
PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

SITUATA E FËMIJËVE NË BOTË
BOTIM SPECIAL

20 vjet nga lindja 
e Konventës për të 
Drejtat e Fëmijës



Konventa për të drejtat e fëmijëve 
sendërgjon një standard universal për 
ndërtimin e një bote më të mirë – një botë 
në të cilën interesi më i lartë i fëmijës do të 
jetë shqetësimi parësor i të gjithëve. Sfida 
e 20 viteve që vijnë është të çojmë përpara 
sukseset e arritura duke punuar së bashku 
për t’u dhënë dorën atyre fëmijëve që ende 
u mohohet e drejta për mbijetesë, zhvillim, 
mbrojtje dhe pjesëmarrje.
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Aktualiteti i përhershëm  
i Konventës

Në 20 nëntor 2009, komuniteti  botëror feston 20 vjetorin e 
Konventës për të drejtat e fëmijëve. Si një ndër  dokumentet 
me numrin më të madh të ratifikimeve në historinë e traktateve 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 54 nenet e Konventës 
dhe Protokollet e saj Opsionale mbulojnë spektrin e plotë të të 
drejtave civile, politike, kulturore dhe ekonomike të fëmijëve, 
bazuar në katër parime themelore: mos-diskriminimi, mbrojtja 
e interesit më të lartë të fëmijës, e drejta për të jetuar, për të 
mbijetuar dhe për t’u zhvilluar, si dhe respektimi i mendimit 
të fëmijëve në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë 
së tyre. Këto parime janë udhërrëfyese për veprimet e të gjithë 
aktorëve të interesuar, përfshirë edhe vetë fëmijët, në funksi-
on të realizimit të të drejtave të tyre për mbijetesë, zhvillim, 
mbrojtje dhe pjesëmarrje. 

E nënshkruar nga të gjitha vendet e botës dhe kohët e fundit 
e kthyer në ligj nga të gjithë, me përjashtim të dy vendeve, 
Konventa dhe parimet e saj kanë bërë vend në legjislacionet 

kombëtare dhe lokale, duke i nxitur qeveritë në të gjithë botën 
që t’i vendosin të drejtat e fëmijëve dhe zhvillimin e tyre në 
krye të programeve të mandateve të tyre qeverisëse. Që nga 
viti 1990, më shumë se 70 vende, në përpjekje për të reformuar 
sistemet e tyre ligjore, i kanë bërë kodet e fëmijëve pjesë të 
legjislacioneve të brendshme. 

Konventa ka pasur një ndikim të thellë dhe të shtrirë gjerësisht 
në institucionet publike. Kjo vihet re në faktin që objektivat, 
politikat, programet dhe fushatat avokuese për të drejtat 
e njeriut dhe progresin 
social, në plan kombëtar 
dhe ndërkombëtar, u refe-
rohen gjithnjë e më shpesh 
dhe vendosin gjithnjë e më 
shumë në fokus të drejtat 
e fëmijëve.  Traktati, po 
ashtu, nxit qeveritë qen-
drore dhe lokale të ndër-
marrin nisma buxhetore 
që favorizojnë fëmijët, të 
ofrojnë mbrojtje sociale 
dhe të ndjekin një qasje 

Përmbledhje ekzekutive

Mbijetesa e 
fëmijës
Vdekshmëria vjetore 
tek fëmijët nën 5 
vjeç ka rënë nga 13 
milionë në 1990 në 
rreth 9 milionë në 
vitit 2008.

Ushqyerja vetëm 
me gji 
për fëmijët më të 
vegjël së 6 muaj 
është rritur në 
të gjitha vendet 
në zhvillim me 
përjashtim të një 
vendi të vetëm. 

Plotësimi i 
mikroelementeve
Mbrojtja e plotë e 
fëmijëve në vendet 
në zhvillim me dy 
doza të vitaminës A 
është rritur nga 16% 
në 62% që nga viti 
1990.

Imunizimi rutinë 
me anë të tre 
dozave të vaksinës 
DPT3 është rritur 
nga 75% në vitin 
1990 në 81% në 
2007.

Vaksinat 
mbrojnë miliona 
jetë dhe kanë 
ndihmuar në uljen 
e vdekshmërisë 
globale nga fruthi 
në një masë 74% që 
nga viti 2000

Parandalimi i 
malaries 
Përdorimi i 
rrjetave me 
insekticide kundër 
mushkonjave për 
të mbrojtur fëmijët 
nën 5 vjeç ka pësuar 
rritje të dukshme 
në Afrikën Sub-
Sahariane që nga 
viti 2000.

Ecuria e të drejtës për mbijetesë dhe të drejtës për zhvillim
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që ka në themel plotësimin e të drejtave, në përpjekjet e 
tyre bashkëpunuese në funksion të zhvillimit të grave dhe 
fëmijëve.

Gjithashtu, Konventa ka ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit 
të bizneseve, shkollave, familjeve dhe komuniteteve në lidhje 
me të drejtat e fëmijëve.  Impakti i saj në media është i qartë 
dhe shfaqet në kodet e etikës për raportimin e çështjeve të 
fëmijëve, zgjerimin e hapësirës që zënë problematikat e mbrojt-
jes së të drejtave të fëmijëve, si dhe në tërheqjen e mendimit 
të fëmijëve për çështje që prekin dhe shqetësojnë ata. Edhe 
udhëheqësit e komuniteteve fetare punojnë në mënyrë aktive 
për të drejtat e fëmijëve, duke trajtuar çështje të ndjeshme, 
si stigma dhe diskriminimi të cilat shoqërojnë probleme të 
tilla si HIV, AIDS dhe arsimimin e vajzave. Konventa shërben 
si burim frymëzimi për një brez të ri fëmijësh, të cilët janë 
kthyer në partnerë të rëndësishëm në shoqëri.   

Rëndësia e plotë e Konventës i kapërcen kufijtë e saj legjislativë 
dhe madje edhe masat e drejtpërdrejta në mbrojtje të fëmijëve 
që ajo ka nxitur. Traktati ka ndikuar në transformimin e qën-
drimit ndaj fëmijëve duke përcaktuar standardet minimum për 
trajtimin, përkujdesjen, zhvillimin, mbrojtjen dhe pjesëmarrjen 

që i takon të ketë çdo individ 
nën moshën 18 vjeç. Nenet 
e këtij traktati përforcojnë 
bindjen e përbashkët që kanë 
shoqëritë e ndryshme, se për 
të  përmbushur të drejtave të 
fëmijëve, është e domosdosh-
me të mbrohet fëmijëria, si një 
periudhë e ndarë nga mosha e 
rritur, të  përcaktohet një kohë 
gjatë së cilës fëmija mund të 
rritet, të mësojë, të luajë dhe 
të zhvillohet.

Sukseset dhe sfidat
Epoka e Konventës ka njohur përparime të mëdha në mbijetesën 
dhe zhvillimin e fëmijëve dhe ka kontribuar në konsolidimin dhe 
zgjerimin e përpjekjeve për mbrojtjen e tyre. Gjatë kësaj kohe 
janë bërë hapa të mëdhenj në drejtim të pranimit të rëndësisë 
që ka fuqizimi i fëmijëve për të marrë pjesë në zhvillimin dhe 

Përhapja HIV
ka pësuar rënie tek 
femrat e moshës 15 
deri 24 vjeç, të cilat 
frekuentojnë klinikat 
e para lindjes që 
nga viti 2000 dhe 
kjo ka ndodhur në 
14 nga 17 vende, 
që grumbullojnë 
të dhëna të 
mjaftueshme 
për të përcaktuat 
tendencat.

