës së dialogut e mirëkuptimit, 
bashkëekzistencës paqësore, etj.) 

Nevoja për 
monitorim në 

Shqipëri 



 
1. Pjesëmarrja qytetare si një e drejtë themelore e njeriut.  
2. Pjesëmarrja qytetare - si qëllim e instrument i zhvillimit 

njerëzor, pjesë e procesit të qeverisjes.                       
3. Aspekte të pjesëmarrjes dhe rëndësia e saj.  

4. Kushtet për pjesëmarrje qytetare. (Ndikimi socialo-
ekonomik e gjeografik në pjesëmarrjen qyetare).  

5. Disa probleme të tjera. 
6. Dimensioni politik i pjesëmarrjes qytetare (Barazia 

gjinore)..    
7. Pjesëmarrja qytetare dhe kontrolli publik është një sfidë jo 
vetëm për qytetarët por dhe politikanët në pozitë apo opozitë.  

Pjesëmarrja qytetare  
si element i sigurisë. 



Shqipëria, nga një “konsumator sigurie” është 
shndërruar në një “prodhues sigurie” në rajon 

dhe më gjerë. 
•  Prania  e trupave paqeruajtëse të saj në Bosnjë, Afganistan, Irak, Cad, etj. flet mjaft qartë. 

Mbi të gjitha, roli stabilizues i Shqipërisë, në një rrafsh rajonal, është shumë i 
rëndësishëm, të paktën dhe për këto arsye të tjera: 

•      1.-Shpërhapja rajonale e popullsisë shqiptare. Kjo shpërndarje dhe zëri relativisht i 
rëndësishëm i Shqipërisë për shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve zyrtarë të Shqipërisë, 
veçanërisht me solidaritetin e plotë dhe humanizmin e shfaqur gjatë krizës kosovare, 
është me një domethënie të konsiderueshme. 

•       2.-Pozicioni gjeopolitik i Shqipërisë. Shqipëria, duke qenë një portë konkrete midis 
detit Adriatik dhe Gadishullit të Ballkanit, mund të kanalizojë dhe të lehtësojë daljen si të 
Kosovës ashtu dhe të Maqedonisë në Adriatik.  

•      3.-Modeli shumë pozitiv i bashkekzistencës e tolerancës fetare. Shoqëria shqiptare ka 
mbështetur dhe zhvilluar historikisht tolerancën dhe bashkëjetesën fetare e etnike. Kjo 
përbërëse tejet e rëndësishme e sigurisë njerëzore ka nxitur, në mënyrë të brendshme e 
solidare respektin ndaj grupeve të ndryshme fetare dhe etnike, vetë fqinjëve. 
Njëkohësisht ky model shqiptar është dhe një kontribut tradicional e historik, por dhe 
mjaft aktual në kuadër të plotësimit sa më të mirë të parametrave të domosdoshëm të 
garantimit të sigurisë njerëzore, në kuadër të sigurisë rajonale e globale. Dhe kjo vlen të 
theksohet dhe në dokumentin e sigurisë. 



Lidhja midis nivelit të sigurisë dhe të drejtave të njeriut  
  

•   Siguria Kombëtare si koncept me qendër shtetin u 
popullarizua gjatë Luftës së Ftohtë.   

•  Siguria njerëzore u bë një koncept bazë në periudhën e pas 
Luftës së Ftohtë për t’iu adresuar kërkesave të sigurisë të 
qendërzuara tek individi dhe atyre të sigurisë globale.  

•  Të menduarit, bazuar mbi të drejtat e njeriut  ka ndikuar 
fuqishëm në “riformatimin” e idesë së sigurisë. 



    Impakti i globalizimit:  
Siguria njerëzore dhe të drejtat e njeriut 

    Fokusi i ri mbi sigurinë njerëzore reflekton: 
•   impaktin e globalizimit- ndërlidhjen dhe 

ndërvarësinë “radikale” të botës së sotme 
•   daljen në skenë të qendrave të tjera të fuqisë 

përveç asaj të shtetit, përfshirë dhe aktorët 
ekonomikë privatë transnacionalë.  

•  shfaqjen e terrorizmit ndërkombëtar 

    Sipas besimit tradicional kur është i sigurt shteti është i sigurt 
dhe individi që jeton në të. Ky koncept nënvizon në mënyrë të 
ekzagjeruar sovranitetin kombëtar, duke injoruar pasiguritë dhe 
padrejtësitë që ndeshen tek njerëzit e thjeshtë  



Kërcënime 
   Siguria njerëzore, siç e pamë dhe mësipër, 

konsideron dhe shqetësimet që lidhen me 
mbrojtjen e jetëve njerëzore, pra dhe kërcënimet 
e karakterit kritik. Të tillë janë kërcënimet 
mjedisore, ekonomike, ushqimore, shëndetësore, 
personale dhe politike.  Kështu, p.sh., njerëzit 
kërkojnë mbrojtje nga varfëria, katastrofat apo 
fatkeqësitë natyrore, konfliktet dhe sëmundjet 
masive. Dhunimet tejmase apo të ashpra të 
drejtave të njeriut janë pjesë e përvojës së sotme 
të pasigurisë njerëzore. Mbrojtja nga abuzime të 
ndryshme është pjesë e kërkesave dhe 
kushtëzimeve të sigurisë njerëzore.  



  

6 kërcënimet bazë të shekullit 21: 
1. Kërcënimet ekonomike dhe sociale, përfshirë 

varfërinë, sëmundjet infektive dhe 
degradimin mjedisor. 

2. Konfliktet midis shtetesh 
3. Konfliktet e brendshme, përfshirë luftën 

civile, gjenocidin dhe mizori të tjera të një 
shkalle të gjerë 

4. Armët bëthamore, radiologjike, kimike dhe 
biologjike.  

5. Terrorizmi 
6. Krimi i organizuar transnacional.  

UN High Level Panel Report  2004 ( Threats 
Challenges and Change  A More Secure World: Our 
Shared Responsibility) 



  Të dhëna të tjera: 
•  Malaria vret më shumë se 1 milion vetë çdo vit, 90% e tyre në Afrikë, 

Pra, afërsisht 3,000 njerëz (apo ekuivalenti i ngjarjeve tragjike të 11 
shtatorit).  

•  “Një botë, në të cilën çdo vit vdesin afro 11 miljon fëmijë para arritjes 
së moshës 5-vjeçare apo 3 miljon njerëz vdesin nga Sida (AIDS) nuk 
është një botë e sigurt” ( Kofi Annan). 

•  Numri i vrasjeve për të gjitha luftërat ndërkombëatre apo ato civile në 
shekullin e 20-të ka qenë afro 30 miljon dhe 7 miljon përkatësisht; 
numri i plotë i civilëve të vrarë nga pushteti (qeveritë), duke lënë jashtë 
luftërat ka qenë 170 milion. 

Afro 80% e GDP-së botërore u përket 1 miliard njerëzve që jetojnë në vendet e 
zhvilluara; pjesa e mbetur afro 20% ndahet nga mbi 5 miliard njerëz që jetojnë 
në vendet në zhvillim. Parë me këtë sy, dështimi në adresimin e këtyre pabarazive 
tregon se drejtësia sociale dhe pretendimi për kushte më të mira jetese është 
ende një iluzion. Pra, komunitetet, vendet apo rajonet e tilla janë të predispozuara 
nga ana sociale, politike e ekonomike ndaj reagimeve popullore apo pakënaqësi 
masive.(The Inequality Predicament : Report of the World Social   Situation,
2005, DESA 2005) 



 Disa vërejtje serioze:  
Siguria njerëzore dhe zhvillimi 

•  Institucionet ndërkombëtare dhe shtetet nuk janë 
organizuar dhe aq mirë për t’iu përgjigjur problemeve të 
zhvillimit në një mënyrë të integruar dhe koherente, ato 
vazhdojnë t’i trajtojnë si kërcënime të veçuara varfërinë, 
sëmundjet infektive dhe degradimin mjedisor…    

•  Shumë rallë faktorizohen problemet mjedisore në trajtimin 
e sigurisë, apo të strategjive të zhvillimit dhe atyre 
humanitare. Po ashtu mungon koherenca në përpjekjet për 
mbrojtjen mjedisore në nivel global. Bile, shumica e 
synimeve dhe tentativave për krijimin e strukturave 
qeverisëse për t’iu përgjigjur shqetësimeve kryesore në 
lidhje me degradimin mjedisor nuk kanë arritur ato 
rezultate të pritshme si mbi ndryshimin e klimës, ashtu dhe 
shpyllëzimin apo dezertifikimin.  

•  Traktatet multilaterale rajonale e globale mbi mjedisin janë 
minuar nga zbatimet e papërshtatshme apo mosplotësimi i 
kërkesave e kushteve nga vendet anëtare. 



 Një alternativë:  
•  E vetmja alternativë legjitime për t’iu 

kundërvënë terrorizmit dhe luftërave me 
origjinë padrejtësi të patolerueshme, 
është plotësimi i njëkohshëm i 3 
objektiva të ndërlidhur:    

- 1. Zhvillimi,  
- 2. Respektimi i lirive dhe të drejtave të 

njeriut,  
-  3. Siguria  
  (Probleme ne luften kunder terrorit) 



Terrorizmi 
Terrorizmi shfaqet si lidhje globale, mjaft e rrezikshme, e 
shtrirë në kohë  e hapësirë,  përkrah e shoqërues,  madje i 
ushqyer prej dukurive të tjera si pastrimi i  parave, trafikimi 
ilegal i armëve, drogës dhe  qënieve njerëzore.   
Ky lloj kërcënimi i përbashkët detyron të gjithë vendet të 
angazhohen së  bashku kundër terrorit e dukurive 
shoqëruese të tij, duke mobilizuar të gjithë instrumentat 
politikë, diplomatikë, juridikë, ushtarakë,financiarë e socialë 
në luftën konkrete ndaj tyre.  
(Nevoja e një doktrine globale, sepse siguria nuk është më 
territoriale por njerëzore (11shtatori, 11 marsi, etj.), pra as 
monopol vetëm i ushtarakëve). 



Disa te dhena ngjarjesh terrroriste 
( SPECCHIO Economico, 11 Novembre 2004) 

•  Te dhena midis 1996-2001: 
•  184 sulme terroriste ne Afrike, 
•  119  ne Azi, 
•  146  ne Euroazi, 
•  831  ne Ameriken Latine, 
•   19   ne Ameriken Veriore, 
•  305 ne Europe. 



Sipas nje studimi te universitetit 
te Maryland-it.  

  
- 80,000  incidente terroriste (1970- 2004).  
- Ketu futen: 27,000 shperthime bombash,  13,000 
vrasje dhe 2,800 rrembime.   
-  Ne shumicen e rasteve shkalla e fatalitetit rezulton 
zero, ne 1.2% te rasteve ndeshen (vrasje) vdekje ne 
grup prej 25 apo me shume vetash.  
-  Ne dhjetvjecarin e fundit vihet re ne mesatare nje 
rritje e konsiderueshme e akteve terroriste.   





Komploti i vitit 1605-qe ploteson 
kriteret e sotme mbi terrorizmin 

 (The Gunpowder Plot) 

Ne perdorim nuk ndeshet nje  
perkufizim i vetem  i terrorizmit.  
Një nga ngjarjet e para të njohura, që duket se i plotëson 
kriteret e sotme mbi terrorizmin vlerësohet ai i komplotit 
të dështuar të vitit 1605 për të hedhur në erë 
parlamentin anglez, në kohën që mbreti i Anglisë (James 
I) ishte po aty. Dështimi i tij u shoqërua me reprezalje të 
pamëshirshme kundër komplotistëve (terroristëve).   
 
James VI & I (1566 – 1625)  ishte mbreti i skocezve si 
James VI (1567 – 1625), dhe mbret i Anglise dhe Irlandes si  
James I (1603- 1625). 



“Lufta kundër terrorizmit”  
    Si terminologji, ajo, filloi të shfrytëzohej gjerësisht në shtypin 
perëndimor, në shekullin e 19-të, si referim ndaj angazhimit të qeverive 
evropiane, ruse e amerikane për t’iu kundërvënë sulmeve anarkiste mbi 
udhëheqësit politikë. (Për më tepër që shumica e anarkistëve e 
konsideronin veten si “terroristë”).  
    Kjo terminologji filloi të përdorej me një frekuencë të lartë, në fund të 
viteve 1940-të, për të përshkruar atentatet dhe sulmet e çifutëve ndaj 
pranisë së forcave britanike në Palestinë, në përputhje me mandatin e tyre 
ndërkombëtar.  
Një shprehje të tillë ka shfrytëzuar dhe presidenti Regan, në vitet 1980-të. 
Që nga ajo kohë, shumica e liderëve botërorë e përdorin këtë term në 
luftën e përpjekjet e tyre kundër veprimtarive terroriste, me pasoja të 
brendshme apo të jashtme.  
     Në 20 shtator 2001, duke iu drejtuar kongresit dhe popullit amerikan, 
presidenti Bush e deklaroi zyrtarisht shpalljen e luftës kundër terrorit : 
“Lufta jonë kundër terrorit fillon me “al Qaeda”, por nuk mbaron aty. Ajo 
nuk do të përfundojë për aq kohë që do të kërkohet të zbulohet, ndalohet 
dhe shkatërrohet secili grup terrorist me shtrirje globale”  



Terrori i kuq dhe i madh.  
   -  Me termin “terrori i kuq” nënkuptohet, p.sh., fushata e 

arrestimeve, internimeve dhe ekzekutimeve të kryera nga 
qeveria bolshevike në Rusinë Sovjetike në vitet 1918-1922. 
Në këtë periudhë dhe më vonë janë ushtruar masa represive 
dhe kryer ekzekutime (pa një proces të rregullt gjyqësor), 
nga policia sekrete, Çeka (чрезвычайная комиссия), dhe më 
vonë KGB-ja.  - “Pastrimi i madh” (Большая чистка) është 
quajtur fushata e represionit politik dhe e persekucionit në 
Bashkimin Sovjetik, e orkestruar nga Stalini aty nga fundi i 
viteve 1930-të.  

 - Ndërsa, në Perëndim, termi “terrori i kuq” është 
shfrytëzuar p.sh., për të përshkruar atë periudhë të 
revolucionit francez, që u mbyll me ekzekutimin e 
Roberspierit (në 28 korrik 1794), për ta veçuar atë nga 
periudha pasuese e “terrorit të bardhë” (apo e “terrorit të 
madh” - la Grande  Terreur).  



Terrori i bardhe 
  -Në përgjithësi, “terrori i bardhë” u referohet 
    akteve të dhunës të kryera nga grupe  
     reaksionare e konservatore (p.sh., rikthimit  
    të monarkistëve në Francë), gjatë një kundërrevolucioni, 

duke ndjekur të njëjtët mjete e rrugë si ato revolucionaret.  
  - Në veçanti, gjatë shekullit të 20-të, kjo ka vlejtur dhe për 

aktet e dhunës apo të terrorit mbi socialistët e komunistët të 
ushtruar, p.sh., nga nazistët në Gjermani apo fashistët në 
Itali. Apo, akoma, pas grushtit të shtetit të Pinoshetit në Kili, 
terrori i ushtarakëve u zbatua mbi socialistët e Alendes dhe 
përkrahësit e tij.  

  - Në SHBA, në fund të shekullit të 19-të dhe fillim të shekullit 
të 20-të, me terror të bardhë kuptoheshin aktet e terrorit, 
dhunës e vrasjeve, p.sh. prej anëtarëve të Ku Klux Klan 
kundër afrikano - amerikanëve për t’iu kufizuar atyre të 
drejtat civile në krahasim me qytetarët e tjerë (të bardhë). 



Lloje të ndryshme të terrorizmit 
•   Një trajtim më i plotë i llojeve të terrorizmit jepet këtu më poshtë:  
•       Agroterrorizmi. Ky lloj terrorizmi është përdorimi me keqdashje i 

patogjenëve bimorë e shtazorë për të shkaktuar sëmundje shfarosëse 
në sektorin bujqësor. Ai mund të shfaqet në trajtë mashtrimesh dhe 
kërcënimesh në sektorin bujqësor për të përhapur panik publik për 
ngjarje të caktuara.    

•        Bioterrorizmi. Ai lidhet me përhapje të qëllimshme të agjentëve 
biologjikë (në trajtë bakteresh, virusesh apo helmesh); që mund të 
ndeshen në trajtë natyrore apo në formë të modifikuar.  

