KONFERENCA V SHKENCORE NDËRKOMBËTARE
KRIMI MJEDISOR, SIGURIA MJEDISORE DHE SIGURIA KOMBËTARE
TIRANË, JANAR 2020

Thirrje për pjesëmarrje
Akademia e Sigurisë në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së organizon konferencën e 5-të
shkencore me pjesëmarrje ndërkombëtare, me titull: “Krimi mjedisor, siguria mjedisore dhe
siguria kombëtare”. Akademikë, studiues, profesionistë nga vendi e bota, studentë e punonjës
të Policisë së Shtetit e të gjithë institucioneve ligj zbatuese e më gjerë, janë të ftuar që të
dorëzojnë punime, projekte, propozime dhe prezantime për konferencën.
Akademia e Sigurisë, fton të gjithë pjesëmarrësit që dëshirojnë të prezantojnë punimet e tyre
në këtë konferencë, që të dërgojnë abstraktet e punimeve të tyre origjinale, deri në datën 15
shtator 2019. Abstraktet do të vlerësohen nga bordi shkencor dhe nëse merret një përgjigje
pozitive, punimet e plota duhet të dërgohen brenda datës 1 nëntor 2019. Konferenca do të
mbahet në gjuhën shqipe dhe angleze (për pjesëmarrësit e huaj). Për studiuesit e pjesëmarrësit
e huaj do ketë shërbim përkthimi edhe në gjuhën angleze.
Punimet mund të dërgohen në adresën: konferenca.akademia@asp.gov.al
Koordinatori i konferencës: gjon.vorfi@asp.gov.al

FOKUSI I KONFERENCËS
Në fokus të kësaj konference do të jetë siguria mjedisore, e cila, në dekadat e fundit, është
shndërruar në një nga shtyllat më të rëndësishme të sigurisë njerëzore, të asaj kombëtare e
sigurisë ndërkombëtare. Meqenëse siguria mjedisore përqendrohet te hetimi i kërcënimeve që
sillen përmes mjedisit, te komuniteti ndërkombëtar i kombeve; te shoqëria dhe te njeriu,
atëherë fokusi i kësaj konferencë do të jetë i gjerë, gjithëpërfshirës dhe i lidhur me këto
kërcënime. Ky fokus do i shërbejë ndërtimit të një kornize të plotë që ka lidhje me sigurinë
mjedisore. Kjo kornizë do të jetë në funksion të kthjellimit dhe të rritjes së informacionit e
vetëdijes, së institucioneve, shoqërisë, agjencive ligjzbatuese dhe Policisë së Shtetit si
institucion që ka pjesën e vet në drejtim të sigurisë mjedisore. Krahas fokusit të gjerë të
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konferencës, specifika e saj, qëndron te evidentimi dhe trajtimi i sigurisë mjedisore në
këndvështrimin e përgjegjësive, nevojave, strategjive dhe detyrimeve që dalin para policisë,
lidhur me krimet mjedisore. Roli i policisë në zgjidhjen e problemeve mjedisore është i
rëndësishëm për shkak se këto probleme shpeshherë kanë natyrë kriminale dhe janë me
kalime ndërkufitare.

OBJEKTIVAT E KONFERENCËS
Objekti kryesor i kësaj konference, është paraqitja e analizave dhe prognozave, si nga aspekti
i hetimit të krimeve mjedisore, edhe në aspektin e trajtimit të sigurisë mjedisore në tërë
rrafshin e saj të gjerë, ku ndikimet dhe gërshetimit gjenden te siguria kombëtare e ajo
ndërkombëtare. Konferenca ka si objekt përmirësimin e dijes akademike lidhur me sigurinë
mjedisore duke kontribuuar përmes punimeve shkencore. Kjo dije synohet që t’i shërbejë
përmirësimit të nivelit akademik e profesional policor që ka lidhje me krimin mjedisor dhe
ballafaqimin me veprat penale që kanë natyrë të tillë apo që gërshetohen me elementin
mjedisor.