Trajtimi i HIV
për fëmijët nën 
15 vjeç është 
rritur në mënyrë 
spektakolare, 
veçanërisht në 
Afrikën Sub-
Sahariane.

Përmirësimi i ujit 
të pijshëm 
Më shumë së 1.6 
milionë njerëz janë 
furnizuar me ujë të 
pijshëm nga burime 
të përmirësuara në 
periudhën midis 
1990 dhe 2006.

Regjistrimi në 
shkollën fillore
Numri i fëmijëve 
të pa regjistruar ka 
rënë nga 115 milionë 
në vitin 2002 në 
101 milionë në vitin 
2007.

Mbarimi i 
shkollës fillore
për fëmijët në 
vendet në zhvillim u 
rrit nga 79% në vitin 
1990 në 85% në vitin 
2006.

Barazia gjinore 
në arsimin fillor
ka pësuar 
përmirësime dhe 
indeksi i barazisë 
gjinore është 96% e 
sipër në shumicën e 
vendeve në zhvillim.
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mbrojtjen e tyre. Një nga arritjet më të rëndësishme në mbi-
jetesën dhe zhvillimin e fëmijëve ka qenë ulja e vdekshmërisë 
nën moshën 5 vjeç nga 12.5 milionë në vitin 1990 në më pak 
së 9 milionë në vitin 2008. 
 
Pakësimi i numrit të vdekjeve te fëmijët është rezultat i për-
pjekjeve të jashtëzakonshme të qeverive, organizatave jo qe-
veritare dhe komunitetit ndërkombëtar në fushën e shëndetit, 
në drejtim të parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve, rritjes 
së sigurisë ushqimore dhe mirë ushqyerjes së fëmijëve si dhe 
garantimit të shërbimeve të gjithanshme dhe të integruara në 
të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor. Në mënyrë të veçantë, 
imunizimi kundër sëmundjeve të rënda, që parandalohen me 
anë të vaksinave, ka qenë një masë që ka shpëtuar jetën e 
miliona fëmijëve në të gjitha anët e botës. 

Edhe të drejtat e tjera të fëmijëve që lidhen me mbijetesën dhe 
zhvillimin tyre kanë njohur hapa të rëndësishme. Që nga viti 
1990 është ulur numri i fëmijëve nën peshë deri në moshën 
5 vjeçare. Si masa më efektive kundër sëmundjeve foshnjore, 
ushqyerja e plotë me gji për fëmijët nën 6 muaj që nga viti 
1990 është rritur në të gjithë botën, me përjashtim të një vendi 
të vetëm. Në periudhën midis viteve 1990 dhe 2006 është përl-
logaritur  se 1.6 miliardë njerëz arritën të kenë ujë të pijshëm 
të një cilësie të mirë. Përpjekjet për të luftuar HIV dhe AIDS 
janë forcuar duke çuar në zgjerimin e terapive testuese dhe 
antiretrovirusale për gratë shtatzëna të sëmura me HIV për 
të parandaluar transmetimin e virusit nga nëna tek fëmija. Po 
ashtu, këto terapi zbatohen edhe në rastin e te porsalindurve 
dhe fëmijëve për t’i mbrojtur ata nga HIV. Në të njëjtën kohë, 

janë rritur përpjekjet për arsimimin e fëmijëve duke bërë që 
rreth 84 për qind e fëmijëve të moshës shkollore të ndjekin 
arsimin fillor, çka ka ngushtuar hendekun gjinor në regjistrimet 
e shkollës fillore. Përveç kësaj, janë arritur përqindje e larta të 
qëndrimit në shkollë deri në klasën e fundit të shkollës fillore 
në shumicën e vendeve në zhvillim. 

Konventa ka hapur rrugën për konsolidimin e mbrojtjes së 
fëmijës si një qasje tërësore duke u dhënë fëmijëve të drejtën 
për të qenë të mbrojtur nga llojet e ndryshme të dhunës, sh-
frytëzimit, abuzimit, diskriminimit dhe neglizhencës. Gjatë dy 
dekadave të fundit është rritur në mënyrë të ndjeshme avokatia 
për të drejtën e fëmijëve dhe janë caktuar përfaqësues specialë 

2.5 miliardë
njerëz vazhdojnë të 
mos kenë mundësi 
për shërbime të 
përmirësuara 
sanitare.

1 miliardë
fëmijë janë të 
privuar nga një apo 
më shumë shërbime 
bazë për mbijetesë 
dhe zhvillim.

148 milionë
fëmijë nën moshën 
5vjec në vendet në 
zhvillim janë nën 
peshë për moshën 
e tyre.

101 milionë
fëmijë nuk ndjekin 
shkollën fillore dhe 
numrin më të madh 
e zënë vajzat.

37 milionë
foshnje nuk 
trajtohen me kripë 
të jodizuar për  
t’i mbrojtur nga 
mungesa e jodit.

22 milionë
foshnje nuk 
mbrohen nga 
sëmundjet me anë 
të imunizimeve 
rutinë.

Sfidat e mbijetesës dhe zhvillimit
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të Kombeve të Bashkuara për çështje kyçe, të tilla si mbrojtja 
e fëmijëve nga konfliktet e armatosura dhe parandalimi i 
dhunës kundër tyre.

Ndonëse boshllëqet e të dhënave vazhdojnë të fshehin shkallën 
e vërtetë të shkeljeve në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, son-
dazhet ndërkombëtare të jetës familjare, si Studimi i Grupit 
të Indikatorëve të Shumëfishtë dhe Sondazhet Demografike 
e Shëndetësore, që nga mesi i viteve 1990, sigurojnë të dhëna 
të rregullta për disa nga çështjet më kryesore, përfshirë reg-
jistrimin e lindjeve, martesat në moshën fëmijërore, punën e 
fëmijëve dhe kohët e fundit  edhe qëndrimet ndaj dhunës në 
familje dhe disiplinimin e fëmijëve. Pjesëmarrja e fëmijëve, e 
trajtuar në disa nga nenet e Konventës,  gjatë dy dekadave të 
fundit ka njohur një rritje të shkallës së pranimit dhe zbatimit. 
Një moment i rëndësishëm është Sesioni Special për Fëmijët 
i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i vitit 
2002, në të cilin më shumë se 400 fëmijë nga më shumë se 
150 vende morën pjesë në organin më të lartë vendim-marrës 
të Kombeve të Bashkuara. Nismat në nivel kombëtar dhe 
vendor, ndër të tjera edhe programet për qytete që respektojnë 
të drejtat e fëmijëve të zbatuara nga vendbanime të mëdha e 
të vogla në të gjithë botën  e deri tek buxhetet e hartuara me 
pjesëmarrjen e fëmijëve në Brazil, Spanjë dhe në Mbretërinë 
e Bashkuar, flasin për rëndësinë e pjesëmarrjes së fëmijëve në 
forumet vendim-marrëse.