•        Propagandë nëpërmjet faktesh (“propagande par le fait”), që është 
një koncept me origjinë anarshiste të fundit të shekullit të 19-të, që ka 
promovuar dhunën fizike kundër armiqve politikë si mënyrë për  të 
nxitur e frymëzuar masat dhe kanalizuar revolucionin.   

•        Terrorizmi fetar. Ai i referohet terrorizmit që justifikohet apo 
motivohet nga feja, dhe që pasqyrohet si dhunë fetare (Këtu mund të 
përfshihen, p.sh., terrorizmi kristian i tipit të Ku Klux Klan-it apo ai 
islamik).  

•        Terrorizmi komunist. Ky lloj terrorizmi shpaloset në emër të 
qëllimeve apo  ide  komuniste (te diktatures se proletariatit).   

•        Eko-terrorizmi lidhet me kërcënimet dhe/ose aktet e dhunës 
(kundër njerëzve dhe pronës) apo intimidimi në emër të ambientalizmit.   
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•   Narko-terrorizmi. Me këtë term kuptohet terrorizmi që  
 shfaqet si sulmet terroriste ndaj strukturave të policisë  apo  
të forcave të armatosura.   
•  Terrorizmi nacionalist është ai që shfrytëzohet nga  
    ekzekutorët e tij në synimet e tyre për formimin e një shteti të pavarur 

kundër një shteti pushtues apo jo legjitim.   
•  Terrorizmi bërthamor, që lidhet me shfrytëzimin e materialit radioaktiv apo 

armëve bërthamore. 
•  Terrorizmi politik-ideologjik për realizimin e qëllimeve perkatese.  
•  Dhuna etnike apo terrorizmi etnik që u referohet çështjeve apo shkaqeve të 

lidhura apo provokuara nga urrejtja etnike. Pamje e tij është racizmi, 
ksenobizmi apo terrorizmi mbështetur tek raca.  

•  Terrorizmi shtetëror. Ky lloj terrorizmi nënkupton dhunën apo terrorin e 
ushtruar nga shteti jodemokratik (nga organe të tij të dhunës) kundër 
civilëve apo qytetarëve të vet.  

•  Terrorizmi i sponsorizuar nga shteti. Me këtë lidhet financimi me para, 
pajisje dhe materiale të tjera inteligjence i organizatave terroriste jashtë 
kufijve, apo strehimi i tyre praktikisht i sigurt brenda vendit për persona të 
kërkuar.    



DISA PROBLEME NË ZHVILLIMIN GLOBAL 
                        (qe favorizojne terrorizmin). 
 
    • Varfëria dhe qeverisja e korruptuar.  
    • Ndarja e thelle teknologjike.  
    • Demokracia, të drejtat njerëzore dhe shoqëria  
civile. 
    • Padrejtesite politike, “lojrat” gjeopolitike e 
strategjike.  
    • Nje kuader jo moral biopolitik ( p.sh. veprimi 
perfitues mbi mjedisin ne vendet e varfera), etj.           



Disa struktura të Sigurisë (me veprim të 
drejtëpërdrejtë apo të tërthortë): 

OKB-ja, Këshilli i Sigurimit,  
NATO, KE, OSBE, 
Interpoli, Europoli,  
Gjyk. Ndërkomb. e Drejtësisë (ICJ), 
Gjyk. Penale Ndërkomb. (ICC),  
Tribunali Penal Ndërkomb.për ish-Jugosllavinë (ICTY),  
Tribunali Penal Ndërkomb. për Ruandën (ICTR),  
Gjyk. së të Drejtave të Njeriut në Strasburg. 



 

 Europoli (Policia Evropiane) 
 

Ø  Korrik 1995 - u nënshkrua marrëveshja për themelimin e 
Europolit - hyri në fuqi më 1 tetor të vitit 1998  

Ø  Qëllimi: të avancohet lufta ndaj të gjitha formave të 
kriminalitetit ndërkombëtar në hapsirën e BE-së, lufta 
kundër terrorizmit, drogës  

Ø  Me marrëveshjen e Amsterdamit Europolit iu caktuan edhe 
këto detyra: 

§  koordinimi i ndërmjetsimeve në rastet speciale kur  janë të  
përfshira disa shtete anëtare, 
§  zhvillimi dhe përsosja e njohurive profesionale për luftën 

ndaj krimit të organizuar 
§  vendosja e kontakteve në mes të gjykatësve dhe nëpunësve 

të specializuar në luftën ndaj krimit të organizuar 
 



INTERPOLI 
      Interpol (International Criminal Police Organization -ICPO) eshte nje 
organizim nderqeveritar per te mundesuar bashkeveprimin policor midis 
vendeve. Ajo u krijua si Komisioni Nderkombetar i Policise Kriminale 
(International Criminal Police Commission - ICPC) ne vitin 1923, kurse 
emrin e sotem e adoptoi me 1956. Ka nje anetaresi prej 190 vendesh dhe 
buxhet prej afro 60 milione eurosh prej kontributeve vjetore.  
      Zyrat  qendrore i ka ne Lion- France. Pas OKB-se eshte organizata me e 
madhe nderkombetare. Sekretariati i Pergjithshem i Interpolit  aktualisht ka nje 
staf prej 673 vetash qe perfaqesojne 93 vende anetare.  
      Per te ruajtur neutralitetin, sipas kushtetutes se tij, Interpolit nuk i lejohet te 
ndermarre asnje nderhyrje apo aktivitet te natyres politike, ushtarake, fetare 
apo lidhur me racen. Veprimtaria kryesore e tij fokusohet ne sigurine publike, 
terrorizmin, krimin e organizuar, krimet kunder njerezimit, krimin mjedisor, 
gjenocidin, krime lufte, prodhimin ilegal te drogave,  trafikun e tyre, 
trafikimin e armeve, trafikimin e njerezve, pastrimin e parase, pedofiline, 
krimin kompiuterik, krimin kunder prones intelektuale apo korrupsionin 
ne pergjithesi. 
 



FBI 
Byroja Federale e Investigimit (Federal Bureau of Investigation 
FBI) e krijuar me 1908 ne Departamentin e Drejtesise. FBI u  
riorganizua  ne vitet 1930 nen drejtimin e J. Edgar Hoover. FBI 
eshte nje agjenci investigative qe ofron asistence ne nivel lokal ne 
zbatimin e ligjit.  

•  FBI eshte agjenci qeveritare e Departamentit te Drejtesise, qe 
sherben njekohesisht si njesi investigative federale kunder krimit 
dhe si njesi e brendshme inteligjence.  

•  Ka juridiksion investigative mbi 200 lloje krimesh ne nivelin federal. 
Sic u tha me siper agjencia u krijua me 1908 si Byro Investigimi  
(Bureau of Investigation - BOI), kurse emrin e sotem e mori me 1935.  

•  Zyrat kryesore i ka ne Vashington, dhe 56 zyrat terreni ne shumicen e 
qyteteve te medhenj te ShBA-se dhe me shume se agjenci rezidente 
neper te gjithe vendin. Po ashtu, ka me shume se 50 zyrat 
nderkombetare  te quajtura "legal attaches”  ne ambasadat apo 
konsullatat e pergjithshme te ShBA-se ne te gjithe boten.  



Disa agjenci te tjera federale  
 Administrata per ndalimin e droges (Drug Enforcement 

Administration) qe ndjek drogat ilegale dhe importimin e 
narkotikeve.  
 
Marshallet e ShBA-se: oficeret e gjykatave  
 
Byroja e Alkolit, Duhanit  dhe Armeve te Zjarrit (Alcohol, 
Tobacco, and Firearms Bureau) me juridiksion mbi shitjen dhe 
shperndarjen.  
 
Sherbimi i Ardhurave te Brendshme (Internal Revenue Service) 
qe  ndjek shkeljet e legjislacionit tatimor.  
 
Departamenti i Sigurise se Brendshme (Department of 
Homeland Security) qe si problem kryesor ka luften kunder 
terrorizmit. 



Agjencia Qendrore e Inteligjences  
( Central Intelligence Agency - CIA) 

CIA eshte nje agjenci inteligjence e pavarur dhe civile e qeverise  
se ShBA-se. Eshte nje agjenci ekzekutive dhe raporton  
tek Drejtori  i Inteligjences Kombetare, dhe garanton informacionin e 
domosdoshem per politike-berjen. Ky informacion mblidhet nga agjente civile, qe 
pergjithesisht i shmangin situatat taktike. Ne raste te vecanta, me kerkese te 
Presidentit te ShBA-se, ata angazhohen dhe ne aktivitete taktike apo mbulimi. 
Keto operacione organizohen nga ushtarake apo takticiene lufte nen mbikeqyrjen 
e agjencise. Mbledhja e informacionit eshte agjenda kryesore e agjencise, kurse 
operacionet e emergjences vetem ne raste kur ka rrezik te dukshem.  
CIA  pasoi OSS (Office of Strategic Services) te formuar gjate Luftes se Dyte Boterore per 
koordinimin e veprimatarise se spiunazhit kunder Fuqive te Boshtit,  ne kuader te ushtrise 
amerikane. Kurse CIA u krijua me 1947 ne baze te Aktit te Sigurise Kombetare (1947) sipas te 
cilit, agjencia nuk do te ushtronte funksione policore apo te zbatimit te ligjitf, brenda vendit 
ose jashte tij ("no police or law enforcement functions, either at home or abroad“). CIA  dhe 
pergjegjesite e saj  pesuan nje ndryshim te dukshem ne vitin 2004. Para ketij viti CIA ishte 
agjencia kryesore e inteligjences e qeverise se ShBA-se, pergjegjese per koordinimin e 
aktivitetit te komunitetit te inteligjences (IC) si i tere.  Reforma ne kete sektor  dhe Akti i 
Parandalimit te Terrorizmit ( Terrorism Prevention Act 2004)  krijuan zyren e Drejtorit te 
Inteligjences Kometare (Director of Natioanl Intelligence - DNI), qe mori ne duar 
administrimin dhe drejtimin e IC . Sot, CIA ka akoma mjaft funksione si ne sherbimet 
ineligjente te vendeve te tjera.  



Historia e policisë shqiptare 
 •  Krijimi i Policise shqiptare lidhet me shpalljen e Pavaresise dhe krijimin e shtetit shqiptar. Me 13 janar 

1913 Qeveria e Perkohshme mori vendimin për krijimin e Forcave te Rendit.  
•  Gjatë  Luftes se Pare Boterore strukturat e policisë dhe xhandarmërise kombëtare u copëtuan dhe u 

profilizuan sipas modeleve të forcave pushtuese ( austro-hungareze, franceze, italiane, etj.). Në 
Krahinen Autonome te Korces u krijua prefektura e policise dhe zyrat e policisë në qarqe. 

•  Pas Kongresit te Lushnjes (1920-1924), pati organizime dhe zhvillime të reja në fushën e policisë. Në 
tetor 1920 u miratua organika e re e policisë së pergjithshme (me 210 vetë). 

•  Pas Revolucionit te Qershorit, qeveria e Nolit mori disa masa për organizimin e policisë. 
•  Pas rënies së Fan Nolit, pra në periudhën 1925- 1938, ka një konsolidim të policisë dhe 

xhandarmërisë. Futen elemente moderne perëndimore në fushën e strukturave dhe legjislacionit të 
policisë dhe xhandarmërisë. Gjatë kësaj periudhe u krijuan për herë të parë disa lloje policish si p.sh.: 
Policia Bashkiake (1928), Policia Rurale (1929, Policia Kufitare(1930), Policia e Sigurimit Publik  
(1938), Roja Mrebterore e Kufirit (1939), Xhandarmeria Qytetese (me atributet e policisë urbane), etj. 

•  Gjatë Luftes se Dyte Boterore strukturat e policise dhe xhandarmerise ne pjesën me të madhe u 
asimiluan dhe u profilizuan sipas interesave të shteteve pushtuese. Gjate dy pushtimeve, policia u 
integrua në strukturat ushtarake me emërtimin Trupa e Armatosur e Policise.  

•  Në vitin 1943, në zonat e çliruara, u krijuan strukturat partizane për ruajtjen e rendit dhe qetësisë 
publike: Komandat e Qarkut, Komandat e Vendit, dhe Rojet Vullnetare.  

•  Pas Luftës së Dytë Botërore organizimi dhe strukturimi i policisë është bërë sipas modeleve lindore. 
•  Duke filluar nga viti 1991, pas futjes së Shqipërisë në rrugën e proceseve demokratike, kanë ndodhur 

disa ndryshime të rëndesishme në fushën e organizimit dhe ristrukturimit të Policise Shqiptare, 
madje me krijimin e Ministrise se Rendit Publik (1991), policisë iu dha statusi i një institucioni më 
vete, ndryshe nga ç’ ishte më parë.  

•  Në një kohë të shkurtër u bënë ndryshime të shpejta të karakterit organizativ e ligjor të policisë si dhe 
u bë hapja e saj me botën. Nje problem ne vete eshte ende sot depolitizimi i saj (jo ligjor por ai 
praktik). 



Policia e shtetit 

Pjese te rendesishme te Ministrise se 
Brendshme jane:  Policia e Shtetit, 
Departamenti i Administrates Publike.  
Gjendja Civile, Garda, ShKB 
Policia e Shtetit.  (Policia është organ 
ekzekutiv i një shteti).   
Zjarrfikesja 
Policia Rrugore 
Sherbimi i Urgjences 
         Departamentet  policore: 
                   Hetimi i Krimeve 
                   Siguria Publike 
                    rajnimi Policor 
                    Kufiri&Migracioni 
                    Sherbimet Mbeshtetese 
 
ShISh: Sherbimi Informatik Shteteror 

Ministria e Brendshme është 
krijuar menjëherë pas shpalljes 
së pavarësisë dhe krijimit të 
shtetit modern shqiptar më 28 
nëntor 1912. Me Dekretin e 
Kryetarit të Qeverisë të datës 4 
dhjetor 1912, ajo është quajtur 
Ministria e Brendshme, emërtim, 
të cilin e ka mbajtur deri në vitin 
1945. Pas kësaj periudhe ajo 
është quajtur Ministria e Punëve 
të Brendshme. Me ndryshimet 
demokratike, të realizuara në 
vendin tonë, pas vitit 1992, ajo 
mori emërtimin Ministria e Rendit 
Publik, duke u ndarë prej saj 
strukturat e shërbimit sekret e të 
qeverisjes vendore.  



ShISh 
     Shërbimi Informativ i Shtetit (ShISh) është institucion qëndror, 
që funksionon bazuar në Ligjin Nr.8391, datë 28.10.1998 “Për 
Shërbimin Informativ Kombëtar”, i ndryshuar me Ligjin Nr.8479, 
datë 29.04.1999 dhe me Ligjin Nr.9400, datë 12.05.2005.  
    Shërbimi Informativ i Shtetit është organ informativ i depolizituar 
që kryen veprimtarinë e tij në përputhje me Kushtetutën dhe me 
ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe ka për mision sigurinë e 
interesave kombëtare të vendit, ruajtjen e integritetit, të pavarësisë 
e të rendit kushtetues. 
    Ligjshmëria, objektiviteti, sekreti dhe respektimi i të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut janë parimet bazë të punës së këtij 
organi. 
   Shërbimi Informativ i Shtetit raporton te Presidenti i Republikës 
dhe te Kryeministri si dhe bashkëpunon dhe shkëmben 
informacion me institucionet e tjera shtetërore për përmbushjen e 
detyrave që i ngarkon ligji në funksion të sigurimit kombëtar. 
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                 Struktura e globalizimit. 

                         dhe depertimi i terrorizmit 

   I 

III II 

I.Ekonomik 
 
II.Politik 
 
III.Kulturor 

  Terrorizmi 



  
 
 
 
1. është një dukuri ( e pashmangshme dhe e pakthyeshme);  
2. është një filozofi; 
3. është një proces.  
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 Terrorizmi 
Terrorizmi 

Koncepti tridimensional i globalizimit 
 
 



4 

                 3 

                4           2.       
 

             1. 