QËLLIMI I KONFERENCËS
Konferenca ka si qëllim trajtimin në mënyrë shkencore të shkallës së rëndësisë së mbrojtjes
juridiko-penale të mjedisit; kuptimin e veprave penale kundër mjedisit dhe trajtimin përmes e
figurave të përgjithshme të tyre; llojet e veprave penale kundër mjedisit; trajtimin e kuptimit
dhe veçorive të hetimit të veprave penale mjedisore, etj. Qëllimi është përmirësimi i sigurisë
mjedisore në vendin tonë, përmes kontributit akademik policor e jo vetëm: duke ndarë
praktikat më të mira mjedisore dhe mësimet e nxjerra; duke formuar bashkëpunimin dypalësh
dhe shumëpalësh, duke identifikuar aktorët dhe përgjegjësitë, mungesat ligjore dhe
rekomandimet për të ardhmen; për paraqitjen e praktikave ekzistuese dhe rekomandime të
mëtejshme të kurrikulave, programeve e trajnimeve për fushën e sigurisë mjedisore te
punonjësit e policisë e më gjerë.

SYNIMI I KONFERENCËS
Kjo konferencë synon të bashkojë njëzëri akademikët, shkencëtarët, profesionistët dhe
ekspertët e fushave të sigurisë, të mjedisit, të marrëdhënieve ndërkombëtare etj.; prokurorë,
gjyqtarë, oficerë të policisë gjyqësore dhe ekspertë të tjerë për të ndarë eksperiencat,
praktikat, punimet shkencore dhe gjetjet në të gjitha aspektet gjithëpërfshirëse të sigurisë
mjedisore. Konferenca do ketë këto synime kryesore:
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 përforcimin dhe theksimin se siguria mjedisore është një përbërës i prekshëm, i vërtetë, i
qenësishëm dhe shumë i ndjeshëm i sigurisë kombëtare, i çdo shteti dhe, duke bërë qasje
specifike te Shqipëria;
 zgjerimin e bashkëpunimit dhe shpënien përpara, të dialogut të sigurisë mjedisore midis
aktorëve në vend dhe në rajon;
 rritjen e vetëdijes për çështjet e sigurisë mjedisore, praktikat më të mira dhe mësimet e
nxjerra për përmirësimin e aftësisë themelore të sigurisë mjedisore të Shqipërisë;
 trajtimin e aspekteve ligjore dhe juridike e historike krahasuese, të krimit mjedisor
brenda dhe jashtë vendit;
 dhënien e rekomandimeve, për politika të zgjeruara, Policisë së Shtetit e strukturave
përkatëse që trajtojnë këtë problematikë, në kuadër të përmirësimit të punës së policisë
dhe reduktimit të krimeve apo dhe parandalimit të dukurisë së krimit mjedisor;
 mbulimin në detaje të së gjitha aspekteve ligjore dhe teknike lidhur me menaxhimin
praktik të problemeve mjedisore në shkallë vendore, në kushtet e Shqipërisë dhe duke
shfrytëzuar praktikën më të mirë ndërkombëtare në këtë fushë;
 ngritjen cilësore të metodave të hetimit të krimeve mjedisore

LLOJI I KONFERENCËS
Konferenca është e llojit “konferencë shkencore ndërkombëtare”. Ajo do të zhvillohet para
një auditori që do të ketë kërkues nga vendi dhe bota si dhe staf akademik nga Akademia e
Sigurisë; studiues dhe ekspertë vendas e të huaj, të çështjeve të sigurisë; drejtues dhe
specialistë të strukturave të Policisë së Shtetit, agjencive të tjera ligjzbatuese; përfaqësues të
misioneve të huaja policore që asistojnë Policinë e Shtetit; përfaqësues të institucioneve
akademike partnere në vend dhe të akademive, kolegjeve e universiteteve policore, partnere,
të huaja.