Pavarësisht këtyre përparimeve, mbetet ende shumë për t’u 
bërë për t’i kthyer premtimet e Konventës në një realitet për 
fëmijët në të gjithë botën. Përllogaritjet tregojnë se rreth 

1 miliardë fëmijë vazhdojnë të jetojnë me një a më shumë 
forma të mungesave materiale. Miliona fëmijë, veçanërisht 
në Afrikë dhe Azi, vuajnë  nga mungesa e shërbimeve ci-
lësore në fushën e kujdesit shëndetësor,  mikroelementeve 
ushqyes që jepen si shtesë ushqimore, arsim, ujë të pijshëm 
të një cilësie të pranueshme, kushte sanitare dhe banesa të 
përshtatshme. Mesatarisht, çdo ditë vazhdojnë të vdesin më 
shumë se 24,000 fëmijë nën moshën 5 vjeçare  nga shkaqe 
gjerësisht të parandalueshme.  Vlerësohet se mesatarisht një 
numër fëmijësh midis 500 milionë dhe 1.5 miliardë në vit i 
nënshtrohen dhunës.  Rreth 150 milionë fëmijë të moshës 
5-14 vjeç përfshihen në punë. Për më tepër, shumë fëmijë të 
moshës nën pesë vjeç janë nën peshë dhe rreth 100 milionë 
fëmijë të moshës së shkollës fillore nuk janë të regjistruar në 
shkollë. Pjesëmarrja e fëmijëve vazhdon të mbetet në hapat 
e para dhe nevojitet ta kthejmë në një praktikë të përhapur 
si në vendet e industrializuara edhe në ato në zhvillim. 

Pabarazitë në realizimin e të drejtave të fëmijëve po bëhen 
gjithnjë e më të dukshme në të gjitha vendet. Faktet tregojnë 
se disa fëmijë janë më të rrezikuar për të mbetur jashtë shër-
bimeve jetësore dhe masave mbrojtëse. Këta janë veçanërisht 
fëmijët e komuniteteve të margjinalizuara, të varfra dhe të 
zonave të thella, fëmijët me aftësi të kufizuara si dhe fëmijët 
e minoriteteve apo popullsive indigjene. Po ashtu, të rrezikuar 
janë edhe fëmijët e familjeve ku nënat kanë një nivel të ulët 
arsimor. Në fushën e arsimit, në të gjithë botën, vajzat janë 
më të rrezikuara se djemtë për të mbetur jashtë arsimit bazë 
dhe arsimit të mesëm. Vajzat mbeten të rrezikuara edhe nga 
rreziku i martesës përpara moshës 18 vjeç si dhe nga rreziku 

19 milionë
foshnje në vendet 
në zhvillim lindin 
me peshë të ulet.

9 milionë
fëmijë në të gjithë 
botën vdesin çdo vit 
pa mbushur 5 vjeç.

4 milionë
fëmijë vdesin çdo 
vit në botë që në 
muajin e parë të 
jetës 

4 milionë
fëmijë nën pesë vjeç 
vdesin çdo vit nga 
tre shkaqe të vetme: 
diarreja, malaria dhe 
pneumonia.

2 milionë
fëmijë nën 15 vjeç 
në të gjithë botën 
janë të prekur nga 
HIV.

>500,000
gra vdesin çdo 
vit nga shkaqet 
që lidhen me 
shtatzëninë dhe 
lindjen.
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i ekspozimit ndaj dhunës fizike dhe seksuale, ndonëse edhe 
djemtë janë të prekshëm nga të njëjtat rreziqe. 

Afrika dhe Azia paraqesin sfidat më të mëdha të përbotshme 
në fushën e të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, zhvillim dhe 
mbrojtje. Por edhe këtu, rajonet e Afrikës Sub-Sahariane dhe 
Azisë Jugore janë më mbrapa rajoneve të tjera në pjesën më të 
madhe të indikatorëve. Progresi i tyre në kujdesin shëndetësor 
parësor, arsim dhe mbrojtje do të jenë kyçi i përshpejtimit të 
përmirësimeve në fushën e të drejtave të fëmijëve për të arritur 
objektivat e pranuara ndërkombëtarisht për zhvillimin e tyre.

Rreziqet dhe mundësitë
Konventa për të drejtat e fëmijëve mbush 20 vjet në një kohë 
të turbullt. Viti 2009 ka shënuar krizën më të rëndë financi-
are të globit në këto 80 vitet e fundit. Pasojat e kësaj krize 
në rënien ekonomike globale të shoqëruara me nivelet më të 
larta historike të çmimeve të ushqimit kanë çuar në lindjen 
e shqetësimeve për shtimin e varfërisë dhe mosushqyerjen e 
popullsisë. 

Ndryshime klimatike dhe demografike përbëjnë një tjetër 
kërcënim për përmirësimet e kohëve të fundit në mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve. Fëmijët janë veçanërisht të pambrojtur 
përballë këtyre ndryshimeve për shkak të papjekurisë së tyre 
fiziologjike. Për më tepër, shumë nga vrasësit kryesorë të fëmijëve 
të vegjël, përfshirë kequshqyerjen dhe sëmundjet që përhapen 
nga vektorë të ndryshëm, janë tejet të ndjeshëm ndaj kushteve 

klimatike. Faktet gjithnjë e më shumë po tregojnë se vendet 
më pak të zhvilluara të botës, të cilat kanë edhe numrin më 
të madh të fëmijëve në procesin e rritjes, duhet të përballojnë 
goditjen më të rëndë të ndryshimeve mjedisore. Ndërlidhja 
gjithnjë e më e madhe midis krizave civile dhe ndryshimeve 
klimatike po bëhet tejet shqetësuese për të drejtat e fëmijëve. 
Pakësimi gjithnjë e më i madh i burimeve ekonomike, ujit dhe 
ushqimit, rrezikojnë të përkeqësojë pabarazitë që ekzistojnë 
në të ardhura dhe në shërbimet bazë. 

Rreziku që u kanoset të drejtave të fëmijëve nga kriza aktuale 
ekonomike dhe nga sfida të tjera të jashtme nuk duhet të nën-
vleftësohet. Ekziston një rrezik real që reperkusionet e këtyre 
goditjeve të lënë pasoja gjatë gjithë jetës për disa gjenerata, duke 
minuar kështu përpjekjet për të avancuar të drejtat e fëmijëve 
në dekadat që vijnë. Në të njëjtën kohë, historia kë treguar se 
kriza të tilla mund të mbartin mundësi për ndryshim. Qeveritë 
dhe faktorët e tjerë mund t’i përdorin sfidat si një rast për të 
rikonfirmuar angazhimin e tyre ndaj parimeve dhe neneve të 
Konventës dhe të punojnë së bashku për të konsoliduar arritjet 
në fushën e të drejtave të fëmijëve. 

Programi për veprim
Në këto kohë të pasigurta po bëhet gjithnjë e më e qartë se 
mënyrat e vjetra nuk mund të funksionojnë më. Bota ka një 
rast unik për të rindërtuar veten dhe për t’iu përkushtuar 
sërish jo vetëm aspekteve ekonomike dhe fizike, por edhe të 
qytetarëve të saj më të pambrojtur. Konventa për të drejtat 

Vdekshmëria e 
fëmijëve
Vdekshmëria e 
fëmijëve te të varfrit 
është të paktën 
1.9 herë më e lartë 
sesa te të pasurit 
në më shumë se 90 
vende që sigurojnë 
të dhëna të 
mjaftueshme për të 
kryer përllogaritjet.