 
 
-1. zgjatje e veprimtarive sociale, politike e ekonomike përtej kufijve 
- 2. intensifikim të rrjedhshmërisë së investimeve, finacave,  migrimit, kulturës, etj. 
-3. përshpejtim të bashkëveprimit sidomos në fushat e komunikimit, telekomunikimit e 
transportit,etj., që rrit shpejtësinë e përhapjes së ideve, mallrave, informacionit,  kapitalit dhe 
njerëzve 
-4. fluiditeti i kufijve midis çështjeve të brendshme(kombëtare) e të jashtme(globale).                                    
                                                        
 

 
 
 

        
                                                                   
                                                           
4 veçori të 
globalizimit: 



Terrorizmi (para 
11 shtatorit) 

1. Terrorizmi Territorial 
(Irlanda e Veriut, Basket) 

2. Terrorizmi “ideologjik” 
(Brigadat e Kuqe-Itali, 

Shtatori i Zi-Greqi, etj.) 
3. Terrorizmi nacionalist, 

antikolonial, çlirimtar, etj.
(Algjeri, Izraeli,etj.) 

4. Terrorizmi 
“ekonomik” (mafioz). 

5. Terrorizmi shtetëror. (p.sh. 
Serbia në Kosovë) 

Etj. 
 

1 2 

3 

4 

5 



Para 11 shtatorit 2001 
       Në vija të trasha, për terrorizmin para 11 shtatorit mund të 

veçohen:   
•   -  Terrorizmi “territorial” (Irlanda e Veriut, Basket). 
•   -  Terrorizmi “ideologjik” (Brigadat e Kuqe-Itali, Shtatori i Zi-

Greqi, etj.) 
•   -  Terrorizmi nacionalist, antikolonial, çlirimtar, etj.(Algjeri, 

Izraeli,etj.) 
•   -  Terrorizmi “ekonomik” (mafioz). 
•   -  Terrorizmi shtetëror (p.sh., regjimi i Millosheviçit në Kosovë) 
•       Ndërsa, pas 11 shtatorit, krahas aspekteve të mësipërme, ka 

dalë në plan të parë:  
•  Fundamentalizmi “fetar” apo çdo lloj fundamentalizmi me 

shtrirje globale. Më i rrezikshmi mund të rezultojë aty terrorizmi 
bërthamor!  

         Shihni, p.sh., S. P. Huntington, The Clash of Civilization and 
the Remaking of World Order, Great Britain, London, etc., 1997. 



Terrorizmi (pas 11 
shtatorit) 

•  Krahas këtyre aspekteve të mësipërme, 
në plan të parë del :  

•  Fundamentalizmi “fetar” apo çdo 
lloj fundamentalizmi me shtrirje 
globale. 



Terrorizmi ne ditet tona: çfarë dhe pse?  

    Terrorizmi është një nivel i lartë frikësimi. Ai mund të 
shoqërohet me dëme të mëdha fizike dhe fiziologjike, deri 
duke ia marrë jetën deri qytetarëve të thjeshtë. Si i tillë ai 
po bëhet një kërcënim global në realitetin aktual të 
hapësirë-kohës. Ai është i kundërti i humanizmit, i 
parimeve dhe dimensioneve të këtij të fundit. Por, edhe pse 
çdo akt terrorist është një akt kriminal, jo patjetër një krim 
mund të klasifikohet si akt terrorist.  

     Po ashtu, siç thekson Jospë (Lionel Jospin): “origjina e 
terrorizmit të sotëm nuk është më etatike”. 

 
•  Lionel Jospin, Le monde comme je le vois, Gallimard, 2005, 

p.245  



Taktika terroriste 
      Grupet terroriste shfrytëzojnë taktika të ndryshme për të 
      maksimalizuar frikën e publicitetin. Ato përfshijnë rrëmbimet e avionëve, 

hedhjen në erë të makinave, sulmet kamikazë, alarmet fals, etj. Ata po 
shfrytëzojnë realitetet e reja në botën globale të sotme. I tillë është, p.sh., 
binomi teknologji - terrorizëm. Pra, nga njëra anë, progresi teknologjik-
informatik, që nuk mund të ndalohet dhe, nga ana tjetër, ai mund të 
shfrytëzohet deri duke rrezikuar planetin. Sidoqoftë, edhe pse nuk mund ta 
ndalojmë dot procesin, ne mund dhe duhet të lexojmë rreziqet, të ndjekim 
me kujdes abuzimet e pasojat e teknologjive, që po shpiken, ku një vend të 
parë janë komunikimi (telekomunikimi), transporti që favorizon lëvizjen e 
shpërhapjen e prodhimeve e shërbimeve në çdo qoshe të botës, 
liberalizimi i tregtisë nëpërmjet thjeshtimit të ligjeve të tregtisë e 
investimeve, favoreve e incentivave, etj. Me fjalë të tjera, nëpërmjet 
ndërlidhjes gjithnjë e më të fuqishme, shkëmbimit masiv tregtar e kulturor, 
ndryshimeve të mëdha teknologjike, vetë njerëzit, mallrat, paraja dhe, mbi 
të gjitha, informacioni e idetë po lëvizin nëpër botë shumë më shpejt se më 
parë. Por, ama, ky proces globalizues edhe pse po ndikon goxha në rritjen 
e kushteve të jetës në vendet në zhvillim, ai përsëri e ka mbajtur tepër të 
lartë hendekun midis vendeve të varfra dhe atyre të pasura. 



Edhe njehere: Teknologjia dhe  
terrorizmi. Mos jemi ca si naive!? 

Terroristet po shfrytezojne  
realitetet  e reja ne boten globale.  
   Ekziston nje “truizem” i vjeter - ne nuk mund ta 

ndalojme progresin! Ky lloj “truizmi” eshte 
perdorur per te justifikuar investimet ne rritje ne 
teknologji qe jo vetem mund te demtojne njerezit 
apo “ta fshijne te gjithe planetin nga faqja e 
dheut”!    Edhe pse nuk mund ta ndalojme 
progresin, ne megjithate mund te mendojme me 
kujdes per pasojat e ketyre teknologjive qe po 
shpikim! 



Aktet e terrorizmit  
•   Rezoluta 1566 (2004) e Këshillit të Sigurimit i përcakton 

këto akte si:  “akte kriminale të kryera, përfshirë ato kundër 
civilëve, duke shkaktuar vdekje e dëmtime serioze fizike 
apo marrje pengjesh, për të provokua një gjendje terrori tek 
publiku në përgjithësi, tek një grup individësh ose 
personash të veçantë,  për të frikësuar një popullsi të 
dhënë apo për të detyruar një qeveri apo një organizatë 
ndërkombëtare, që të kryejnë apo të abstenojnë të kryejnë 
veprime që përbëjnë mosrespektim apo shkelje në kuadër 
të konventave ndërkombëtare dhe protokolleve në lidhje 
me terrorizmit; akte të tilla nuk mund jenë kurrë të 
justifikueshme në asnjë rrethanë apo konsideratë politike, 
filozofike, ideologjike, raciale, etnike, fetare apo të një 
natyre tjetër të ngjashme” U.N.S.C. Res. 1566 (2004), para. 
3.  

 



Detyrimi i dergimit te ekzekutuesve dhe planezuesve 
te akteve terroriste para drejtesise.  

•   Per kete qellim, Këshilli i Sigurimit i konsideron sistemet vendore të 
drejtësisë në fushën penale si armë thelbësore në luftën kundër 
terrorizmit. Madje, sipas rezolutës 1373 (2001), të gjitha shtetet duhet 
“të garantojnë që çdo person, që merr pjesë në financimin, 
planifikimin, përgatitjen e realizimin e akteve terroriste apo në 
mbështetje të tyre, duhet të dërgohet para drejtësisë, dhe krahas çdo 
mase tjetër kundër tyre, akte të tilla të përfshihen si thyerje serioze 
kriminale në ligjet dhe rregullimet e brendshme, dhe që dënimi të 
pasqyrojë siç duhet seriozitetin e këtyre akteve terroriste”.   

•        Korrektim: Këshilli i Sigurimit, pas shqyrtimit të detyrimeve të 
rezolutës 1373, arrin në rezolutën 1456 (2003), sipas së cilës: “të gjitha 
shtetet duhet të garantojnë që çdo masë e marrë në luftën kundër 
terrorizmit të plotësojë të gjitha detyrimet e këtyre shteteve nën ligjin 
ndërkombëtar; ata duhet të adoptojnë masa të tilla që të përputhen me 
ligjin ndërkombëtar, në mënyrë të veçantë me legjislacionin për të 
drejtat e njeriut, të refugjatëve apo atë humanitar”  

•  U.N.S.C. Res. 1373 (2001), para. 2(e).  
•  U.N.S.C. Res. 1456 (2003). 



“Super-masa kunder terrorizmit 
     Adoptimi i shpejte i nje morie masash kunder terrorizmit: : 
  - burgosja arbitrare e te dyshuarve si terroriste,  
  - mbajtja pa ndonje kufi kohor e te dyshuarve si terroriste, 
    (U.S. Military Order (Urdheri Ushtarak), 13.11.2001, U.K. 

Anti-Terrorism, Crime and Security Act, part 4 (Akti  
sigurise dhe krimit  anti-terror, 4) ) 

  - krijimi i komisioneve ushtarake per te ndjekur te dyshuarit 
per terror (Urdheri Ushtarak: U.S. Military Order, 
13.11.2001), 

  - procedim ligjor i fshehte (Ligji organik spanjoll : 13/2003,  
24 tetor 2003) 

  - mbajtja ne izolim e disidenteve (protesuesve) jo te 
dhunshem te dyshuar si te terroriste. (Uzbekistan Case 
with the treatment of religious Muslims. Rasti me trajtimin 
e myslimaneve fetare) 

 - ekzekutimi arbitrar (Indian Armed Forces Special Powers 
Act . Akti i fuqive te vecanta te FA indiane). 



Financial Times, (12-13 mars 2004) 
•  Masat e marra sipas ligjeve te vecanta te anti-

terrorit , te hartuara e miratuara pas 11 
shtatorit 2001 u gjykuan ilegale nga gjykata e 
larte e Britanise se Madhe, ne dhjetor 2003. 
Keto ligje do te nderprisnin fuqine e tyre me 
14 mars 2004, gje qe detyroi qeverine 
britanike te dergoje ne parlament nje 
legjislacion te ri me nje nje shpejtesi te 
pazakonte.  Sipas kritikeve te kohes , nga 
puna e bere me shpejtesi pas ngjarjeve te 11 
shtatorit, qeveria britanike kishte minuar 
traditen legale te datuar para Magna Carta-es 
te vitit 1215, ku misherohej principi i “habeas 
corpus” – sipas tij asnje person nuk mund te 
burgoset pa nje proces te duhur legal.    



Deklarata e Madridit 
 Madrid Declaration, 11 mars 2005, Konferencë ndërkombëtare mbi 

terrorizmin, e organizuar nga Klubi i Madridit. 
   Në thelbin e vet kjo deklaratë vë theksin në çështjet e mëposhtme: 
•        - Terrorizmi është një krim kundër të gjithë njerëzimit. Ai rrezikon 

jetët e njerëzve të pafajshëm, krijon një klimë frike dhe urrejtje, ushqen 
ndarjet globale sipas linjave etnike dhe fetare. Terrorizmi është një nga 
dhunimet më serioze të paqes, ligjit ndërkombëtar dhe vlerave të 
dinjitetit njerëzor. Ai është një sulm ndaj demokracisë dhe të drejtave 
njerëzore. Kurrfarë shkaku nuk mund të justifikojë sulmet ndaj civilëve 
nëpërmjet intimidimit apo akteve vdekjeprurëse të dhunës.   

•      - Në luftën kundër terrorizmit nevojitet dhe ushtrimi i forcës. Veprimi 
ushtarak, kur ai kërkohet, duhet të jetë i koordinuar me zbatimin e ligjit 
dhe masat e tjera juridike. Po aq e rëndësishme është dhe përgjigja 
politike, diplomatike, ekonomike e sociale.  

•      - Terroristët duhet të dërgohen para drejtësisë. Agjencitë e detyrimit 
dhe zbatimit të ligjit kanë nevojë për fuqinë e duhur, por ama pa 
sakrifikuar parimet për të cilët ato janë të dedikuar të mbrojnë.   

•     - Masat konkrete të kundër- terrorizmit duhet të respektojnë tërësisht 
standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe të zbatimit të ligjit.  
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•  - Çdo shtet duhet të ushtrojë të drejtat e veta dhe të 

plotësojë detyrat e tij në mbrojtje të qytetarëve. Ndërsa, 
qeveritë përkatëse, në mënyrë individuale dhe kolektive, 
duhet t’i parandalojnë dhe luftojnë aktet terroriste.  

•     -  Institucionet ndërkombëtare, qeveritë, organizatat e 
shoqërisë civile dhe media, së bashku, duhet të 
ndërgjegjësojnë publikun ndaj faktorëve të rrezikut, që 
furnizojnë terroristët me mbështetje njerëzore e materiale 
apo rekrutime të reja.  

•    - Çdo agresion terrorist ndaj një vendi është një agresion 
ndaj të gjitha vendeve. Nisur nga fakti që terrorizmi është 
një kërcënim global, ai kërkon dhe një përgjigje globale. 
Për më tepër, legjitimiteti ndërkombëtar është një imperativ 
moral dhe praktik i kohës sonë. Kurse, orientimet e cekëta 
me natyrë nacionale rezultojnë kundër-produktive.  
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•  - Liria dhe demokracia mund ta nënshtrojnë terrorizmin. 

Një sistem qeverisjeje, mbështetur mbi lirinë dhe 
demokracinë, e ka legjitimitetin e vërtetë për një fitore të 
tillë, madje asnjë sistem tjetër nuk mund të përgjigjet në 
mënyrë më efektive se sa ai. Në këtë këndvështrim, vetë 
procesi i ndërtimit të demokracisë është një antidot ndaj 
terrorizmit e dhunës.  

•    - Një shoqëri civile vibruese ka një rol strategjik në 
mbrojtjen e komuniteteve lokale, në kundërvënien ndaj 
ideologjive ekstremiste apo veprimeve politike të 
dhunshme. Madje, vetë qytetarët mund të hedhin tutje çdo 
lloj ideologjie, që ushqen terrorizmin apo aksionet 
terroriste. Ata mund ta promovojnë e mbrojnë 
demokracinë, si aktorë dhe jo spektatorë të saj.  



Disa synime per konkretizim ne fushen e 
sigurise.  

Bota 
•  Koalicion global. 
•  Forcim i kapaciteteve ligjore e administrative. 
       gati (2/3 e vendeve kane ende nje rruge te gjate; nga 192 anetaret e 

OKB-se vetem  afro 1/3 i kane ratifikuar te 12 konventat kryesore te 
masave kunder terrorizmit, 1/4 jane pjese e me pak se  6 konventa te 
tilla) 

Europa. 
      BE-ja  ka ndertuar nje rrjete ekspertesh kombetare per te ndihmuar 

vendet e tjera. Per BE-ne lufta kunder terrorizmit kriter per 
bashkepunimin me te. Bashkepunim me AEA. 

      Promovim i te drejtave njerezore, sociale e politike per garantimin e 
stabilitetit rajonal p.sh African Peace Facility (250mil euro). 

      Paqja ne Lindjen e Mesme. Zgjidhja e konfliktit Izrael-Palestine 
komponente çeles ne luften kunder terrorizmit. 

       Fuqizim i bashkepunimit me vendet e moderuara islame. 



Disa perpjekje apo masa konkrete. 
Mund të rreshtohen këtu dhe disa masa konkrete:  
•      - Krijimi i koalicionit global kundër terrorizmit. (Në operacione konkrete si 

p.sh. në rastin e ndërhyrjes në Afganistan, është ndërtuar një “koalicion 
vullneti”, rolin e të cilit e luan aty NATO-ja. Siç do të theksohet pak më vonë, 
një çështje kryesore e agjendës së NATO-s, pas ngjarjeve tragjike të 11 
shtatorit 2001, është adoptimi i Konceptit Strategjik. Pra, NATO-ja po e lufton 
aktualisht terrorizmin jo vetëm në frontin politik e ushtarak, por dhe nëpërmjet 
kooperimit me partnerët).   

•      - Fuqizimi i kapaciteteve legale dhe administrative (Jo të gjithë vendet 
anëtare të OKB-së i kanë ratifikuar të 12 konventat kryesore të masave kundër 
terrorizmit).   

•      - Ndërtimi i rrjetit të BE-së të ekspertëve të sigurisë për të ndihmuar disa nga 
vendet problematike.  

•      - Bashkëpunim i ngushtë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike 
(IAEA) në Vjenë.   