STRUKTURA E KONFERENCËS
Sesioni I
Siguria mjedisore në kuadrin e sigurisë kombëtare dhe globale.
(Këndvështrimi strategjik, gjeopolitik, politik dhe teorik)









Ndryshimet klimatike dhe siguria.
Politikat mjedisore kombëtare e globale.
Gjeopolitika dhe siguria mjedisore.
Mjedisi, siguria dhe iniciativat globale.
Shfrytëzimi i burimeve të përbashkëta natyrore dhe siguria mjedisore.
Masat frenuese kundër ndryshimeve klimatike dhe politikat kombëtare.
Ndërgjegjësimi publik, informimi dhe siguria mjedisore.
Interesi kombëtar dhe politikat globale mjedisore.
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Organizatat e ndërkombëtare mjedisore, aktorë të marrëdhënieve ndërkombëtare.
Siguria mjedisore si pjesë përbërëse e sigurisë njerëzore.
Raportet e sigurisë mjedisore me shoqërinë, kulturën dhe ekonominë.
Rritja ekonomike, agrikultura dhe siguria mjedisore.
Sesioni II
Krimi dhe siguria mjedisore në Shqipëri.
Kuadri ligjor dhe institucional.

 Kuptimi i përgjithshëm dhe juridik mbi krimin mjedisor dhe format e tij.
 Legjislacioni shqiptar mbi krimin mjedisor aspektet ligjore dhe teknike lidhur me
menaxhimin praktik të problemeve mjedisore në shkallë vendore, në kushtet e
Shqipërisë dhe duke shfrytëzuar praktikën më të mirë ndërkombëtare në këtë fushë.
 Vështrim analitik i krimeve mjedisore të ndodhura në Shqipëri.
 Evidentimi i problematikes, faktorët që e nxisin, mundësojnë, krijojnë terren për
zhvillim të dukurisë së krimit mjedisor në vendit.
 Trendi i përhapjes së krimit mjedisor sipas viteve: analiza statistikore dhe raporte.
 Perceptimi publik dhe institucional mbi sigurinë mjedisore.
 Analizë e shkaqeve dhe shtrirjes gjeografike të krimit mjedisor.
Sesioni III
Qasja e policisë së shtetit dhe agjencive ligjzbatuese
ndaj krimeve mjedisore si krime të një natyre specifike,
si dhe për parandalimin e këtyre veprave penale.
 Rëndësia e mbrojtjes juridike penale të mjedisit.
 Llojet e veprave penale kundër mjedisit.
 Veprimet e punonjësit të policisë në rastet e konstatimit të veprave penale kundër
mjedisit dhe ndërtimeve pa leje etj.
 Bashkëpunimi i Akademisë së Sigurisë me OSBE lidhur me mundësinë e rishikimit të
kurrikulave ekzistuese në sistemin arsimor.
 Policimi në komunitet.
Sesioni IV
Kuptimi, veçoritë, specifikat dhe metodat e hetimit të veprave penale
kundër mjedisit
 Ngritja cilësore e metodave të hetimit të krimeve mjedisore.
 Studim/përvojë mbi praktikën më të mirë ndërkombëtare në këtë fushë.
 Trajnim i specializuar i specialistëve të hetimit të krimit mjedisor.
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PJESËMARRJA NË KONFERENCË
Pjesëmarrja ishte e hapur: për staf akademik, studentë të Akademisë së Sigurisë, ekspertë e
studiues nga radhët e strukturave të Policisë së Shtetit e agjencive të tjera të zbatimit të ligjit,
akademikë të institucioneve të tjera të arsimit të lartë publik e privat në vend, studiues e
ekspertë të çështjeve të hetimit dhe të sigurisë në vend dhe vende partnere, përfaqësues nga
organizma ndërkombëtare partnere të Policisë së Shtetit etj.
KOMITETI ORGANIZATOR I KONFERENCËS
QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE
AKADEMIA E SIGURISË
TIRANË, KORRIK 2019
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