Nën-pesha si 
dukuri
në vendet në 
zhvillim, është më 
shumë së 2 herë më 
e lartë tek fëmijët 
nën 5 vjeç që janë të 
varfër, sesa tek ata 
që janë të pasur 

Ujësjellësit 
janë dy herë më të 
shumtë në numër 
në zonat urbane 
sesa në zonat rurale.

Objektet sanitare 
janë dy herë më të 
shumta në numer 
tek banorët urbanë 
sesa tek ata të 
zonave rurale në 
vendet në zhvillim.

Përhapja e HIV
tek gratë e moshës 
së re në Afrikën 
lindore dhe jugore 
është tre herë më 
e lartë sesa tek 
meshkujt e moshës 
së re.

Shkalla e 
njohurive rreth 
HIV
tek meshkujt e 
moshës së re në 
Azinë Jugore është 
dy herë më e lartë 
sesa tek femrat e së 
njëjtës moshë.

Sfidat e pabarazisë
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e fëmijëve duhet të luajë një rol qendror në riformulimin e 
prioriteteve, bazuar në katër veprime kryesore:

T’i bëjmë interesat më të larta të fëmijëve testin parësor të 
qeverisjes. Çdo aspekt i qeverisjes mund të prekë të drejtat 
e fëmijëve. Pavarësisht nëse vendimet lidhen me taksat apo 
tregtinë, diplomacinë apo borxhin, nuk ekziston asnjë poli-
tikë, ligj, buxhet, program apo plan që të jetë “neutral ndaj 
fëmijëve”. Sfida e parë për shtetet nënshkruese është të bëjnë 
vlerësimin e impaktit të masave legjislative dhe administrative 
në raport me fëmijët. E dyta ka të bëjë me marrjen e masave 
që buxhetet, politikat dhe programet të parashikojnë zbatimin 
e parimeve të Konventës në të gjitha aspektet e tyre.

Në nivel kombëtar, buxhetet dhe programet duhet të vendosin 
prioritete në shërbimet që janë të domosdoshme për të përm-
bushur të drejtat e fëmijëve për mbijetesë, zhvillim, mbrojtje 
dhe pjesëmarrje. Këto përpjekje duhet të mbajnë nën kontroll 
dhe të koordinojnë burimet e sektorëve publikë dhe privatë, 
paralelisht me monitorimin e të drejtave të fëmijëve në nivel 
komuniteti dhe në shkallë vendi. Në nivelin e bashkëpunimit 
ndërkombëtar, donatorët dhe vendet përfituese duhet të mbajnë 
parasysh shkallën në të cilën ndihma e tyre shkon në favor të 
fëmijëve. Në rrethe dhe komunitete të ndryshme, administra-
tat lokale duhet të garantojnë që nismat për zhvillim të jenë 
pjesëmarrëse dhe gjithëpërfshirëse dhe që mendimet e grave 
dhe të fëmijëve të gjejnë pasqyrim në ligjet, praktikat, politikat 
dhe programet e hartuara. 

Një sfidë tjetër mbetet forcimi dhe zbatimi i ligjeve në favor të 
të drejtave të fëmijëve. Kjo mund të kërkojë krijimin brenda 
qeverive të strukturave permanente që kanë përgjegjësinë krye-
sore për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe koordinimin 
e veprimeve midis sektorëve. Forcimi i  strukturave të pavarura 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si ombudsmani i fëmijëve, 
mund të jetë një mekanizëm për monitorimin e të drejtave 
të fëmijëve në nivel komuniteti dhe vendi. Për të vlerësuar 
zbatimin efektiv të konventës, është e nevojshme të kuptohet 
më mirë situata e fëmijëve bazuar në prova dhe në fakte, 
në punë studimore dhe në kryerjen e vlerësimeve përkatëse. 

Zhvillimi i kapaciteteve për realizimin e të drejtave të fëmijëve. 
Realizimi i premtimeve të Konventës ka nevojë për kontributin 
e çdo personi dhe çdo institucioni. Të gjithë duhet të zhvillojnë 

Alfabetizmi tek 
të rinjtë 
meshkuj është 1.2 
herë më i lartë sesa 
tek të rejat femra në 
vendet më pak të 
zhvilluara.

Frekuentimi neto 
i shkollës së 
mesme
në Amerikën Latine 
dhe Karaibe te 
djemtë është 6 pikë 
përqindjeje më i ulët 
sesa te vajzat.

Martesa e 
fëmijëve
të gjinisë femërore 
që jetojnë në zonat 
rurale të vendeve 
në zhvillim është dy 
herë më e lartë sesa 
te femrat e qyteteve.

Regjistrimi në 
lindje
është thuajse dy 
herë më i lartë për 
fëmijët që lindin në 
qytete sesa për ata 
që lindin në zonat 
rurale.

Lindja me 
ndihmën e 
personelit të aftë 
mjekësor 
e grave në kuintilen 
me të ardhura më 
të larta në vendet 
në zhvillim është 
2 herë më e lartë 
sesa e grave më të 
varfra në vendet në 
zhvillim.

Rreziku i 
vdekshmërisë së 
nënës
është 300 herë më 
i lartë për gratë që 
jetojnë në vendet 
më pak të zhvilluara 
sesa për ato që 
jetojnë në vendet e 
industrializuara.
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aftësinë për të kuptuar, për të reaguar dhe për të promovuar 
të drejtat e fëmijëve. Duhen bërë përpjekje të bashkërenduara 
për të zgjeruar këto kapacitete në të gjitha nivelet e qeverisjes, 
veçanërisht në nivel lokal ku shpesh mungojnë. Profesionistët 
e fushave të ndryshme si arsimi, shëndeti, siguria, emergjencat 
civile dhe planifikimi urban duhet të trajnohen, ndër të tjera, 
edhe për çështje të të drejtave të fëmijëve dhe të ndërgjegjë-
sohen për detyrimin që kanë për të vepruar në përputhje me 
këto të drejta. 

Duhet të mbështeten përpjekjet e familjeve për të siguruar 
ndihmën dhe mbrojtjen e nevojshme për të drejtat e fëmijëve. 
Në shumë raste, kjo ka të bëjë me dhënien e mundësisë për të 
pasur akses në shërbimet bazë cilësore dhe për të zgjeruar njo-
huritë e tyre në fushën e shëndetit dhe higjienës, duke forcuar 
në të njëjtën kohë pjesëmarrjen e tyre në vendim-marrjen që 
prek jetën e tyre. 

Si bartës të të drejtave, është e domosdoshme që fëmijët të 
njohin dhe të kuptojnë të drejtat e tyre si dhe të fuqizohen 
për t’i kërkuar ato. Konventa duhet të mësohet nëpër shkolla, 
me qëllim që fëmijët të bëhen avokatë të vetes. Nga ana tjetër, 
fëmijët kanë detyrimet e tyre ndaj fëmijëve të tjerë në kuadër 
të konventës: ndërgjegjësimi për të drejtat e tyre sjell detyrimin 
e njohjes dhe respektimit të të drejtave të të tjerëve.

