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Trafikimi i qenieve njerëzore përbën shkelje të të drejtave të njeriut, të vlerave themelore të shoqërive
demokratike dhe një kërcënim madhor për sigurinë e rendin publik. Me gjithë përpjekjet e shteteve
në nivelet kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, trafikimi i qenieve njerëzore mbetet një aktivitet
kriminal dinamik në përshtatje e sofistikim të vazhdueshëm. Çdo vit, mijëra njerëz, kryesisht gra
dhe fëmijë, trafikohen me qëllim shfrytëzimin seksual apo forma të tjera të shfrytëzimit, si brenda
dhe jashtë vendit të origjinës. Pothuajse të gjitha vendet në rajon janë vende të origjinës, tranzitit
ose destinacionit, ose një kombinim i më sipër. Lufta ndaj trafikimit të qenieve njerëzore, duke
angazhuar shtetet në reagim të përbashkët e bashkëpunim efikas të mekanizmave kombëtarë të
ngritur prej tyre mbetet në prioritetin e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë OSBEnë.

Trajnimi zhvillohet në kuadër të Programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve
Njerëzore në dhe nga Shqipëria”, zbatuar nga gjashtë organizata lokale dhe ndërkombëtare që përfshijnë
Zyrën e UNICEF në Shqipëri, Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, “Terre des Homme”, “Tjetër Vizion”,
“Vatra” dhe “Të Ndryshëm dhe të Barabartë”.
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Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, prej vitesh
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STRUKTURA E TRAJNIMIT SIMULUES
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“Pjesëmarrës”
Profesionistë të fushave të ndryshme që punojnë në
luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, të cilët u
trajnuan gjate ushtrimit simulues.

Pjesëmarrës
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“DIREX” (Drejtim i Ushtrimit)
Skuadra që menaxhon zhvillimin e ushtrimit.

Ekspertë

“Antenat”
Skuadra që mbështet DIREX përmes
monitorimit dhe raportimit të veprimtarive
gjatë ushtrimit.
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Antena
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“Aktorët”
Personat që luajnë rolet sipas “historive”
apo skenarëve të zhvilluara paraprakisht.

Aktorë

“Staf mbështetës”
Profesionistë që kryejnë funksione
ndryshme mbështetëse gjatë trajnimit.
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Vëzhgues

“Vëzhgues”
Përfaqësues të institucioneve që vëzhgojnë
dhe monitorojnë pa ndërhyrë në zhvillimin e
trajnimit