•      - Lufta kundër terrorizmit si kriter për bashkëpunimin me BE-në, përfshirë 
promovimin e të drejtave njerëzore, sociale e politike për garantimin e 
stabilitetit vendor apo rajonal.      

•      - Paqja në Lindjen e Mesme si një nga problemet kyçe të sigurisë (bile, 
zgjidhja e konfliktit Izrael-Palestinë konsiderohet si një komponent çelës në 
luftën kundër terrorizmit).  
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•   - Fuqizimi i kooperimit me vende të moderuara islame. 
•  Disa iniciativa të tjera evropiane janë: 
•      - Urdhri i arrestit evropian, 
•      - Hapja e qendrës së analizës së kërcënimeve në Bruksel, për 

shkëmbim informacioni apo krijimi i Agjencisë Evropiane për kufijtë 
(për mbrojtjen e 6000 km kufi tokësor dhe 85.000 km kufi detar). 

•      - Përdorimi i identifikuesve biometrikë për të shmangur manipulimet 
me pasaportat e BE-së. 

•      - Funksionimi i “Eurojust”- it si një strukturë e BE-së në luftën 
kundër krimit të organizuar, që së bashku me Europol-in ndihmon në 
koordinimin e punës për respektimin e ligjit ndërkufitar, lidhur ky me 
luftën kundër terrorizmit, në bashkëpunim me policitë dhe prokuroritë 
vendore.  

•      - Zbatimi i një politike të përbashkët për politikën e azilit për të gjithë 
shtetet anëtare të BE-së. 
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•   - Rritja e nivelit të kontrollit financiar në luftën kundër 

financimit të terrorizmit (pastrimit të parave, transferimit të 
parave kesh (cash), etj.); përfshirë këtu dhe krijimin e një 
njësie financiare inteligjente.   

•     -  Ngritja e gatishmërisë për një mbrojtje më të lartë të 
popullsisë dhe të infrastrukturës vitale kundër sulmeve 
terroriste me natyrë biologjike, kimike e radiologjike.  

•     - Problemi i trajtimit të drejtë të qytetarëve myslimanë në 
vendet e BE-së, për të shmangur si radikalizimin ndaj tyre 
ose atë prej tyre (p.sh., rasti Theo van Gogh në Holandë), 
ashtu dhe margjinalizimin. 

Sipas qytetareve 
amerikane, bote 
eshte bere me e 
sigurt apo me e 
rrezikshme? 



 Faktorë të tjerë në luftën kundër terrorizmit. 
 Dialogu dhe toleranca. Udhëheqësit politikë apo në përgjithësi autoritetet 

shtetërore kanë përgjegjësinë të garantojnë lirinë fetare, udhëheqësit fetarë, 
nga ana tyre, kanë përgjegjësinë për të mos e abuzuar këtë liri, duke inkurajuar 
e justifikuar urrejtjen, fanatizmin  apo luftën fetare. 

 Promovimi i dialogut kulturor e fetar, kundërvënia ndaj racizmit  e një përkatësie 
tjetër etnike. 

Përfshirja ekonomike dhe politike.  Nëse varfëria nuk është një shkak i 
drejtpërdrejtë i terrorizmit, politikat e diferencuara ekonomike dhe sociale 
mund të favorizojnë përjashtimin dhe margjinalizimin që shpesh shfrytëzohet 
nga terroristët.   

 Adresimi i duhur i problemeve politike. Përgjithësisht, terrorizmi lulëzon në ato 
shoqëri ku funksionojnë shumë pak (ose aspak) mekanizma për këtë adresim. 
Nuk ka më dyshim se demokracia e paqja ecin dorë për dorë.  

 Respektimi dhe konsolidimi i parimeve demokratike në konfrontimin e terrorizmit. 
Këtu futet dhe garantimi i të drejtave të njeriut, sidomos në planifikimin dhe 
realizimin e masave konkrete kundër-terror, shkëmbimi i informacionit të 
fshehtë nëpërmjet kapërcimit ideor të barrierave të vjetruara të shtetit-komb 
(që informacioni mbi sulmin e një vendi tjetër duhet konsideruar si sulm mbi 
vendin tënd!) apo bashkëpunimit në krijimin e “data basis” të domosdoshme.    

 Solidariteti, humanizmi dhe kooperimi. Shfrytëzimi i tyre në kuadër të masave 
mbrojtëse në nivel ndërkufitar, rajonal e global. 



Shteti-komb-organizim specifik i shtetit.   
Shtetet-kombe janë shtete të formuar  nga “kombe” 
 dhe të “ideuar” në në bazë të Traktatit të Vestfalisë të 
 viti 1648. 
        Rendi botëror i shteteve kombe në kontradiktë me 
globalizmin.  
   Binomi Sovranitet-Ndervaresi. ( Pavarësia relative dhe 
ndërvarësia absolute). 
    Konsensusi politik dhe ai juridik. 
    Paqeruajtja dhe ndërhyrja. 
1. Ndërhyrja me forcë (kap.VII)  
2. Gjykata Penale Ndërkombëtare, (si ndërhyrje). 
3. Ekstradimi. 

Ceshtje te tjera (Shteti-komb dhe rendi 
botëror) 



Cilet jane kriteret per te perkufizuar 
nje aktivitet humanitar? 
Per	  te	  ndaluar	  dhunen:	  OKB	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  ane	  	  
	   •  Diplomacise Koercitive  

•  Paqeruajtjes  

•  Detyrimit te paqes (forces) 

Zevendesimi i 
sherbimeve qe 

normalisht 
jane per te 
mbrojtur 
njerezit.  



 Evolucioni i të drejtës ndërkombëtare. Operacionet  
ndërkombëtare si operacione të paqes e sigurisë globale. 

•   Këndvështrimi juridik. Në kapitullin e V-të, në nenin 31 të kartës së OKB-së thuhet:  
•       “Çdo anëtar i OKB-së, që nuk është anëtar i Këshillit të Sigurimit mund të marrë pjesë, pa të 

drejtë vote, në diskutimin e një çështjeje të sjellë përpara Këshillit të Sigurimit, kur  ky i fundit e 
konsideron se me atë lidhen në mënyrë të veçantë interesat e këtij anëtari”.  

•  Ndërsa në nenin 32 të  po këtij kapitulli bëhet plotësimi i mëtejshëm:  “Çdo anëtar i OKB-së, që 
nuk është anëtar i Këshillit të Sigurimit ose çdo shtet, që nuk është anëtar i OKB-së, nëse është 
pjesë e një konflikti, me konsiderimin e Këshillit të Sigurimit, mund të ftohet për të marrë pjesë, 
pa të drejtë vote, në diskutimet dhe debatin të lidhur me këtë konflikt”.  

•  Po ashtu në nenin 33 (kap. VI) vazhdohet të insistohet në zgjidhjen paqësore të konflikteve e 
krizave. Aty thuhet:  

•     “1.Palët në çdo konflikt, vazhdimësia e të cilit mund të rrezikojë ruajtjen e paqes dhe të 
sigurisë ndërkombëtare, së pari, duhet të kërkojnë një zgjidhje me marrëveshje, investigim, 
ndërmjetësim, paqësim apo pajtim, arbitrim, rregullime ligjore, futje të agjencive rajonale e 
organizmave të tjerë, ose me anë të mjeteve të tjera paqësore sipas zgjedhjes së vet.  

•     2. Këshilli i Sigurimit, kur e gjykon të nevojshme, vendos t’i bëjë thirrje palëve që të rregullojnë 
konfliktin e tyre me anë të këtyre mjeteve”.  Ndërkohë, në kapitullin e VI-të janë formuluar edhe 
dy nene të tjera të lidhura ngushtë me nenet e mësipërme dhe që i japin atyre më tepër qartësi. 
Dhe ata janë konkretisht neni 34:  

•       “Këshilli i Sigurimit mund të investigojë mbi çdo konflikt, apo çdo situatë që mund të çojë në 
një fërkim ndërkombëtar ose të potencojë një përplasje, me qëllim që të përcaktojë nëse 
vazhdimësia e konfliktit, e kësaj grindjeje ose situate, ka të ngjarë të rrezikojë ruajtjen e paqes e 
sigurisë ndërkombëtare”.  
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•  1. Çdo anëtar i OKB-së mund të përcjellë një konflikt apo çfarëdo lloj situate të një 

natyre të referuar artikullit 34, në vëmendje të Këshillit të Sigurimit ose të Asamblesë 
së Përgjithshme.  

•        2. Një vend që nuk është anëtar i OKB-së, mund të sjellë në vëmendjen e 
Këshillit të Sigurimit apo të Asamblesë së Përgjithshme çdo konflikt në të cilin është 
pjesë, nëse pranon paraprakisht, lidhur me këtë konflikt, detyrimin e zgjidhjeve 
paqësore, të parashikuar në këtë kartë.”  

Dhe neni 36:  “1. Këshilli i Sigurimit mundet, në çdo fazë të një konflikti të natyrës së 
referuar në nenin 33 ose për situata të një natyre të ngjashme, të rekomandojë 
procedurat apo metodat e përshtatshme për zgjidhjen e tij…      3. Në rekomandimet 
e bëra Këshilli i Sigurimit merr në konsideratë faktin që konfliktet ligjore, si rregull i 
përgjithshëm, duhet t’i referohen prej palëve Gjykatës Ndërkombëtare, në përputhje 
me parashikimet në Statutin e kësaj gjykate.”  

•  Në nenin 37 theksohet:  
1. Kur palët në një konflikt të natyrës së referuar në nenin 33 dështojnë ta zgjidhin atë 

me mjetet e rekomanduara në atë nen, ato janë të detyruara t’i drejtohen Këshillit të 
Sigurimit.  

•        2. Nëse Këshilli i Sigurimit gjykon se vazhdimi i konfliktit mund të dëmtojë 
ruajtjen e paqes e të sigurisë ndërkombëtare, ai duhet të ndërmarrë veprime në 
përputhje me nenin 36  apo të rekomandojë afate kohore të përshtatshme për 
zgjidhjen e tij.” 
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•  Në kapitullin VII-të të Kartës, më tej sqarohet:  
•        “Këshilli i Sigurimit duhet të përcaktojë ekzistencën e çdo kërcënimi për 

paqen, për cenimin e saj apo të ndonjë akti agresioni dhe do të duhet të japë 
rekomandime ose të vendosë çfarë masash duhet të merren në përputhje me 
nenet 41 e 42, për të ruajtur paqen apo rivendosur paqen e sigurinë 
ndërkombëtare”(neni 39). 

•        “Këshilli i Sigurimit mund të vendosë çfarë masash, që nuk e përfshijnë 
përdorimin e forcës së armatosur, duhen zbatuar për të pasur rezultate të 
efektshme, në përputhje me vendimet e tij. Ai mund t’u bëjë thirrje shteteve-
anëtare të OKB-së në zbatimin e masave të tilla. Ato mund të jenë ndërprerje të 
plota apo të pjesshme të shkëmbimeve ekonomike, të lidhjeve hekurudhore, 
detare, ajrore, postare, telegrafike, radiofonike dhe të mjeteve të tjera të 
komunikimit apo dhe ashpërsime të lidhjeve diplomatike.”(neni 41).  

•  Kurse në nenin 42 të po këtij kapitulli flitet qartësisht për ndërhyrjen:  
•         “Nëse Këshilli i Sigurimit arrin në përfundimin se masat e parashikuara në nenin 

41 rezultojnë të papërshtatshme apo provohen si të tilla, ai mund të vendosë që të 
ndërmarrë veprime me anë të forcave ajrore, detare e tokësore, si të gjykohet e 
nevojshme, për të ruajtur apo rivendosur paqen e sigurinë ndërkombëtare. 
Aksione të tilla mund të jenë demonstrime force, bllokadat apo operacione me 
anë të forcave ajrore, detare e tokësore të shteteve-anëtare të OKB-së”.  

•  Hollësitë për këto të fundit përmbahen në nenet pasuese të këtij kapitulli.     



Koalicionet e vullnetit në operacionet paqeruajtëse e ndërhyrëse.  
•  Gjatë dekadave të shkuara, u duk qartë se përpjekjet për të siguruar sigurinë 

territoriale të kombeve ose të blloqeve ushtarake nuk ishin gjithmonë të 
suksesshme në përmirësimin e kushteve të sigurisë njerëzore. Për më tepër, 
edhe kur kufijtë e disa shteteve mund të jenë të sigurt nga kërcënimet e huaja, popujt 
brenda kufijve të këtyre shteteve mund të mos ndjehen domosdoshmërisht të çliruar 
nga krimi, të mos kenë ushqim të mjaftueshëm, të mos gëzojnë kujdesin e 
nevojshëm shëndetësor, arsimin e duhur apo liritë politike.  Një gjë e tillë është 
konstatuar dhe në historinë e një dekade gjakderdhjesh në Ballkan, menjëherë pas 
rënies së Murit të Berlinit.  

•   Ndryshimi i marrëdhënieve midis shteteve të veçanta dhe organizatave 
mbikombëtare apo ndërkombëtare mbetet një temë e madhe e kësaj epoke, në 
mënyrë të veçantë për sa iu përket të Drejtës Ndërkombëtare dhe operacioneve 
paqeruajtëse dhe ndërhyrëse. Kjo doli veçanërisht qartë në ngjarjet e vitit 1999 në 
Kosovë dhe Timorin Lindor, dhe është shfaqur me të njëjtin shqetësim e rëndësi 
edhe në zhvillimet e tjera në Bosnjë, Sierra Leone, Kongo, Afganistan, Irak, etj. 
Paqe-ruajtja dhe ndërhyrja, me specifikat e tyre, ishin e mbeten kështu subjekte 
trajtimi e interesi jo vetëm për politikën e jashtme, në trajtimin e krizave dhe 
konflikteve, por dhe për juristët e legjislacionit ndërkombëtar, për të pasqyruar 
ndryshimet intensive që po shoqërojnë procesin e globalizimit. Të tilla janë, p.sh., 
përgjegjësitë dhe autoriteti i bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht në botën e 
sotme, në të cilën të drejtat individuale të njeriut kërkohen të balancohen më mirë, 
madje edhe në kurriz të “interesave” kombëtare apo “shtyllave” të shteteve-kombe.  
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•  Të dy operacionet: paqe-ruajtja e ndërhyrja janë të ndërlidhura, por jo identike. 

Operacioni paqeruajtës mund të realizohet në dy rrugë, me anë të pajtimit, 
sipas kapitujve V e VI, ose nëpërmjet detyrimit, sipas kapitullit VII. Rruga e parë, 
si një model klasik paqeruajtës, e praktikuar më parë nga OKB-ja, zakonisht 
shoqërohet me një marrëveshje pushim zjarri, si në rastin e Maqedonisë më 
2001, apo/edhe, të paktën, me negociata politike si në rastin e Shqipërisë më 
1997. Deri në fundin e Luftës së Ftohtë, veprimtaritë paqeruajtëse tradicionale 
apo klasike të bazuara në kapitullin IV të Kartës së OKB-së, përfshinin situata 
brenda shtetërore apo dhe operacione më të ndërlikuara, që klasifikoheshin si paqe-
ndërtuese e post konfliktuale. Kurse,  ndërhyrja është e ndryshme nga paqe-ruajtja 
tradicionale, madje ajo aplikohet kur mungon konsensusi, të paktën nga njëra palë 
në konflikt. Përdorimi i forcës ose, të paktën, i kërcënimit prej instrumentit të jashtëm 
autorizohet në bazë të kapitullit VII të Kartës së OKB-së. Megjithatë, në zbatimin e 
këtyre operacioneve konstatohen ndërthurje, madje shpesh edhe ngatërresa, si ne 
rastin e fillimit  të luftës në Bosnjë, në periudhën 90-92. Ishte ajo përvojë e hidhur që 
çoi në përfundimin se Kombet e Bashkuara si organizata më e madhe 
ndërkombëtare nuk kishte kompetencën e plotë të zhvillonte luftë, d.m.th. të 
udhëhiqte një ndërhyrje të dhunshme.Tashmë, përgjithësisht, pranohet se ndërhyrje 
të tilla preferohen t’u lihen koalicioneve të vullnetit. Në rastin e  Bosnjës si koalicion 
rezultativ doli NATO-ja, operacioni ndërhyrës i së cilës u autorizua nga Këshilli i 
Sigurimit. Po kështu, në Kosovë, koalicioni i vullnetit ishte më i gjerë, por ama nën 
komandën e NATO-s. Po i tillë është ky koalicion vullneti që operon në Afganistan, 
ndryshe nga rasti i Irakut, etj. 