Mbështetje për vlerat sociale dhe kulturore që respektojnë të 
drejtat e fëmijëve. Vlerat dhe standardet për kujdesin, zhvilli-
min dhe mbrojtjen e fëmijëve që përshkruhen në konventë jo 
gjithnjë mbështeten në traditat historike. Praktikat sociale dhe 

kulturore si martesat e 
fëmijëve, gjymtimi i orga-
neve femërore ose prerja 
e tyre, si dhe diskriminimi 
janë faktorë që minojnë 
të drejtat e fëmijëve. 
Është e papranueshme 
që të drejtat e fëmijëve 
të mohohen për shkak 
të gjinisë, etnisë, aftësi-
ve të kufizuara apo çdo 
faktori tjetër diskriminu-
es. Krijimi i një mjedisi 
mbrojtës për fëmijët kërkon trajtimin e të gjitha rreziqeve 
që kërcënojnë të drejtat e tyre, përfshirë edhe ato rreziqe që 
bazohen në tradita të dëmshme. Nxitja e diskutimit të hapur 
për çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, përmirësimi i monitorimit 
dhe mbikëqyrjes përmes përmirësimit të sistemeve të mble-
dhjes së të dhënave, analizës dhe përdorimit të tyre, krahas 
ndërtimit të kapaciteteve të familjeve dhe komuniteteve për të 
kuptuar dhe realizuar të drejtat e fëmijëve, janë hapa jetësore 
për eliminimin e të gjitha formave të dhunës, shfrytëzimit dhe 
abuzimit kundër fëmijëve dhe grave. 

Të punojmë së bashku për të realizuar premtimet e Konven-
tës për të gjithë fëmijët. Ndërtimi i partneriteteve të gjera 
është faktor jetësor për pranimin dhe zbatimin e parimeve të 
Konventës dhe të drejtave që ajo sanksionon. Bashkëpunimi 
në fushën e shëndetit, arsimit, mbrojtjes dhe pjesëmarrjes së 
fëmijëve është zgjeruar dukshëm vitet e fundit dhe premton 

500 milionë– 
1.5 miliardë
fëmijë pësojnë 
dhunë.

150 milionë
fëmijë nga 5-14 
vjeç i nënshtrohen 
punës.

145 milionë
fëmijë kanë 
humbur një apo 
të dy prindërit për 
shkaqe nga më të 
ndryshmet.

70 milionë
gra dhe vajza në 
29 vende u janë 
nënshtruar prerjeve/
gjymtimeve 
gjenitale.

> 64 milionë
gra të moshës 20-
24 vjeç në vendet 
në zhvillim janë 
martuar përpara 
moshës 18 vjeç.

51 milionë
fëmijë nuk janë 
regjistruar në 
momentin e lindjes.

Sfidat e mbrojtjes
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për një progres të shpejtë në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
dhe në arritjen e objektivave të zhvillimit të pranuara në nivel 
ndërkombëtar. Megjithatë, ende nevojitet një bashkëpunim më 
i madh midis aktorëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë, komu-
niteteve, qeverive vendore dhe qytetarëve. Qeveritë duhet të 
punojnë me donatorët, organizatat joqeveritare, udhëheqësit 
fetarë, mësuesit, punonjësit e shëndetësisë, punonjësit socialë 
dhe anëtarët e parlamentit me qëllim përballimin e sfidave 
të shumëfishta me të cilat përballen përpjekjet për zbatimin 
universal dhe tërësor të të drejtave të fëmijëve.

Drejt së ardhmes 
Pjesa më madhe e punës përgatitore për të realizuar programin 
e veprimit është e gatshme. Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve si 
struktura e ngarkuar për monitorimin e zbatimit të Konventës 
dhe Protokollove të saj Opsionale vazhdon të nxjerrë udhëzime 
të qarta për zbatimin e të drejtave të fëmijëve në të gjitha 
shtetet që janë palë me këtë Konventë përmes raportimeve, 
komenteve të përgjithshme dhe ditëve të debatit. Qeveritë e 
vendeve të ndryshme gjithnjë e më shumë po i zbatojnë këto 
rekomandime duke sjellë përfitime të rëndësishme në fushën 
e të drejtave të fëmijëve.

Përdorimi i metodave që ngërthejnë të gjithë sistemin, siç 
është vazhdimi i lejes së shtatzënisë, lejes së lindjes dhe lejes 
së kujdesit për të sapolindurit, arsimi me në qendër fëmijën 
dhe krijimi i  paradigmës së mjedisit të përshtatshëm për 
fëmijët, krijojnë një kuadër të plotë  për trajtimin e mangësive 

që ekzistojnë në fushën e shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes, në 
mënyrë respektive. Qasja që bazohet tek të drejtat e njeriut 
përfaqëson një kuadër të qëndrueshëm për trajtimin e pa 
barazive dhe kërkon që të gjitha veprimet e qeverive të kenë në 
themel  parimet e të drejtave të njeriut. Veprimet humanitare 
tani mbajnë parasysh të gjitha nevojat e fëmijës duke venë 
në rend prioritar arsimin dhe mbrojtjen përkrah angazhimeve 
historikisht tradicionale të kësaj ndihme, që është sigurimi i 
mjeteve dhe shërbimeve bazë për të përmbushur nevojat fizike 
kryesore të fëmijëve. Rritja e shpejtë e aksesit në informacion 
dhe në teknologjitë e komunikimit në vendet në zhvillim po 
bëhet një mjet i rëndësishëm për  të përçuar dije dhe njohuri 
deri te komunitetet më të margjinalizuara.

Sfida e sotme është konsolidimi i arritjeve të 20 viteve të fundit, 
pakësimi i rreziqeve dhe shfrytëzimi i mundësive që ofrojnë 
progresi social, ekonomik dhe teknologjik.

Konventa për të drejtat e fëmijëve është një arritje për të cilën 
është luftuar shumë dhe e cila është fituar me shumë mund. Ajo 
është një dokument i çmuar që na tregon rrugën drejt një bote 
ku të drejtat e fëmijëve të respektohen dhe, si rezultat i kësaj 
të përmirësohen, në mënyrë të ndjeshme të gjitha aspektet e 
jetës njerëzore. Ndërsa dekada e parë e shekullit 21 i afrohet 
fundit, ne duhet të përfitojmë nga mundësitë për të vënë në 
jetë parimet dhe dispozitat e Konventës. Sfida madhore e 20 
viteve të ardhshme do të jetë njësimi i detyrimit të qeverive 
me përgjegjësinë sociale dhe atë individuale. Për ta kthyer 
vizionin e Konventës në një realitet për çdo fëmijë, ne duhet 
ta kthejmë atë në një udhërrëfyes për çdo njeri.

18 milionë
fëmijë vuajnë 
pasojat e 
zhvendosjes.

15 milionë
fëmijë kanë humbur 
një ose të dy 
prindërit për shkak 
të HIV.

14 milionë
vajza të reja lindin 
fëmijë kur janë në 
moshën nga 15 deri 
19 vjeç.

1.2 milionë
janë fëmijët që 
trafikohen çdo vit.

>1 milionë
fëmijë ndalohen 
përmes  proceseve 
të ndryshme 
gjyqësore. 
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Teksti i mëposhtëm është një përmbledhje jo zyrtare e Konven-
tës për të Drejtat e Fëmijës. Versioni i plotë i Konventës dhe 
Protokolleve të saj Opsionale mund të gjendet në Raportin 
kryesor të Botimit Special mbi Situatën e Fëmijëve në Botë: 
20 Vjetori i Konventës për të Drejtat e Fëmijës në libërthin 
Një Botë e Përshtatshme për Fëmijët dhe në adresën www.
unicef.org/crc.

Preambulë
Preambula risjell në vëmendje parimet themelore të Kombeve të 
Bashkuara dhe dispozita të caktuara të disa prej traktateve dhe 
deklaratave përkatëse mbi të drejtat e njeriut. Aty riafirmohet 
fakti se fëmijët, për shkak të brishtësisë së tyre, kanë nevojë për 
kujdes dhe mbrojtje të veçantë dhe i kushtohet një vëmendje e 
veçantë përgjegjësisë parësore që ka familja për kujdesin dhe 
mbrojtjen e tyre. Gjithashtu, ri-pohohet nevoja për mbrojtjen 
ligjore dhe mbrojtjet e llojeve të tjera për fëmijën, përpara dhe 
pas lindjes, rëndësia që ka respektimi i vlerave kulturore të 
komunitetit të fëmijëve dhe roli jetësor që ka bashkëpunimi 
ndërkombëtar në garantimin e të drejtave të fëmijëve. 

Neni 1
Përkufizimi i fëmijës. Fëmijë konsiderohet çdo person nën 18 
vjeç, nëse ligjet e brendshme nuk përcaktojnë një moshë më 
të re si fillimin e moshës së rritur.

Neni 2
Mos - diskriminimi. Të gjitha të drejtat u takojnë të gjithë 
fëmijëve pa përjashtim. Është detyrë e shtetit të mbrojë fëmijët 
nga çdo formë diskriminimi dhe të marrë masa konkrete për 
promovimin e të drejtave të tyre.

Neni 3
Interesat më të larta të fëmijës. Të gjitha veprimet që lidhen 
me fëmijën duhet të mbajnë plotësisht parasysh interesat e tij/
saj më të larta. Shteti do t’i sigurojë fëmijës kujdesin e duhur 
kur prindërit, ose personat e ngarkuar me përgjegjësinë prin-
dërore, nuk e bëjnë këtë.

Neni 4
Zbatimi i të drejtave. Shteti duhet të bëjë gjithçka brenda 
mundësive të tij për të zbatuar të drejtat që parashikon 
Konventa.

Neni 5
Udhëheqja prindërore për zhvillimin e aftësive të fëmijëve. 
Shteti duhet të respektojë të drejtat dhe përgjegjësitë e prin-
dërve dhe të familjes së zgjeruar për të udhëhequr fëmijën 
sipas ndryshimit të aftësive të tij.

Neni 6
Jeta, mbijetesa dhe zhvillimi. Çdo fëmijë ka të drejtën e pat-
jetërsueshme për të jetuar dhe shteti ka detyrimin të sigurojë 
mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.

Neni 7
Emri dhe kombësia. Fëmija ka të drejtën e emrit në momentin 
e lindjes. Fëmija, gjithashtu, ka të drejtë të marrë një kombësi 
dhe, për sa është e mundur, të njohë prindërit e tij/saj si dhe 
të gëzojë përkujdesjen e tyre.

Neni 8
Ruajtja e identitetit. Shteti ka detyrimin të mbrojë dhe, nëse 
është e nevojshme, të rivendosë aspektet kryesore të identitetit 
të fëmijës. Këtu përfshihet emri, kombësia dhe lidhjet familjare.

Neni 9
Ndarja nga prindërit. Fëmija ka të drejtë të jetojë me prindërit 
e tij/saj, përveçse në rastet kur kjo konsiderohet e papërshtat-
shme për interesat më të larta të fëmijës. Fëmija, gjithashtu, 
ka të drejtë të mbajë kontakt me të dy prindërit nëse ndahet 
nga njëri apo prej të dyve.

Neni 10
Ribashkimi familjar. Fëmijët dhe prindërit e tyre kanë të 
drejtë të largohen nga çdo vend për t’u kthyer në vendin e 
tyre për qëllime ribashkimi apo ruajtjeje të marrëdhënies 
prind-fëmijë.

Neni 11
Transferimet e paligjshme dhe mos-kthimi. Shteti ka detyrimin 
të parandalojë dhe të kthejë fëmijën kur ai rrëmbehet apo mba-
het jashtë shtetit nga njëri prej prindërve, apo nga një palë e tretë.

Neni 12
Respekti për pikëpamjet e fëmijës. Fëmija ka të drejtë të 
shprehë mendimet e tij/saj lirisht. Ai ose ajo ka të drejtë që 
mendimi t’i merret parasysh në çdo çështje apo procedurë që 
prek fëmijën.

Neni 13
Liria e shprehjes. Fëmija ka të drejtë të shprehë mendimin e 
tij ose të saj, të informohet dhe të informojë pavarësisht nga 
barrierat.

Neni 14
Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Shteti duhet të respek-
tojë të drejtën e fëmijës për lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe 
fesë, në kushtet e udhëheqjes së duhur prindërore. 
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Neni 15
Liria e organizimit. Fëmijët kanë të drejtë të takohen me të 
tjerë, të tubohen apo të krijojnë shoqata.

Neni 16
Mbrojtja e jetës private. Fëmijët kanë të drejtë të mbrohen 
nga ndërhyrjet në jetën e tyre private, në familjen, shtëpinë 
dhe korrespondencën e tyre si dhe të mbrohen nga shpifjet 
ose njollosjet. 

Neni 17
Aksesi në informacionin e duhur. Shteti duhet të sigurojë ak-
sesin e fëmijëve në informacione dhe materiale nga burime të 
ndryshme dhe të nxisë mass median të përhapë informacion 
me dobi kulturore dhe sociale për fëmijët, si dhe të marrë masa 
për t’i mbrojtur ata nga materiale të dëmshme. 

Neni 18
Përgjegjësitë prindërore. Prindërit kanë detyrimin e përba-
shkët për rritjen e fëmijës dhe Shteti i ndihmon ata për ta bërë 
këtë. Shteti do t’u sigurojë prindërve mbështetjen e duhur për 
rritjen e fëmijës. 

Neni 19
Mbrojtja nga abuzimi dhe neglizhenca. Shteti duhet të mbrojë 
fëmijën nga të gjitha format e keqtrajtimit nga prindërit apo 
nga personat e tjerë të ngarkuar për kujdesin e fëmijës dhe të 
organizojë programe të përshtatshme sociale për parandalimin 
e abuzimit dhe trajtimin e viktimave. 

Neni 20
Mbrojtja e fëmijës pa familje. Shteti është i detyruar të sigu-
rojë mbrojtje speciale për çdo fëmijë të privuar nga mjedisi 
familjar dhe të sigurojë alternativën e duhur për kujdesin në 
familje apo në institucione të kujdesit për fëmijë. Përpjekjet 
për të përmbushur këtë detyrim duhet t’i kushtojnë rëndësinë 
e duhur formimit kulturor të fëmijës. 

Neni 21
Birësimi. Në vendet ku birësimi pranohet dhe/ose lejohet, ai 
duhet të kryhet vetëm në interesin më të lartë të fëmijës, dhe 
në këto raste, vetëm me autorizimin e autoriteteve kompetente 
dhe sigurimin e garancive për mirëqenien e fëmijës.

Neni 22
Fëmijët refugjatë. Fëmijës refugjat apo atij/asaj që kërkon 
statusin e refugjatit u duhet garantuar mbrojtje e veçantë. 