Vendimmarrja për operacionet paqeruajtëse dhe ndërhyrëse 
•   Vendimi apo mandati për misione të tilla normalisht merret nga Këshilli i Sigurimit. 

Për të miratuar një mision të tillë të ri apo për të ndryshuar mandatin e forcës të një 
misioni që vepron tashmë në praktikë duhet të votojnë pro 9 anëtarë nga 15 
anëtarë të Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, nëse njeri nga anëtarët e përhershëm të 
këtij Këshilli (Kina, Franca, Rusia, Anglia dhe ShBA-ja ) voton kundër, atëherë 
votimi në tërësi nuk konsiderohet i miratuar. Sekretari i Përgjithshëm administron 
operacionet paqeruajtëse. Ai raporton para Këshillit të Sigurimit për mbarëvajtjen e 
tyre, ndërsa operacionet ndërhyrëse praktikisht drejtohen nga njëri prej vendeve të 
mandatuar në koalicionin e vullnetit. Shumica e misioneve të tilla paqeruajtëse 
drejtohen nga një Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm.  

•  Trupat paqeruajtëse të OKB-së (të ashtuquajturat Helmetat Blu, marrin pjesë në 
operacione paqeruajtëse në terma të negociuara me kujdes me qeveritë dërguese të 
tyre dhe mbeten nën autoritetin e këtyre qeverive. Trupa të tilla dhe komandantët e 
tyre funksionojnë si kontingjente kombëtare, që raportojnë për çështje 
operacionale tek Komandanti i Forcave të Misionit, dhe nëpërmjet tij tek 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. Autoriteti i dërgimit apo i 
tërheqjes së këtyre trupave paqeruajtëse është në duart e çdo qeverie dërguese, që 
ka dhe përgjegjësinë e pagesës, të problemeve disiplinore e individuale. Ndërsa 
oficerët e policisë, të dërguara nga shtetet anëtare, shërbejnë në të njëjtën mënyrë si 
dhe vëzhguesit ushtarakë, që në rolin e ekspertëve në mision paguhen nga OKB-ja.  



Administratat kalimtare të OKB-së 

•  Këshilli i Sigurimit mund të autorizojë edhe operacione paqeruajtëse të 
përballuara nga trupa të tjerë. Të tillë janë koalicionet e vullnetit në rastin 
e operacioneve ndërhyrëse. Por këto operacione nuk janë në komandën e 
OKB-së si, p.sh., në vitin 1999, pas përfundimit të fushatës ajrore të 
bombardimeve të NATO-s në Kosovë, Këshilli i Sigurimit autorizoi NATO-n 
për të garantuar paqen atje. Në të njëjtën kohë, Këshilli vendosi për ngritjen 
e misionit kalimtar administrativ të OKB-së në Kosovë apo të UNMIK-ut 
(United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), si një 
operacion paqeruajtës me detyrën e administrimit të këtij territori, për 
garantimin e zbatimit të ligjit dhe krijimin e institucioneve demokratike të 
vetëqeverisjes, përfshirë dhe të një forcë efektive policore. Në të njëjtin vit 
Këshilli i Sigurimit autorizoi një forcë tjetër ndërkombëtare të drejtuar nga 
Australia për të rivendosur rendin dhe garantuar sigurinë në Timorin Lindor. 
Kjo forcë u zëvendësua vitin pasues nga një operacion paqeruajtës i 
OKB-së. Në vitin 2001, Këshilli autorizoi një koalicion ndërkombëtar për të 
pasur një prani ushtarake në Afganistan, ndërkohë që u instalua dhe një 
mision politik i OKB-së për të mbështetur qeverinë kalimtare.  
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•   Pra, sot është krijuar praktika dhe hapësira konsensuale, ndryshe nga 

rasti i fundit lidhur me Irakun, që në operacionet e ndërhyrjes, të 
përfshihen edhe Kombet e Bashkuara si një autoritet qeverisës, si 
shoqërues apo pas përdorimit të forcës ndërhyrëse. Pikërisht, kur kjo u 
pa e domosdoshme “për shkarkim ngarkese” pas ngjarjeve tragjike në 
vazhdimësi në Irak, doli nevoja për një rezolutë tjetër të Këshillit të 
Sigurimit për praninë e OKB-së në Irak jo vetëm në një operacion 
humanitar, por për të rritur rolin e saj në stabilizimin e situatës atje dhe 
më tej për të garantuar tranzitimin e qeverisjes kalimtare tek organet që 
kombetare. 

•  Administrata kalimtare e OKB-së është përdorur për herë të parë në 
Kamboxhia në fillim të viteve 90, më tej u vendosën administratat 
kalimtare të OKB-së në disa territore të ish Jugosllavisë, ku rasti 
më i përpunuar ishte ai i Kosovës dhe pak më vonë ai i Timorit 
Lindor (që celebroi shpalljen e pavarësisë më 20 Maj 2002).  

•    



Evolucioni i ligjit ndërkombëtar. 
•  Ndërhyrja dhe të drejtat e privilegjet e shteteve të veçanta kanë imponuar 

hapjen e një debati të gjerë mbi vetë natyrën aktuale e përmbajtjen reale të 
mjedisit politik e legjislativ ndërkombëtar në procesin e globalizimit e 
informatizimit intensiv. Një përbërëse e ligjit ndërkombëtar është ajo e 
zakonshme, e pranuar me konsensus apo nga praktika e përditshme. 
Ndërsa një përbërëse tjetër madhore mbetet ajo e pasqyruar në traktatet e 
marrëveshjet, përfshirë këtu dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara. Për 
të dy rastet, në këto dhjetëvjeçarët e fundit, ka ndryshuar këndvështrimi mbi 
ligjin ndërkombëtar dhe më veçanërisht mbi rolin e vetë Kartës së OKB-së.  

•        Përpara miratimit të kesaj karte, shtetet ishin krejt sovrane nga ana 
ligjore e praktike, deri aq, sa dhe lufta trajtohej si një praktikë e ligjshme 
e një shteti ndaj një shteti tjetër.  

•  Karta e OKB-së e modifikoi përfundimisht këtë situatë, të paktën nga 
pikëpamja ligjore, duke përcaktuar kufizimet ndaj përdorimit të forcës, 
madje dhe të përdorimit të forcës ndërkombëtare,ne vetëmbrojtje apo, 
në përgjithësi,me autorizimin e Kapitullit VII të Kartës së OKB-së.  
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•   Në praktikë, kufizimet e Kartës nuk i mënjanuan plotësisht praktikat e 

shteteve në përdorimin e forcës, duke mos përfshirë këtu impenjimet shpesh 
të domosdoshme, madje detyruese të bashkësisë ndërkombëtare.  

•  Me përjashtim të operacioneve në Kongo në vitet 60, OKB-ja, deri në vitin 
1990, u angazhua në operacione vetëm mbi bazën e Kapitullit VI, gjë që 
pranohej si një angazhim operacional tradicional paqeruajtës, në të cilin 
forca shumëkombëshe mund të shfrytëzohej vetëm në vetëmbrojtje. 
Sidoqoftë, praktika e grumbulluar gjatë rreth 5 dekadave që nga viti 1945 
është pasqyruar në periudhën e fundit me futjen e parimeve të reja në 
përdorimin e operacioneve shumëkombëshe paqeruajtëse e ndërhyrëse. 
Kështu, duke filluar me Rezolutën 794 të Këshillit të Sigurimit në 1992, 
përdorimi i forcës ushtarake për qëllime humanitare (Operation Restore 
Hope) u autorizua në bazë të Kapitullit VII të Kartës. Që nga ajo kohë, 
janë realizuar ndërhyrje të tjera me forcë, duke gjykuar e kombinuar midis 
tyre shkaqet humanitare, vendosjen e paqes apo probleme të sigurise.  



Nderhyrja nderkombetare edhe si 
nderhyrje gjyqesore 

•  Një gjë e tillë, kërkoi dhe ndryshime të shënueshme në praktikën e 
operacioneve, si pasojë edhe në konceptimin praktik e interpretues të ligjit 
ndërkombëtar. Në këtë kuptim të ri, rrjedhojë e përdorimit të një autoriteti më 
të qartë në operacionin e ndërhyrjes, është dhe detyrimi ligjor për të gjitha 
shtetet për të investiguar, ndjekur e arrestuar kriminelët e luftës, si në 
rastin e Ruandës apo ish Jugosllavisë, më parë me Gjykata Speciale , kurse 
aktualisht me Gjykatën Penale Ndërkombëtare.  

•  Ky është një aspekt tjetër tepër i fuqishëm në kuadër të ndërhyrjes 
ndërkombëtare, që i kundërvihet prerë vetë konceptit të sovranitetit 
klasik.  

•  Përfundimi tjetër i këtyre dhjetë viteve të kësaj praktike është dhe pranimi pa 
“rezerva” nga bashkësia ndërkombëtare i të drejtës së ndërhyrjes, 
veçanërisht kur kjo ndërhyrje është autorizuar si e tillë nga Këshilli i 
Sigurimit, si autoritet leje-dhënës. Të tilla kanë qenë të gjitha rezolutat e 
tij, që kanë lejuar ndërhyrjen dhe autorizimin e përdorimit të forcës, ndryshe 
nga koha e Luftës së Ftohtë, gjatë së cilës në shumë raste OKB-ja ndjehej 
e bllokuar, deri e pafuqishme, prej mosmarrëveshjeve, në perceptimin e 
kësaj lufte, midis SHBA, ish Bashkimit Sovjetik e Kinës. 



 

Nje ceshtje celes: 

A eshte siguria njerezore nje 
koncept politik apo nje koncept 

humanitar? 

Siguria Njerezore dhe 
Nderhyrjet  Humanitare 



Perkufizim i nderhyrjeve humanitare 

Termi humanitar ne konceptin e nderhyrjeve humanitare ne vetvete eshte 
i hapur ndaj nje spektri te plote interpretimesh. Me te perhapurat jane 
ato qe nenkuptojne cdo forme nderhyrjeje kunder cdo forme vuajtjeje 
njerezore,  te shkaktuar nga permbytjet, uria, lufta, konflikti civil apo 

tirania. Kurse, ne nje kontekst te ngushte ato implikojne nje qendrim larg 
permasave politike dhe ushtarake, shteteve apo koercitetit te tyre. Kjo 
nenkupton postulimin se nje nderhyrje pushon se qeni humanitare kur 
motivet e saj perfshijne ose nje llogaritje egoiste interesash ekonomike e 
strategjike , ose kur mjetet e perdorura dhe pasojat e krijuara cojne ne 
zgjedhje anesh (palesh), ne nje perzgjedhje perfitimiesh (beneficesh), 

madje, akoma me keq, duke kercenuar apo infliktuar vuajtje e vdekje ne 
emer te mbrojtjes dhe paqes. 

Hassner P. Hard Choice (1998) – From War and Peace to Violence and Intervention 

Obje3vat	  fondamentale	  te	  veprimit	  (aksionit)	  jane	  per	  te	  menjanuar	  vuajtjet	  dhe	  
shpetuar	  jete	  njerezore.	  	  
Veprimi	  humanitar	  ideal	  duhet	  te	  jete	  jashte	  konsideratave	  te	  vecanta	  poli3ke	  te	  
paleve	  te	  perfshira	  apo	  te	  donatoreve	  .	  	  	  (!)	  
Aksioni	  humanitar	  fokusohet	  mbi	  njerezit	  dhe	  eshte	  mbeshtetur	  ne	  te	  drejtat	  
njerezore.	   



Perkufizimi i NIC (2002) 
(US- National Intelligence Council ) 

 

“Emergjencat humanitare" jane percaktuar si 
situata tek te cilat te pakten 300,000 civile 

kerkojne nje asistence nderkombetare 
humanitare per shmangien e kequshqimit 

apo vdekjes.  

Ky perkufizim perfshin ato situata ne te cilat 
njerezit kane nevoje per mbrojtje per te 

mundesuar e lehtesuar aksesin ndaj 
ndihmes humanitare. 

 



Aksioni	  humanitar	  eshte	  shume	  me	  shume	  se	  furnizimi	  i	  te	  
mirave	  te	  domosdoshme.	  	  Parimet	  humanitare	  theksojne	  
paresine	  (epersine)	  e	  aksionit	  	  per	  t’iu	  kundervene	  vuajtjes	  
njerezore,	  per	  t’iu	  pergjigjur	  te	  drejtes	  se	  civileve,	  nen	  ligjin	  
nderkombetar,	  	  per	  t’u	  mbrojtur	  nga	  diskriminimi,	  dhuna,	  
tortura,	  apo	  dhunime	  te	  tjera	  serioze	  te	  drejtave	  njerezore	  ;	  
ata	  theksojne	  po	  ashtu	  te	  drejten	  e	  civileve	  per	  te	  marre,	  ne	  
situata	  te	  vecanta,	  asistence	  materiale	  te	  domosdoshme	  per	  
mbijetesen	  e	  tyre.	  Pavaresia,	  paanesia	  dhe	  neutralite3	  jane	  

qendrore	  ne	  arritjen	  e	  ketyre	  qellimeve	  dhe	  duhet	  te	  
respektohen	  gjate	  operacioneve	  humanitare	  ne	  zona	  konflik3	  

si	  p.sh,	  ne	  ish	  Jugosllavi	  e	  Somali.	  	  
Per	  nje	  kooperim	  midis	  ndihmes	  humanitare	  dhe	  forcave	  ushtarake	  (Toward	  Coopera3on	  

Between	  Humanitarian	  Aid	  And	  Military	  Forces)	  

Sergio	  Vieira	  de	  Mello	  

Drejtor	  i	  planizimit	  te	  poli/kave	  dhe	  operacioneve,	  	  

United	  Na/ons	  High	  Commission	  for	  Refugees	  (1995)	  



Siguria njerezore dhe 
konceptimi humanitar 

e politik 

Bazuar	  ne:	  
	  .	  Parime	  
	  .	  Ligje	  
	  .	  Mjete	  

Vendet nderluftuese 

Asambleja e Pergjithshme e OKB 

Keshilli i Sigurise 

Kompanite Private  

USAID 

ECHO 

Media 

Organizata te drejtave te njeriut 

Organizatat kombetare te RC/RC 

UNHCR 

UNICEF 

WHO 

NGO (OJQ apo OJF) 

ICRC 

	  	  	  Cilat	  jane	  aktoret	  

Politike                         H
um

anitare 



• 	  Humanizmi	  

• 	  Paanesia	  
• 	  Neutralite3	  
• 	  Pavaresia	  	  
• 	  Proporcionalite3	  ndaj	  nevojave	  	  

• 	  Jo	  interesa	  poli3ke	  
• 	  Jo	  interesa	  ekonomike	  

Referimi	  
Humanitar	  

• 	  Angazhim	  per	  kohe	  te	  gjate.	  