Neni 23
Fëmijët me aftësi të kufizuara. Fëmija me aftësi të kufizuara 
ka të drejtë për kujdes, arsim dhe përgatitje të veçantë për 
ta ndihmuar të jetojë jetën e tij/saj në mënyrë sa më të plotë 
dhe dinjitoze, si dhe të arrijë shkallën më të lartë të mundur 
të pavarësisë dhe integrimit shoqëror. 

Neni 24
Shëndeti dhe shërbimet shëndetësore. Fëmija ka të drejtë të 
gëzojë standardet më të larta të mundshme të shëndetit dhe 

të kujdesit shëndetësor. Shtetet duhet t’i kushtojnë vëmendje 
të veçantë uljes së vdekshmërisë së foshnjave dhe të fëmijëve 
dhe garantimit të shërbimeve parandaluese, si dhe edukimit 
shëndetësor të publikut. Ato duhet të nxisin bashkëpunimin 
ndërkombëtar në këtë drejtim dhe duhet të përpiqen që as-
një fëmijë të mos privohet nga aksesi në shërbimin e duhur 
shëndetësor.

Neni 25
Shqyrtimi periodik i vendosjes së fëmijës jashtë familjes. Një 
fëmijë që për arsye të kujdesit, mbrojtjes dhe trajtimit ven-
doset nga shteti në institucione të caktuara, nga të drejtën e 
vlerësimit periodik të situatës së tij. 

Neni 26
Sigurimet shoqërore. Fëmija ka të drejtë të përfitojë nga 
skemat e ndryshme të përkrahjes shoqërore, përfshirë edhe 
sigurimet shoqërore.

Neni 27
Standardi i jetesës. Çdo fëmijë ka të drejtën për një standard je-
tesë të përshtatshëm për zhvillimin e tij/saj fizik, mendor, shpir-
tëror, moral dhe shoqëror. Prindërit kanë përgjegjësinë parësore 
për ti garantuar fëmijës një standard të përshtatshëm jetese. Sh-
teti ka për detyrë të bëjë të mundur zbatimin e kësaj përgjegjësie 
dhe realizimin e plotë të saj. Përgjegjësia e shtetit mund të për-
fshijë edhe ndihmën materiale për prindërit dhe fëmijët e tyre. 

Neni 28
Arsimi. Fëmija ka të drejtë të arsimohet dhe shteti ka detyri-
min që të garantojë arsimin bazë falas dhe të detyrueshëm për 
të gjithë. Gjithashtu, shteti ka për detyrë të sigurojë format 
e ndryshme të arsimit të mesëm për çdo fëmijë, të sigurojë 
arsimin e lartë në bazë të kapaciteteve të çdo fëmije dhe të 
garantojë që disiplina e shkollës të përputhet me të drejtat 
dhe dinjitetin e fëmijëve. Shteti ka për detyrë të përfshihet në 
forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar për të 
realizuar të drejtën për arsim.

Neni 29
Qëllimi i arsimit. Arsimi do të synojë zhvillimin e personalitetit 
të fëmijës, talenteve dhe aftësive të tij/saj fizike dhe mendore 
në maksimumin e mundshëm. Arsimi duhet ta përgatisë 
fëmijën për një jetë aktive në një shoqëri të lirë dhe duhet të 
ushqejë tek fëmijët respektin për prindërit, identitetin kulturor, 
gjuhën dhe vlerat kombëtare, si dhe respektin për vlerat dhe 
kulturën e të tjerëve.

Neni 30
Fëmijët e minoriteteve dhe të popullatave indigjene. Fëmijët 
e minoriteteve dhe të popullatave indigjene kanë të drejtë të 
ushtrojnë kulturën e tyre dhe të praktikojnë fenë dhe gjuhën 
e komunitetit të tyre.

Neni 31
Koha e lirë, çlodhja dhe aktivitet kulturore. Fëmija ka të drejtë 
të çlodhet, të luajë dhe të marrë pjesë në aktivitete kulturore 
dhe artistike.
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Neni 32
Puna e fëmijëve. Fëmija ka të drejtë të mbrohet nga puna që 
kërcënon shëndetin, arsimin ose zhvillimin e tij/saj. Shteti ka 
për detyrë të përcaktojë moshën minimum për punësim dhe 
të garantojë kushte të përshtatshme pune.

Neni 33
Abuzimi me drogën. Fëmija ka të drejtë të mbrohet nga për-
dorimi i drogave narkotike dhe psikotrope dhe nga përfshirja 
në prodhimin apo shpërndarjen e tyre.

Neni 34
Shfrytëzimi seksual. Shteti duhet të mbrojë fëmijët nga sh-
frytëzimi dhe nga abuzimi seksual, përfshirë prostitucionin 
dhe pornografinë.

Neni 35
Shitja, trafikimi dhe largimi. Shteti ka për detyrë të bëjë çdo 
përpjekje për të parandaluar shitjen, trafikimin dhe largimin 
e fëmijëve.

Neni 36
Forma të tjera të shfrytëzimit. Fëmija ka të drejtë të mbrohet 
nga të gjitha format e shfrytëzimit që cenojnë aspektet e mi-
rëqenies së fëmijës, të cilat nuk trajtohen në nenet 32 – 35.

Neni 37
Tortura dhe heqja e lirisë. Asnjë fëmijë nuk do t’i nënshtrohet 
torturës, trajtimit të egër, ndëshkimit, arrestit dhe heqjes së 
pa ligjshme të lirisë. Si dënimi kapital, ashtu edhe burgosja 
e përjetshme, ndalohen për krime të kryera nga persona nën 
moshën 18 vjeç. Çdo fëmijë që vuan heqjen e lirisë do të nda-
het nga të rriturit, përveçse nëse konsiderohet që mos ndarja 
është në interesin më të lartë të fëmijës. Fëmija që ndalohet 
gëzon të drejtën e ndihmës ligjore si edhe të kontaktit me 
familjen e tij.

Neni 38
Konfliktet e armatosura. Shtetet duhet të marrin të gjitha 
masat e mundshme që fëmijët nën 15 vjeç të mos përfshihen 
në armiqësi. Fëmijët nën 15 vjeç nuk duhet të rekrutohen 
në forcat e armatosura. Shtetet kanë detyrimin të sigurojnë 
mbrojtjen dhe kujdesin e fëmijëve të prekur nga konfliktet e 
armatosura në përputhje me parashikimet e bëra në të drejtën 
ndërkombëtare.

Neni 39
Kujdesi rehabilitues. Shteti ka detyrimin të sigurojë që fëmijët 
e dëmtuar nga konfliktet e armatosura, tortura, trajtimi ose 
shfrytëzimi të përfitojnë trajtimin e duhur për rehabilitimin 
dhe integrimin shoqëror të tyre.

Neni 40
Administrimi i drejtësisë për fëmijë. Një fëmijë që hyn në 
konflikt me ligjin ka të drejtën e trajtimit që nxit tek ai/ajo 
ndjenjën e dinjitetit dhe vlerës për veten. Ky trajtim duhet të 

mbajë parasysh moshën e fëmijës dhe të synojë mbrojtjen e 
tij/saj. Sa herë që është e mundur, duhet të evitohen proceset 
gjyqësore dhe vendosja e fëmijës në institucione.

Neni 41
Respektimi i standardeve më të larta. Në rastet kur standardet 
e ligjeve të brendshme apo ato të së drejtës ndërkombëtare 
për të drejtët e fëmijës janë më të larta sesa ato që parashi-
kon Konventa, duhet të zbatohen standardet më të larta të 
instrumenteve të tjerë.

Nenet 42–54
Zbatimi dhe hyrja në forcë. Këto nene, në mënyrë të veçantë, 
parashikojnë:

• hyrjen në forcë të Konventës 30 ditë pas ratifikimit ose 
aderimit nga 20 shtete;

• detyrimin e shteteve palë për ta bërë të njohur Konventën 
si tek të rriturit ashtu dhe tek fëmijët;

• krijimin e një Komiteti për të drejtat e fëmijëve për të ana-
lizuar raportet që shtetet palë duhet të paraqesin dy vjet 
pasi kanë ratifikuar Konventën dhe, që nga raporti i parë, 
raportet e tjera duhet të paraqiten çdo pesë vjet;

• detyrimin e shteteve palë për të paraqitur raportet e sipër-
përmendura pranë Komitetit lidhur me masat që ato kanë 
marrë për të realizuar Konventën dhe arritjet përkatëse në 
zbatimin e detyrimeve që rrjedhin prej saj;

• detyrimin e shteteve palë për t’i bërë publike raportet në 
vendet e tyre;

• bashkëpunimin ndërkombëtar në fushat që mbulon Konventa 
duke ftuar UNICEF-in dhe agjencitë e tjera të specializuara 
të Kombeve të Bashkuara si Organizata Botërore e Punës, 
Organizata Botërore e Shëndetit dhe Organizata e Kombeve 
të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën, por edhe 
struktura të tjera kompetente, si organizatat jo-qeveritare 
me status konsultativ pranë OKB-së për të ndjekur puni-
met e Komitetit dhe për të ofruar ekspertizë në fushat e 
aktivitetit të tyre. Nga ana tjetër, Komiteti duhet t’ia kalojë 
organizatave të sipër përmendura kërkesat e shteteve palë 
për ekspertizë dhe asistencë teknike;

 • të drejtën e Komitetit për t’i rekomanduar Asamblesë së 
Përgjithshme ndërmarrjen e studimeve të veçanta për çështje 
që lidhen me të drejtat e fëmijës.

Të drejtat e fëmijës të artikuluara nga Konventa përforcohen 
me tej nga Protokollet e saj Opsionale për shitjen e Fëmijëve, 

Prostitucionin e Fëmijëve dhe Pornografinë e Fëmijëve si 
edhe për përfshirjen e Fëmijëve në Konfliktet Armatosura.
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Evolucioni i standardeve ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës

1924 Lidhja e Kombeve miraton deklaratën e Gjenevës mbi të drejtat e fëmijës. Deklarata përcakton të 
drejtat e fëmijëve lidhur me mjetet që mundësojnë zhvillimin e tyre moral, shpirtëror dhe material. 
Gjithashtu, ajo përcakton të drejtën për kujdes të veçantë në raste sëmundjesh, aftësish të kufizuara, 
ose kur fëmijët mbeten jetimë; të drejtën për t’u ndihmuar të parët në situata krizash; të drejtën për 
të mos u shfrytëzuar ekonomikisht dhe për t’u rritur në kushte që edukojnë ndjenjën e përgjegjësisë 
sociale.

1948 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton Deklaratën Universale për të drejtat e 
njeriut, e cila në nenin 25 i referohet fëmijërisë si “mosha që ka të drejtë për kujdes dhe mbështetje 
të veçantë.”

1959 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton Deklaratën për të drejtat e fëmijës, e cila 
sanksionon të drejta të tilla, si liria për të mos u shfrytëzuar dhe e drejta për emrin dhe kombësinë. 
Ajo, gjithashtu, përcakton të drejtat e fëmijëve për arsim, kujdes shëndetësor dhe mbrojtje të 
veçantë.

1966 Miratohet Konventa Ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike si dhe Konventa Ndërkombëtare 
për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Konventat bëjnë thirrje për mbrojtjen e fëmijëve nga 
shfrytëzimi dhe për nxitjen e së drejtës për arsim.

1973 Organizata Ndërkombëtare e Punës miraton Konventën Nr.138 për moshën minimum për pranimin 
në punë, e cila cakton moshën 18 vjeç si minimumin për tu pranuar në lloje punësh, që mund të 
paraqesin rrezik për shëndetin, sigurinë, apo moralin e individit.

1979 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton Konventën për eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit kundër grave, e cila garanton mbrojtjen e të drejtave njerëzore të vajzave 
dhe grave. Ajo, gjithashtu, shpall vitin 1979 si Vitin Ndërkombëtarë të Fëmijës duke vënë në lëvizje 
Grupin e Punës për të hartuar një Konventë të detyrueshme ligjore për të drejtat e fëmijës.

1989 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton në mënyrë unanime Konventën për të 
drejtat e fëmijës, e cila hyri në forcë një vit më vonë.

1990 Samiti Botëror 1990 për Fëmijët miraton Deklaratën Botërore për Mbijetesën, Mbrojtjen dhe 
zhvillimin e fëmijëve, së bashku me një plan veprimi për zbatimin e saj gjatë viteve 1990.

1999 Organizata Botërore e punës miraton Konventën Nr. 182 për ndalimin dhe masat e menjëhershme për 
eliminimin e formave më të këqija të punës së fëmijëve.

2000 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton dy Protokollet Opsionale të Konventës 
për të drejtat e Fëmijës, njëri për mos-përfshirjen e fëmijëve në konfliktet e armatosura dhe tjetri për 
shitjen e fëmijëve, prostitucionin e fëmijës dhe pornografinë e fëmijëve.

2002 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mban një Sesion Special për Fëmijët duke u 
takuar për herë të parë për të diskutuar në mënyrë specifike çështjet e fëmijëve. Qindra fëmijë marrin 
pjesë si anëtare të delegacioneve zyrtare dhe udhëheqësit botërorë angazhohen për një kompakt mbi 
të drejtat e fëmijëve, të quajtur “Një Botë e Përshtatshme për Fëmijët”.

2007 Pas pesë viteve, Sesioni Special i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, 
pasohet nga një mbledhje që përfundon me një Deklaratë për Fëmijët, e cila miratohet nga më shumë 
se 140 qeveri. Deklarata konfirmon arritjet dhe sfidat për të ardhmen, si dhe ripohon angazhimin 
ndaj kompaktit për një botë të përshtatshme për fëmijët, ndaj Konventës dhe ndaj Protokolleve të saj 
Opsionale.



Në 20 nëntor 2009 komuniteti botëror feston 20-vjetorin e miratimit 
të Konventës për të Drejtat e Fëmijës nga Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara, dokumenti unik që përcakton standardet 
ndërkombëtare për kujdesin, trajtimin dhe mbrojtjen e të gjithë 
individëve nën 18 vjeç. Për të festuar këtë ngjarje të shënuar, Fondi 
për Fëmijët i Kombeve të Bashkuara boton një numër special të 
raportit të tij kryesor Gjendja e Fëmijëve të Botës, ku shqyrtohet 
ecuria e Konventës, arritjet në fushën e mbrojtjes së të drejtave të 
fëmijëve, sfidat e së ardhmes dhe masat që duhen marrë, me qëllim 
që premtimet e Konventës të kthehen në një realitet për të gjithë 
fëmijët.
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