• 	  Pranimi,	  konsensusi	  i	  paleve	  



• 	  Humanzimi	  	  

• 	  Paanesia	  	  

• 	  Neutralite3	  	  

• 	  Pavaresia	  	  

• 	  Proporcionalite3	  ndaj	  nevojave	  	  

• 	  Interesa	  te	  mundshme	  poli3ke	  

• 	  Interesa	  te	  mundshme	  ekonomike	  

Referimi	  	  

Poli3k	  

• 	  Pranimi	  nga	  palet:	  Po	  ose	  Jo	  



Ligji	  nderkombetar	  
humanitar	  

Te	  drejtat	  e	  njeriut	  
(baza	  ligjore)	  

Legjislacioni	  per	  
refugjatet	  	  

Legjislacioni	  
nderkombetar	  
humanitar	  

Legjislacioni	  per	  te	  
drejtat	  	  e	  njeriut	  

Legjislacioni	  per	  
refugjatet	  	  

Karta	  e	  OKB-‐se	  
(Kap.	  7)	  	  

Rezoluta	  te	  
Asamblese	  se	  
Pergjithshme	  te	  

OKB-‐se	  	  

Marreveshjet	  
poli3ke	  midis	  
shteteve	  	  

Rezoluta	  te	  NATO-‐s	  	  	  

Referimi	  	  

humanitar	  

Referimi	  	  

poli3k	  

Referimi	  legal	  

Siguria 
njerezore 
qe afekton 

njerezit 



	  Mjetet	  Diploma3ke	  	  

	  Shfrytezimi	  i	  FA-‐ve	  	  

	  Mjetet	  Logjis3ke	  

Mjetet	  	  Legale	  
	  Perfshirja	  e	  mediave	  	  

(rruge	  media3ke)	  

	  Mjetet	  Financiare	  
	  Mjetet	  Ekonomike	  	  

Referimi	  	  

Humanitar	  

Referimi	  	  

Poli3k	  

Mjetet	  e	  veprimit	  	  

Siguria 
njerezore 
qe afekton 

njerezit  



Perkufizimi i referimit (sistemit te referimit) 
humanitar 

	  Humanizmi	  	  

	  Paanesia	  	  

	  Neutralite3	  	  

	  Pavaresia	  	  

	  Proporcionalite3	  ndaj	  
nevojave	  	  

IHL,	  HR	  	  (legjisl.	  humanitar	  	  

dhe	  i	  drejtave	  te	  njeriut)	  

	  Mjetet	  Diploma3ke	  

	  Mjetet	  Logjis3ke	  

	  Mjetet	  Legale	  

	  Mediat	  

	  Mjetet	  Financiare	  

Mjetet	  	  Ekonomike	  

Siguria 
njerezore 
qe afekton  

njerezit  



Perkufizimi i sistemit (sistemit te referimit) 
politik  

Rezoluta	  te	  OKB-‐se,	  
NATO-‐s,	  legjislacioni	  IHL,	  

HR	  	  

	  Humanizmi	  	  

	  Paanesia	  	  

	  Neutralite3	  	  

	  Pavaresia	  	  

	  Proporcionalite3	  ndaj	  
nevojave	  	  

Interesat	  	  Poli3ke	  	  

	  Interesat	  Ekonomike	  	  

Angazhim	  kohe-‐gjate	  	  

	  Problemi	  i	  pranimit	  midis	  
paleve	  	  

	  Mjetet	  Diploma3ke	  	  

	  Perdorimi	  i	  FA-‐ve	  

	  Mjetet	  Logjis3ke	  	  

Mjetet	  	  Legale	  	  

	  Media	  	  

	  Mjetet	  Financiare	  

	  Mjetet	  Ekonomike	  	  

Siguria 
njerezore 
qe afekton 

njerezit  



Aktoret & Aktivitetet  

Aktori 

Aktiviteti 

Fusha Politike  

Fusha Humanitare 

X 



Nje perkufizimi – ECHO 2002 
(ECHO- acronym - European 

Community Humanitarian Office) 

Qellimi i ndihmave humanitare eshte per  t’i asistuar njerezve ne vendet e 
varfera, viktima te kasafortave  natyrore (termete, permbytje, thatesira,  
ciklone)  apo te atyre te shkatuara nga dora e njeriut (luftera, konflikte,  

perplasje  te dhunshme/te armatosura) apo i krizave strukturore (thyerjeve 
te ashpra  politike, ekonomike apo sociale).  Fokusimi eshte kryesisht ne 
furnizimin e te mallrave dhe sherbimeve (p.sh. , furnizimit me ushqime, 
ilace, vaksinimit,  sigurimit te ujit, mbeshtetjes psikologjike, pastrimit te 
minave, veshjeve, rrobave, rehabilitimit). Ndihma eshte dhe preventive 

(mbjellje pemesh per te penguar permbytjet, etj. ). Synimi baze eshte per 
parandaluar apo pakesuar vuajtjen njerezore.  Kjo asistence u kushtohet 
dhe drejtohet kryesisht njerezve  vulnerable , dhe mbi te gjitha, atyre ne 

vendet ne zhvillim.  Çeshtje kyce eshte akordimi i kesaj ndihme e asistence 
ndaj viktimave pa diskriminim ne baza race, feje, seksi, moshe, nacionaliteti 
apo afiliacioni politik.  Vendimmarrja per ndihmen humanitare merret ne 

menyre te paneshme  dhe vetem ne interes dhe sipas nevojave te viktimave . 
Si rezultat, nuk ka kritere apo kushte per ndihmen, qe eshte e pakthyeshme.  



Perkufizimi sipas NATO-s 

Nje nderhyrje humanitare eshte nje nderhyrje e armatosur ne 
nje vend tjeter, pa dakordimin e atij vendi, per t’iu pergjigjur 

( kercenimit ) te nje katastrofe humanitare ; sidomos te 
shkaktuar nga dhunime serioze dhe ne nje shkalle te gjere te 

drejtave fundamentale njerezore.   
Ky perkufizim eshte adoptuar ne Scheveningen  (NATO-nentor 1999).  

Aspektet kryesore aty lidhen me sovranitetin dhe te drejtat e njeriut. Se 
pari, qe nje aksion te konsiderohet nderhyrje,  duhet te shkelet sovraniteti 

i shtetit ku nderhyhet. Me kete perkufizim, INTERFET  ne Timorin 
Lindor, edhe pse i motivuar nga shqetesime humanitare,  nuk ishte nje 

nderhyrje sepse nje aksion i tille u realizua me  pranimin e qeverise 
indoneziane (edhe pse mund te jete ndikuar fuqishem ndaj saj ne kete 
vendimmarrje). Se dyti, qe nje nderhyrje  te jete humanitare, duhet qe 
impenjimi dhe deshira per t’iu kundervene dhunimime te drejtave te 

njeriut duhet te mbetet forca baze e kesaj nderhyrje.  

CSS Strategic Briefing Papers - Volume 3; Part 1;  June 2000 -ISSN 1175-1452 
 HUMANITARIAN  INTERVENTION: 

DEFINITIONS AND CRITERIA  



NATO & Nderhyrjet Humanitare 

Nje nderhyrje humanitare eshte nje 
nderhyrje e armatosur ne nje vend tjeter, pa 

nje marreveshje e ketij vendi, per t’iu 
pergjigjur (kercenimit te) nje katastrofe 
humanitare, ne vecanti te shkaktuar nga 

dhunime serioze dhe te nje shkalle te larte te 
te drejtave fundamentale te njeriut.  

 Ky perkufizim eshte  adoptuar ne seminarin e NATO-s ne  

Scheveningen ne nentor 1999.  



Kritere sipas NATO-s 
(per nderhyrjet humanitare) 

 1.  Kercenim apo zhvillim i dhunimeve serioze e masive te DNJ. 
2.  Evidence apo deshmi objektive kercenimesh ose zhvillimesh te tilla.  
3.  Qeveria perkatese nuk deshiron apo eshte e paafte per ndermarrjen e 
nje aksioni sherimi.  
4.  Ka nje urgjence krejtesisht evidente. 
5.  Perdorimi i forces si mjeti apo “guri” i fundit.  
6.  Synimi i shpjegohet qarte publikut dhe bashkesise nderkombetare. . 
7.  Qellimi eshte i kufizuar ne ndalimin e abuzimit te DNJ . 
8.  AKSIONI mbeshtetet nga ata per te cilet synohet.  
9.  Ka apo kerkohet nje mbeshtetje e vendeve fqinje (ne rajon).  
10. Duhet te kete nje probabilitet te larte suksesi.  
11. Te planizohet mire kalimi nga situata e konfliktit ne ate te ndertimit te 
paqes.  
12. Perdorimi i forces duhet te jete proporcional me arritjen e qellimit.  
13.  Legjislacioni nderkombetar mbi sjelljen ne lufte duhet te respektohet 
gjate gjithe kohes se nderhyrjes.  



 
Shtesë: 
A. NATO  

B. Parimet e kontrollit  
demokratik të FA 



 
A. NATO 

 NATO (The North Atlantic Treaty Organization)  
apo e ashtuquajtura “Aleanca Atlantike (e Veriut)” ["(North) Atlantic 
Alliance“] eshte nje aleance ushtarake nderqeveritare e bazuar ne 
Traktatin e Atlantikut Verior, (North Atlantic Treaty) te firmosur 
ne 4 prill 1949 ne Uashington. Selia e NATO-se ndodhet ne 
Bruksel (Belgjike).  

Paraendes ishte Traktati i 
Brukselit , i firmosur  me 17 
mars 1948 nga Belgjika, 
Holanda, Luksemburgu, 
Franca dhe Mbreteria e 
Bashkuar . Se bashku me to  
Traktatin e Atlantikut e 
firmosen ShBA, Kanadaja, 
Portugalia, Italia, Norvegjia, 
Danimarka dhe Islanda. 



 
1. NATO (Tipare te saj) 

Solidariteti 
Liria 

Siguria 
Lidhja Transatlantike 



Solidariteti 
 

NATO-ja (North Atlantic Treaty 
Organisation) është një aleancë 
solidare 28 vendesh nga Europa 

dhe Amerika e Veriut të 
angazhuar në plotësimin e 
objektivave të Traktatit të 

Atlantikut Verior të firmosur më 4 
prill 1949. 



Liria 
 

Në përputhje me këtë Traktat roli 
bazë i NATO-s është për të 

garantuar dhe ruajtur lirinë dhe 
sigurinë e vendeve anëtare të 

organizatës me mjete politike e 
ushtarake 



Siguria 
NATO-ja vigjilon dhe siguron 

vlerat e përbashkëta të 
demokracisë, të lirive 

individuale, të zbatimit të ligjit në 
shtetin e të drejtës dhe zgjidhjen 

paqësore të konflikteve. Ajo i 
promovon këto vlera në të gjithë 

zonën Euro-Atlantike. 
 



Lidhja Transatlantike 
NATO-ja mishëron ndërlidhjen 

transatlantike me anë të së cilës siguria e 
Amerikës së Veriut dhe ajo e Europës 

janë të lidhura në mënyrë të 
vazhdueshme me njera-tjetrën. Ajo është 
shprehje praktike e përpjekjeve kolektive 

efektive midis vendeve anëtare në 
mbështetje të interesave të tyre të 

përbashkëta. 
-Koalicionet e vullnetit. 

-Operacionet humanitare. 



2. NATO  
(Veprimet e saj) 

-Konsultimi 
-Mbrojtja 

-Menazhimi i krizave 
-Partneriteti 



Konsultimi 
NATO-ja si urë midis Amerikës së 

Veriut dhe Europës ka krijuar 
kështu një Forum mjaft të 

rëndësishëm, në të cilin SHBA-ja, 
Kanadaja dhe vende europiane 

konsultohen midis tyre për çështje 
të sigurisë e me interes të 

përbashkët, duke ndërmarrë dhe 
veprime konkrete lidhur me to.  



Mbrojtja 
NATO-ja është e angazhuar tërësisht 
në mbrojtje të shteteve anëtare dhe si 
diapozitiv ushtarak vihet menjëherë 
në mbrojtje të seicilit vend anëtar në 

rast agresioni ndaj tij apo kur ky 
vend kërcënohet nga ndonjë 

agresion i jashtëm, sipas parimit që 
një sulm mbi një shtet apo disa 

shtete anëtare është një sulm ndaj të 
gjithë Aleancës.  



Menazhimi i krizave 
 

Forca të udhëhequra nga NATO-ja ndihmojnë 
në zgjidhjen apo përfundimin e konflikteve 
nëpërmjet ndërhyrjes së armatosur si në 

Bosnjë, Kosovë, etj. për të rikthyer paqen e 
stabilitetin, apo për të parandaluar shtrirjen e 

konfliktit si në Maqedoni. 
-Koalicionet e vullnetit. 

-Operacionet humanitare( si në Shqipëri)  



Partneriteti 
Dialogu dhe bashkëpunimi me 

vendet joanëtare për të kapërcyer 
ndarjet e prapambetjet të 

trashëguara nga periudha e 
Luftës së Ftohtë, por edhe për të 
zgjëruar hapësirat e sigurisë e 

stabilitetit përtej kufijve të 
hapësirës “NATO”.  

 



3. NATO (Mënyra e 
funksionimit) 
-Vendimmarrja 

-Udhëheqja politike 
-Struktura ushtarake 

-Partneriteti e kolegjialiteti 



Vendimmarrja 
 

NATO-ja është një organizatë 
ndërqeveritare. Të 28 anëtarët e 

ruajnë sovranitetin e tyre të 
plotë. Të gjithë vendimet merren 

së bashku mbi bazën e 
konsensusit. 



Udhëheqja politike 
 

Trupa më e rëndësishme 
vendimmarrëse e NATO-s është 
Këshilli i Atlantikut Verior (North 

Atlantic Council) në të cilën 
mblidhen së bashku përfaqësuesit e 

28 aleatëve në nivelin e 
ambasadorëve, ministrave apo 

kryetarëve të shteteve e qeverive. 



Struktura ushtarake 
 

Struktura ushtarake e NATO-s është 
sistemi i planizimit, organizimit dhe 

komandimit të një force 
shumëkombshe. Ajo realizon 

planizimin e përbashkët, trejnimet e 
stërvitjet, disllokimet ushtarake nën 

komandën e komandantëve 
strategjikë të NATO-s.  



Partneriteti 
Strukturat e NATO-s dhe mekanizmat e 
saj përcaktojnë dhe kuadrin e plotë të 

bashkëpunimit me vendet partnere. Kjo 
përbën dhe një pjesë të rëndësishme të 
veprimtarisë së përditshme të Aleancës. 

Disa insiativa: 
-Këshilli i Partneritetit Euro-Atlantik (Euro-Atlantic 

Partnership Council) 
-Partneriteti për Paqe (Partnership for Peace Programme)  

-Karta e Adriatikut(Kroaci-Shqipëri-Maqedoni) 
-NATO-Russia Council, NATO-Ukraine Commision, 

Mediterranean Dialog. 



4. NATO (Axhenda e saj) 
 

-Transformimi e reformimi. 
-Anëtarsime të reja. 
-Kapacitete të reja. 

-Marrëdhënie e lidhje të reja 



Reformimi e transformimi 
 

Në Samitin e Pragës, më 20-21 
nëntor 2002 u projektua një proces 
modernizimi i Aleancës, me qëllim 

që ajo të arrijë të përballojë me 
sukses sfidat e sigurisë të shekullit 
XXI, sidomos të atyre të lidhura me 

terrorizmin. 



Procesi i anëtarsimit  
Vendet anëtare: Belgjika, Bullgaria, Danimarka, 
Estonia, Franca, Greqia, Gjermania, Hollanda, 

Hungaria, Islanda, Italia, Kanadaja, Letonia, Lituania, 
Luksemburgu, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, 
Polonia, Portugalia, Republika Çeke, Rumania, 

Sllovakia, Sllovenia, Spanja, SHBA, Turqia. 
Më 2004 u pranuan 7 anëtarë të rinj: Bulgaria, Estonia, 

Letonia, Lituania, Rumania, Sllovakia e Sllovenia. 
Me 2009 u pranuan Shqiperia dhe Kroacia 

 



Rritja e kapaciteteve të përgjigjes 
apo reagimit. 

 
Në Samitin e Pragës u morrën vendime të 

rëndësishme për rritjen e kapacitetit 
operacional dhe të aftësisë goditëse ndaj 
kërcënimeve të shumëfishta të sigurisë. 
Një ndër këto vendime ishte dhe krijimi i 

forcës së reagimit të shpejtë (NATO 
Response Force) 



Zgjërimi i marrëdhënieve 
NATO vazhdon te zgjëroje bashkëpunimin me 

vende partnere apo vende me status të veçantë 
si Rusia, por dhe me organizma të tjerë 

ndërkombëtarë. Ajo po zhvillon një partneritet 
strategjik me BE-në ( p.sh. “Berlin Plus” si 

projektim i Samitit të Vashingtonit të 24 prillit 
1999). 

- Identiteti i Sigurisë dhe Mbrojtjes  
Europiane (European Security  

and Defence Identity-ESDI). Sot ESDP-ja. 
 

ESDP (European Security and Defence Policy) eshte nje element 
baze i kolones se BE-se per Politiken e Perbashket te Jashtme dhe te 
Sigurise, qe mbulon dhe aspektet ushtarake dhe te mbrojtjes. ESDP-
ja eshte pasuesi i ESDI (European Security and Defence Identity) 
qe kalon nga NATO ne juridiksionin e BE-se, pra duke perfshire dhe 

vendet e pa inkuadruara ne NATO. 
 



    

Kushtetuta dhe 
Kontrolli Civil i FA  

(Marredheniet Civile-
Ushtarake) 

 



•  Njerëzit duhet të motivohen për të dalur nga “zona e komfortit” 
ndaj ceshtjeve te FA-se apo sektorit te sigurise ne pergjithesi. 
•  Respektimi e garantimi i kontrollit civil dhe nevoja për ndryshime 

ligjore e kushtetuese.  
•  Sigurimi i një transparence civile e ligjore: 

–  Sjellja e informacionit të nevojshëm dhe jo rregullimi i tij nga 
struktura shtetërore 

–  Status quo mund të jetë e dëmshme për sektorin e sigurisë. 
•  Pluralizmi që mundëson krijimin e një spektri pikëpamjesh dhe 

një dialog pa paragjykim për të gjithë aktorët. 
•  Balancimi që synon ekuilibrin e procesit politik-juridik e 

ushtarak dhe pjesëmarrjen civile.  

•  Në këtë proces, sidomos pas ngjarjeve te Gerdecit, kërkohet 
një sens urgjence 

Krijimi i një sensi urgjence perfshire  
dhe disa ndryshime kushtetuese 



Parimet e kontrollit civil demokratik 
të Forcave të Armatosuara:  

 Mund të adresohen në kushtetutë e çdo vendi (p.sh, në 
Kushtetutën e USA (1787), e njëjta gjë në Kushtetutën e 

Shqipërisë (1998, neni 12)). Parlamentet kombëtare mund të 
adoptojnë ligje specifike që përfshijnë apo fuqizojnë parimet 

e kontrollit civil demokratik. Me to lidhet dhe krijimi i 
mekanizmave institucionalë që garantojnë respektimin e ligjit 

dhe te drejtave te njeriut (ushtarakut) si: 
 -Institucioni i inspektorëve te përgjithshëm apo 

ombudsmanëve ushtarakë... 
-Mundesia e Asocijimit per FA (EUROMIL-European 

Organisation of Military Associations) 
-Te tjera: Bashkëpunimi ndërkombëtar.  Jo “intelligence 

state”. Drejtimi civil dhe kontrolli parlamentar. Kontrolli nga 
shoqëria civile. Transparenca. Jo “gap” midis strukturave 

ushtarake e civile. Edukimi jo në duar të vetëm ushtarakëve. 
Prokuroria, Gjykata (pavarësia e tyre, jo struktura ushtarake) 

 
 



Nga NATO në BE 
•  Shqipëria e ka plotësuar kriterin e kontrollit demokratik 

civil të FA-së në përputhje me anëtarësimin në NATO. 
•  Por, Shqipëria nuk ka qenë nën ndonjë presion të fortë 

reformimi të marrëdhënieve ushtarake-civile, ndryshe nga 
ajo që do të kërkohet tani me shpalljen e saj të një vend 
kandidat për BE-në. 

•  Disa drejtime te rritjes se ndikimit në balancën e raporteve 
ushtarake-civile: 

•  I. Rritja e ndikimit civil; (Keshilli i Sigurimit, Komiteti i 
Sigurise) 

•  II. Rritja e transparences ne buxhetimin e mbrojtjes dhe te 
sigurise, rendit, SHIK-ut, etj.;  

•  III. Permiresimi i mbikeqyrjes parlamentare; (Jo veprimtari 
formale ne Komisionin perkates) 

•  IV. Ndryshimi i kultures se sigurise dhe i kultures politike, 
ne marredheniet civile-ushtarake- ne transferimin 
mendesor e praktik nga siguria tradicionale tek siguria 
njerezore.  



Në veçanti per FA: Cilat 
funksionojne ne kufizim? 

1.  Kufizimi kushtetueso-ligjor (Presidenti, Keshilli i 
Sigurimit Kombetar, Kryeministri-Ministri i 
Mbrojtjes, Komiteti prane Kryeministrit) 

2. Kontrolli parlamentaro- institucional  
4. Kontrolli juridiko-ekonomik (i pjesshem)  
6. Kontrolli publik, shoqëria civile, media dhe 

pjesëmarrja qytetare (lidhur me transparencen) 
 

*** 
3.Kufizimi politiko-partiak (vetem ne menyre te 

terthorte nepermjet strukturave ligjore-
institucionale, p.sh., komisioni parlamentar) 

5. Asocimi dhe kontrolli i tipit te tij. 



Kushtezimi demokratik si strategji e BE-
se dhe kontrolli civil i FA-se   

•  Kushtezimi demokratik ligjor-kushtetues- kontroll 
e inkurajim i plotesimit te standardeve te 
demokracise dhe ato te drejtave te njeriut (Kriteret 
e Kopenhagenit), ku nje nga kerkesat eshte 
kontrolli demokratik civil i FA.  

•  E dreja e asociacionit (EUROMIL-European 
Organisation of Military Associations) 

•  Kontrolli parlamentar eshte perbersja e domosdoshme e kontrollit 
demokratik dhe civil.  

•  Lidhje efektive dhe transparente midis FA-se e strukturave te tjera te 
sigurise dhe rendit publik,nga njera ane dhe segmenteve te 
organizuara te shoqerise civile, nga ana tjeter.  

•  Funksionimi i FA, strukturave te rendit dhe sigurise si pjese integrale 
te shtetit demokratik, ne perputhje me Kushtetuten (rasti i kundert i 
shfrytezimit te tyre gjate krizes se piramidave!)  



Kushtetuta: Forcat e Armatosura 
Neni 166:  
1.  Shtetasit shqiptarë kanë për detyrë të marrin pjesë në mbrojtjen e 

Republikës së Shqipërisë, siç parashikohet në ligj. 
2.  Shtetasit që, për arsye ndërgjegjeje, nuk pranon shërbimin me armë 

në forcat e armatosura, është i detyruar të kryejë një shërbim 
alternativ, siç parashikohet në ligj. 

Neni 167: 
1. Ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në 

detyra të tjera shtetërore dhe as të marrin pjesë në parti ose në 
veprimtari politike. 

2. Pjesëtarët e forcave të armatosura ose personat që kryejnë sherbim 
alternativ, gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë kushtetuese, përveç 
rasteve kur ligji parashikon ndryshe. 

Neni 168. 
1. Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë përbëhen nga forcat 

tokësore, detare dhe ajrore. 
2. Presidenti i Republikës është Komandant i Përgjithshëm i Forcave të 

Armatosura.   
3. Këshilli i Sigurimit Kombëtar është organ këshillimor i Presidentit të 

Republikës. 



Për Këshillin e Sigurimit Kombëtar? 
•  A mjafton ai si organ këshillimor?! 
  (ndryshe nga Paketa Kushtetuese ku 

ishte organ vendimmarrës). Tranzitimi 
formal prej saj! 

•  Nese do te ruhet i tille: A duhet të 
ndryshojë përbërja e tij, sipas ligjit? 
(Me kalimin nga siguria tradicionale 
tek ajo njerëzore, p.sh., duhet të 
përfshihen dhe drejtues dikasteresh që 
mbulojnë  një apo disa përbërëse të 
sigurisë njerëzore si Ministria e 
Mjedisit, etj.) 

   



Drejtimi i FA - kuptimi kushtetues.  
•  Neni 169 
1.Presidenti i Republikes, ne kohe paqeje, ushtron drejtimin e Forcave te 

Armatosura nepermjet Kryeministrit dhe ministrit te Mbrojtjes. 
2. Presidenti i Republikes, ne kohe lufte, emeron dhe shkarkon 

Komandantin e Forcave te Armatosura me propozim te Kryeministrit. 
3. Presidenti i Republikes, me propozim te Kryeministrit, emeron dhe 

shkarkon Shefin e Shtabit te Pergjithshem, si dhe, me propozim te 
ministrit te Mbrojtjes, emeron dhe shkarkon komandantet e forcave 
tokesore, detare dhe ajrore. 

4. Kompetencat e Presidentit te Republikes si Komandant i Pergjithshem i 
Forcave te Armatosura dhe ato te Komandantit te Forcave te 
Armatosura dhe varesia e tyre nga organet kushtetuese, caktohen me 
ligj.  

• Neni 92 
f) me propozim te Kryeministrit, emeron drejtorin e sherbimit informativ 
te shtetit 

Ne Paketen Kushtetuese: Me propozim te Kryeministrit 
emeron dhe shkarkon Komandantit e Gardes se Republikes. 
U ndryshua disa vjet pas miratimit te Kushtetues 



A ka mbulim apo perplasje?! 
•  Komisioni Parlamentar (Mbrojtja, Rendi, SHIK) 
•  Keshilli i Sigurimit Kombetar (Presidenti) 
•  Komiteti Nderministror i Politikave te Sigurise 

(Kryeministri) 

Parlament FA 

Keshilli  i 
 Sigurimit 
Kombetar 

 

Komiteti 
i sigurise 

Komisioni 
i Mbrojtjes 

A eshte 
realisht 
institucion  
Keshilli i 
Sigurimit 
Kombetar?! 
(Paralelizmi 
me KLD-ne!) 

Mbledhjet e  
Keshillit me 
shume me 
sens 
ugjence!?... 
Po vizioni, 
strategjite, 
politikat, etj. 
 



Dërgimi jashtë i trupave 
ushtarake. 

 Dërgimi i trupave jashtë vendit është një nga vendimet ndër 
më të rëndësishmet që merr një vend. Ai kërkon: 

- të merren parasysh disa konsiderata të karakterit etik dhe 
juridik, 

- afekton marrëdhëniet e jashtme të këtij vendi, jo vetëm me 
vendin ku dërgohen këto trupa, por dhe vende të tjera, 
p.sh., ata fqinjë, 

- i vë potencialisht në rrezik fizik trupat e veta, 
- konsumon burime të jo të vogla materiale e financiare. 
      Me dërgimin e trupave jashtë vendit lidhen:  
1.  vendimmarrja e këtij operacioni,  
2.  kontrolli dhe mbikëqyrja e kësaj zhvendosje  



Neni 12 i kushtetutes 
1.  Forcat e armatosura sigurojnë pavarësinë e 

vendit, si dhe mbrojnë tërësinë territoriale dhe 
rendin e tij kushtetues 

2. Forcat e armatosura ruajnë asnjanësinë në 
çështjet politike dhe i nënshtrohen kontrollit civil. 

3. Asnjë forcë e huaj ushtarake nuk mund të 
vendoset dhe as të kalojë në territorin shqiptar, si 
dhe asnjë forcë ushtarake shqiptare nuk mund të 
dërgohet jashtë, përveç me një ligj të miratuar me 

shumicën e të gjjthë anëtarëve të Kuvendit. 



Marrëveshjet Ndërkombëtare 
Neni 121 
1. Ratifikimi dhe denoncimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Republika 
e Shqipërisë bëhet me ligj në rastet kur ato kanë të bëjnë: 
…. 
c) Anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare. 
2. Kuvendi, me shumicën e të gjithë anëtarëve, mund të ratifikojë edhe 
marrëveshje të tjera ndërkombëtare që nuk parashikohen në paragrafin 1 të 
këtij neni. 
 
Neni 122 
… 
2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e 
vendit që nuk pajtohen me të. 
3. Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi në rast 
konflikti, mbi të drejtën e vendit, kur në marrëveshjen e ratifikuar nga 
Republika e Shqipërisë për pjesëmarrjen në atë organizatë, parashikohet 
shprehimisht zbatimi i drejtpëdrejtë i normave të nxjerra prej asaj.   



-2- 
Neni 123 
 
1. Republika e Shqipërisë, në sajë të marrëveshjeve 

ndërkombëtare, u delegon organizatave 
ndërkombëtare kompetenca shtetërore për çështje të 
caktuara. 

2. Ligji me të cilin ratifikohet një marrëveshje 
ndërkombëtare, siç parashikohet në paragrafin 1 të 
këtij neni, miratohet me shumicën e të gjithë 
anëtarëve të Kuvendit. 

3. Kuvendi mund të vendosë që ratifikimi i një 
marrëveshjeve të tillë të bëhet me referendum 



Nje shembull ! 
•  Vendim i KM i dt.13 nentor 2009: “Lejim kalimi 

tranzit te dy autokollonave ushtarake italiane 
permes territorit te R.SH.” 

•  1. Lejimin e kalimit tranzit permes territorit te Republikes 
se Shqiperise…ne daten 8 nentor 2009 te nje 
autokolone ushtarake italiane, te perbere nga 4(kater) 
automjete dhe 15 (pjesembedhjete) trupa. 

•  2. Leijimin e kalimit tranzit permes territorit te Republikes 
se Shqiperise…, ne daten 10 nentor 2009 te nje 
autokolone ushtarake italiane te perbere nga 14 
(katermbedhjete) automjete dhe 33 (tredhjete e tre) 
trupa. 

•  …    



A mund te shmanget Kuvendi per misionet ushtarake ne kuader te NATO-s?!.  
  Këshilli i Ministrave i propozon Kuvendit miratimin e një projektligji me përplasje me Kushtetutën për 

mënyrën e miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, për dërgimin e trupave ushtarake me misione 
jashtë vendit apo dhe kalimin tranzit të ushtarëve brenda territorit shqiptar. Me projektligjin e ri i “hiqet” e 

drejta Kuvendit për të miratuar dërgim apo pranim forcash të huaja ushtarake në Shqipëri. Projektligji 
"Për mënyrën dhe procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, si dhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë vendit" bie ndesh me 
nenin 12, pika 3, të Kushtetutës. Në të theksohet se "asnjë forcë e huaj ushtarake nuk mund të vendoset 

dhe as të kalojë në territorin shqiptar, si dhe asnjë forcë ushtarake shqiptare nuk mund të dërgohet 
jashtë, përveçse me një ligj të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit".  (Në draftin e 
depozituar në Kuvend, i miratuar nga qeveria  ne 23 dhjetor të vitit 2009, shfuqizohen kompetencat e 

Kuvendit për t'u njoftuar për pjesëmarrjen e misioneve ushtarake ndërkombëtare. Në draft propozohet që 
të hiqen fjalët "me pëlqimin e Kuvendit" në pikën 1 të nenit 15 të ligjit aktual ("Këshilli i Ministrave, me 
pëlqimin e Kuvendit, vendos për pjesëmarrjen e forcave ushtarake të huaja në misione humanitare në 
territorin e Republikës së Shqipërisë. Kërkesa e Këshillit të Ministrave për këto raste shqyrtohet nga 

Kuvendi brenda 7 ditëve”). Ndryshimet propozohen në kuadër të angazhimit të Shqipërisë si anëtare e re 
në NATO. Gjithashtu Kuvendi zhvishet nga kompetenca kushtetuese dhe ligjore për të miratuar me ligj që 

dhe trupat ushtarake shqiptare të nisen me misione ushtarake jashtë.  Ndryshimet në nenin 8 të 
propozuara shmangin tërësisht Kuvendin në dërgimin e trupave. Nëse më parë dërgimi i një trupe 

ushtarake mbi një nivel kompanie duhej një ligj i veçantë nga Kuvendi, tani kjo kompetencë bëhet me 
vendim të Këshillit të Ministrave. Ndërsa deri në një nivel kompanie, që shkon deri në 60 ushtarë, kalon si 

kompetencë nga Këshilli i Ministrave, te ministri i Mbrojtjes. Këshilli i Ministrave do të përcaktojë sipas 
draftit misionin, nivelin e pjesëmarrjes, kohëzgjatjen e operacionit, si dhe çdo element tjetër të 

domosdoshëm për mbarëvajtjen e operacionit ushtarak. Gjithashtu është ndryshuar procedura e miratimit 
të autokolonave ushtarake të shteteve të tjera anëtare të NATO-s që kalojnë tranzit në Shqipëri. Kjo 

kompetencë i kalon ministrit të Mbrojtjes, duke ia hequr Këshillit të Ministrave. Ndryshimet ligjore lidhen 
me ndryshimin e statusit të Shqipërisë, në një vend anëtar i NATO-s, për të realizuar përafrimin e 

legjislacionit të brendshëm me aktet ligjore të Aleancës. (Kohë më parë ministri i atëhershëm i Mbrojtjes, 
gjatë raportimit në komisionin parlamentar të Sigurisë, e pati hedhur si një domosdoshmëri ndryshimin e 

Kushtetutës për sa i përket kompetencës së Kuvendit në dërgimin e trupave me misione paqeruajtëse 
jashtë vendit). 



Ndryshimet 
Ishte 

Neni 9 
1. Vendimi për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në misione humanitare 

ndërkombëtare jashtë vendit merret nga Këshilli i Ministrave, me pëlqimin paraprak të Kuvendit. 
 

2. Kërkesa e Këshillit të Ministrave për këto raste shqyrtohet nga Kuvendi brenda 7 ditëve. 
Ndryshohet: 1. Në pikën 1 fjalët "....me pëlqimin paraprak të Kuvendit..." hiqen. 2. Pika 2 shfuqizohet. 

Neni 8/2  
Ishte  

2. Vendimi për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në stërvitje e në 
veprimtari ushtarake ndërkombëtare jashtë vendit merret: 
a) deri në nivel toge, me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes; 

b) deri në nivel kompanie, me vendim të Këshillit të Ministrave; 
c) mbi nivel kompanie, me ligj nga Kuvendi. 

Bëhet:  
a) deri në nivel kompanie, me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes 
b) mbi nivel kompanie, me vendim të Këshillit të Ministrave 

Neni 15 
Vendimi për pjesëmarrjen e forcave ushtarake të huaja në misione humanitare në territorin e Republikës 

së Shqipërisë 
1. Këshilli i Ministrave, me pëlqimin e Kuvendit, vendos për pjesëmarrjen e forcave ushtarake të huaja në 

misione humanitare në territorin e Republikës së Shqipërisë. 
2. Kërkesa e Këshillit të Ministrave për këto raste shqyrtohet nga Kuvendi brenda 7 ditëve. 
Ndryshon: 1. Në pikën 1 fjalët ".... me pëlqimin e Kuvendit...." hiqen. 2. Pika 2 shfuqizohet.  



 
 

Cili eshte roli i ekzekutivit? 
     
 

Në shumicën e vendeve demokratike, ekzekutivi vendos dërgimin e 
trupave jashtë me miratimin e parlamentit. Kjo mund të ndodhë para 

apo pas dërgimit. Megjithatë, edhe në rastet kur nuk nevojitet 
konsensusi apo miratimi parlamentar përpara këtij dislokimi trupash 

jashtë, qeveria apo në përgjithësi ekzekutivi  konsultohet zakonisht me 
parlamentin për të garantuar vullnetin e domosdoshëm në 

autorizimin e këtij misioni apo për të pranuar fondet e 
domosdoshme. 

     Trupat jashtë, në përgjithësi, vendosen nën kontrollin operacional të 
udhëheqjes ushtarake në terren, por ekzekutivi kombëtar ushtron 

autoritetin mbi ushtarakët e tij dhe luan një rol të padiskutueshëm 
në ndikimin e ngjarjeve në terren. Po ashtu, ekzekutivi mbështet 
udhëheqjen ushtarake në konsultimet me partnerët ndërkombëtarë, 
lehtëson bashkëpunimin me agjenci të tjera kombëtare si shërbimet 

sekrete apo inteligjente, e mban të informuar parlamentin dhe publikun. 
Dhe së fundi, ekzekutivi monitoron aktivitetet ushtarake dhe 

“kontraktorët” shoqërues, dhe mbi të gjitha përpiqet të sigurojë respektin 
e të drejtave njerëzore dhe angazhimin ndaj ligjit ndërkombëtar. 

     Një sfidë në vete për ekzekutivin është dhe mbikëqyrja e tij pa 
ndërhyrë në detajime në administrimin e operacioneve ushtarake dhe pa 

prekur efektivitetin e tyre....  



 Po parlamenti? Cilat janë disa nga fuqitë e 
mbikëqyrjes prej parlamentit? 

     Funksion                                         Instrumentet 

Bashkëvendim-
marrës 

Autorizon dërgimin e trupave  para ose pas ngjarjes 

Operacional Rishikon, dhe në disa raste vendos, detaje operacionale si mandati, numri  
i trupave, koha e misionit, rregullat e angazhimit 

Buxhetor Aprovon shpenzimet në misionin ushtarak 

Censioral Ruan të drejtën e votës së mosbesimit, censurimit apo “impeachment” në 
raste të mosmiratimi ndaj vendimeve qeveritare 

Investigative Mbledh informacionin e duhur dhe monitoron (interpelanca, debate, 
seanca dëgjimore, hetime, etj.), viziton  trupat për të konfirmuar 
gjithçka  

Përfaqësuese Ndihmon e lehtëson konsensusin politik për dërgimin e trupave përfshi 
dhe shmangien e pakënaqësisë popullore  



  Vendimmarrja- komente 
•   Vendimmarrja ndryshon nga vendi në vend. Në disa vende, parlamenti 

duhet të japë autorizimin apo aprovimin për të dërgimin jashtë të 
trupave ushtarake. Në varësi të sistemit kjo mund të ndodhë para apo 
pas dislokimit. Përgjithësisht, është i preferueshëm miratimi para 
dërgimit, sepse pas dislokimit të trupave jashtë bëhet praktikisht e 
pamundur për parlamentin të mos pranojë këtë vendim të ekzekutivit, 
sepse një gjë e tillë mund të rrezikojë vetë misionin e nisur, por dhe 
kredibilitetin e qeverisë. Këtu, përfshihen dhe kushte specifike 
dislokimi, p.sh., në ligjin japonez të paqe-ruajtjes pas ndërprerjes së 
konfliktit apo me lejen e vetë vendit, ku bëhet dislokimi. 

•      Në shumë vende, p.sh. në Francë, parlamentet nuk kanë kontroll të 
drejtpërdrejtë mbi trupat menjëherë pas dislokimit të tyre jashtë vendit. 
Në vende të tjera, kontrolli mbi detaje operacionale mund të përfshijnë 
fuqinë për të përcaktuar mandatin, vendndodhjen dhe numrin e 
trupave, bile dhe detaje specifike si rregullat e angazhimit, zgjatjen e 
misionit apo tipin e armëve dhe të instalimeve të tjera të shfrytëzuara. 
Megjithëse vendime të tilla realizohen në këshillim të plotë me 
profesionistët e drejtuesit ushtarakë, roli i parlamentit lidhet me 
zgjatjen e procesit, cilësinë e debatit që mund të vonojë ndryshimet në 
terren, etj. 



Kontrolli mbi buxhetin 
•     Si në raste të tjera ky është një prerogativ i parlamentit. 

Ai ka të bëjë si për buxhetin e rregullt vjetor, ashtu dhe 
shpenzimet suplementare për operacione specifike. Por 
dhe ky kontroll buxheti shfaq po ashtu kufizime praktike. 
Parlamenti mund të modifikojë propozimet e ardhura nga 
qeveria, por ama nuk mund të iniciojë shpenzime jashtë 
skemës së pranuar të buxhetit.  

•  Në disa sisteme, parlamenti u drejtohet dhe masave të tilla 
si vota e mosbesimit apo  “impeachment” në raste 
pakënaqësie ndaj vendimeve të dërgimit të forcave apo 
mënyrës së dislokimit të tyre. Por këto masa ekstreme 
janë shfrytëzuar shumë rrallë, nga që ata dobësojnë 
forcën e ekzekutivit deri në atë shkallë që mund të 
rrezikojë interesin kombëtar. Është krejtësisht 
demokratike, që parlamenti të shfrytëzohet nga partitë e 
përfaqësuara e individë të veçantë si një forum  ndaj 
dislokimit të trupave jashtë, sjelljes së organeve 
ekzekutive në këtë dislokim, etj. 



Fuqia e investigimit. 
•  Parlamenti shfrytëzon të drejtën e informimit, natyrisht pa 

kapërcyer të drejtën e sekretit ndaj publikut. I tillë është debati i 
hapur, transparenca mbi politikën ekzekutive. Po aq të 
përdorshme rezultojnë seancat e pyetjeve ndaj anëtarëve të 
ekzekutivit apo komandantëve ushtarakë, në ndonjë rast dhe 
seancat dëgjimore nën betim. Nuk mungojnë rastet e publikimit 
të këtyre seancave. Mund të realizohen anketa konkrete dhe 
seanca dëgjimore, apo vizita të trupave ushtarake të dislokuara 
jashtë vendit. Në disa vende, këto “teknologji” investigimi 
aplikohen nga parlamenti si i tërë, në të tjera vetëm në komitetet 
apo komisionet parlamentare përkatëse. 

•     Me rastin e dislokimit të trupave jashtë vendit, mund të 
krijohen si komisione të përhershme ose ato ad hoc për 
monitorimin e këtij dislokimi dhe të problemeve të lidhura me të. 



Disa sfida të mbikëqyrjes. 
 
Efektiviteti kundrejt legjitimitetit. 
•  Kërkesa për një miratim paraprak të dërgimit të trupave jashtë vendit 

mund të komprometojë aftësinë mbrojtëse të vendit. Procedurat 
parlamentare janë zakonisht të gjata dhe të zvarritura, që e bën 
aprovimin paraprak parlamentar e bën dislokimin jopraktik apo të 
pamundshëm. Prandaj, në disa vende ku parlamenti duhet të japë këtë 
autorizim paraprak, lejohet një dislokim urgjent në situata në të cilat 
kërcënohet siguria kombëtare. 

     A nuk duhet te zgjidhet kjo ceshtje nga ana kushtetuese! 
Autoriteti i kufizuar. 
•   Ligjet e përdorura për dislokimin ushtarak jashtë nuk mund të shfrytëzohen 

ndaj forcave të tjera të sigurisë si agjencitë e inteligjencës, që shpesh 
veprojnë jashtë territorit.  

Një terminologji e vagët.    
•  Për të shmangur konfuzionin, mbikëqyrja lidhet me dislokimin e trupave apo 

shfrytëzimin të forcës, por jo gjendjen e luftës.  



Dislokim trupash nën sigël 
ndërkombëtare 

 
•  Dislokimi i trupave nën siglën e OKB-së, NATO-s, BE-së apo të 

aleancave të tjera dhe koalicioneve të vullnetit janë mjaft të 
ngjashme. Këto operacione janë kritikuar jo pak nga shfaqje të një 
”deficiti demokratik”. Trupat aty mund të marrin urdhra nga struktura 
të një vendi tjetër apo të organizatës ndërkombëtare, ato mund të 
kufizojnë aftësinë e autoriteteve kombëtare për kontrollin e trupave të 
tyre. Sidoqoftë, kontrolli operacional i ushtruar nga autoritetet 
ndërkombëtare është zakonisht i dalluar nga komanda kombëtare 
apo kontrolli përkatës me faktin që ai është i përkohshëm dhe i 
kufizuar ndaj detyrave specifike. NATO, p.sh., konfirmon që kontrolli 
operacional nuk përfshin autoritetin për të ndryshuar përbërjen e 
njësive, disiplinimin apo promovimin e tyre, etj., jashtë 
përgjegjshmërisë së miratuar nga autoriteti kombëtar.  Pra, në 
përgjithësi, kombet duhet të ruajnë komandën dhe kontrollin mbi 
trupat e tyre. 



Si e realizojnë mbikëqyrjen strukturat 
qeverisëse të OKB-së, BE-së apo NATO-s? (1) 

•     OKB-ja. Strukturat vendimmarrëse të OKB-së e komplikojnë 
jo pak mbikëqyrjen kombëtare. 

•     Këshilli i Sigurimit ka përgjegjësinë parësore për vendimet e 
lidhura me dislokimin e trupave të huaj jashtë vendit. (Vendet 
që kontribuojnë në misione të tilla por pa pasur ndonjë vend në 
këtë këshill nuk mund të kenë të drejtë vote në vendimet 
përkatëse). Asambleja e Përgjithshme luan këtu një rol të 
kufizuar, edhe pse ka një Komitet Special për Operacionet 
Paqeruajtëse (që nga 1965) që raporton në mënyrë vjetore para 
kësaj asambleje. 

•     Procesi i vendimmarrjes në KS zakonisht realizohet në 
seanca të mbyllura, duke krijuar probleme për mbikëqyrjen nga 
qeveri që nuk janë në këtë proces, nga opinioni publik dhe 
parlamenti përkatës. 

•     OKB-ja nuk ka një parlament të zgjedhur në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga popujt e vendeve anëtare. 



-2- 
•     BE-ja. Dislokimet e BE-së realizohen me konsensusin e të gjithë 

anëtarëve të saj në takimin e Këshillit Evropian (European Council). 
Parlamenti i BE-së, i zgjedhur më mënyrë të drejtpërdrejtë, e ka fuqinë 
për të aprovuar buxhetin për Politikën e Jashtme të Përbashkët dhe atë 
të Sigurisë, por nuk ka ndonjë rol në vendimmarrjen operacionale. 
Një barrierë kryesore e kësaj mbikëqyrjeje është natyra komplekse e 
BE-së. Një strukturë  ndërqeveritare është ESDP, që ndërmerr veprime 
nën “kolonën e parë” të BE-së (p.sh., që lidhet me aspektin civil të 
menaxhimit të krizës) apo të “kolonës së tretë” (p.sh., bashkëveprimi 
anti-terror). Për këto instrumente ESDP ka disa mekanizma dhe 
institucione të ndryshme të vendimmarrjes. Roli i ekzekutivit është 
luajtur në varësi të kontekstit nga Komisioni, Këshilli dhe qeveritë 
kombëtare. 

•     NATO-ja. Vendimmarrja e dislokimit të trupave bëhet me konsensus, 
por strukturat e saj janë më të “rrjedhshme” në krahasim me ato të BE-
së. Asambleja Parlamentare e NATO-s është ndikuese, por nuk është 
e zgjedhur nga elektorati i vendeve anëtare të NATO-s, prandaj nuk ka 
rol të drejtpërdrejtë në vendimmarrje.  

ESDP (European Security and Defence Policy) eshte nje element baze i kolones 
se BE-se per Politiken e Perbashket te Jashtme dhe te Sigurise, qe mbulon dhe 
aspektet ushtarake dhe te mbrojtjes. ESDP-ja eshte pasuesi i ESDI (European 
Security and Defence Identity) qe kalon nga NATO ne juridiksionin e BE-se, pra 
duke perfshire dhe vendet e pa inkuadruara ne NATO. 
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•   Koalicionet ad hoc. Nga pikëpamja e kontrollit, 

llogaridhënies parlamentare dhe mbikëqyrjes 
demokratike këto koalicione shfaqin probleme të 
mbështetjes konkrete. Përveç mungesës së një 
përmase parlamentare, këto koalicione shfaqin 
mangësi në një shtresim ndërqeveritar, në pikëpamje 
të formalitetit e transparencës, në procesin e 
vendimmarrjes. Për më tepër, mandati dhe komanda, 
strukturat e kontrollit kanë prirjen të përcaktohen 
kryesisht sipas kontribuuesit kryesor që realizon dhe 
drejtimin e trupave, duke kufizuar apo duke e pakësuar 
hapësirën e negocimit për vendet me kontribut të 
vogël. Madje, në këtë kuptim, kur qeveritë përkatëse 
praktikisht nuk kanë çfarë të thonë, aq më i dobët 
rezultojnë ndikimet e parlamenteve të tyre...  



 
Shtojcë: Memorandumi i mirëkuptimit mes OKB-së dhe 

Shqipërisë, përcakton rregulla të forta për sjelljen e 
ushtarakëve në misionet ushtarake 

 
Të qenët pjesë e misioneve paqeruajtëse të OKB-së, përveç detyrimeve 

financiare, tashmë kërkon një standard të lartë moral.  
Nisur pikërisht nga kompleksiteti i vendeve të ndryshme ku operon kjo 

organizatë, por edhe nga skandalet e shumta seksuale që kanë shoqëruar 
qëndrimin e misioneve të ndryshme ushtarake në vendet në konflikt, 

Organizata e Kombeve të Bashkuara është detyruar të vendosë rregulla të 
qarta, duke specifikuar deri në detaje mënyrën e sjelljes së ushtarakëve 

në raport me popullsitë vendase, si dhe duke përcaktuar zgjidhjen e 
pasojave që mund të sjellin ato.  

Këtij rregulli të fortë duhet t'i nënshtrohet edhe vendi ynë, i cili vetëm pak 
ditë më parë nisi kontigjentin e dytë të trupave, në kuadër të misionit 

OKB-së, në Republikën e Afrikës Qendrore dhe të Çadit.  
Për të sanksionuar këto rregulla dhe mandatin e këtij kontingjenti, midis 

qeverisë shqiptare dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është 
nënshkruar një memorandum mirëkuptimi, i cili shumë shpejt pritet të 
kalojë për ratifikimin në Kuvendin e Shqipërisë, për t'u bërë më pas i 

detyrueshëm për t'u zbatuar nga palët. 


