
 

 

MBËSHTETJE PËR RAPORTIME NË 
MEKANIZMAT NDËRKOMBËTARË TË TË 
DREJTAVE TË FËMIJËVE

Monitorimi i të  
drejtave të fëmijëve 
bazuar në evidenca
REZULTATE TË PUNËS 2017-2021

CHILD RIGHTS’ ISSUES
IN CHILD PARTICIPATORY-
FOCUSSED DOCUMENTS

A SHORT REVIEW

Përmbledhje e mendimeve të fëmijëve
Publikimi shqyrton mendimet e fëmijëve duke 
analizuar të paktën 23 dokumenta të viteve të fundit, 
që reflektojnë përfshirjen/angazhimin e fëmijëve 
dhe adoleshentëve në Shqipëri. Përmbledhja e 
kontributeve të fëmijëve, si një vlerë e çmuar dhe e 
pazëvendësueshme, udhëhoqi UNICEF-in në hartimin 
e Programit për Shqipërinë 2022-2026. 
Lexo më shumë

GUIDANCE 
NOTE
Preparation of 
the State Periodic Report 
to the Committee on 
the Rights of the Child

Guidë orientuese
Dokumenti ofron udhëzime dhe instrumenta ndihmues 
për pregatitjen e Raportit Periodik të Shtetit Palë për 
t’u dorëzuar pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijës. Kjo guidë u përgatit bazuar në 
mësimet e marra për përgatitjen e raportit të shtetit 
shqiptar gjatë vitit 2019. 
Lexo më shumë

Botimi prezanton raportimin e 5të dhe 6të periodik të 
Shtetit drejtuar në vitin 2019 Komitetit të Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës. 
Raportimi përmbledh masat e marra në respektim 
të Konventës së të Drejtave të Fëmijës, me qëllim 
promovimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e të drejtave 
të fëmijëve në Shqipëri gjatë 10 viteve të fundit.

Lexo më shumë

Për informacione të mëtejshme ju lutemi kontaktoni:

Zyrën e UNICEF-it në Shqipëri
Rruga “Skënderbej”, Godina e OKB-së, kati i tretë, Tiranë, Shqipëri

Tel.: +355 4 45 48 400
E-mail: tirana@unicef.org

Photos on the cover: ©UNICEF in Albania

MIRËNJOHJE TË VEÇANTË
KONTRIBUTIT TË FËMIJËVE

Raporti Periodik i 5të dhe 6të i Shtetit tek KDF

https://www.unicef.org/albania/documents/child-rights-issues-child-participatory-focussed-documents
https://www.unicef.org/albania/documents/child-rights-issues-child-participatory-focussed-documents
https://www.unicef.org/albania/reports/guidance-note
https://www.unicef.org/albania/reports/guidance-note
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fALB%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fALB%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fALB%2f5-6&Lang=en


MBËSHTETJE PËR PUBLIKIMIN E 
STATISTIKAVE NË NIVEL KOMBËTAR 
DHE VENDOR

150 tregues me fokus fëmijët, 
adoleshentët dhe të rinjtë 

Statistika zyrtare 
Botimi sjell në vëmendje mbi 100 statistika 
zyrtare me fokus fëmijët, adoleshentët dhe të 
rinjtë në Shqipëri. 

FËMIJËT
NË BASHKINË E KORÇËS

2017-2020

Fëmijët në Bashkinë Korçë
Për të dytin vit rresht, botimi përmban rreth 45 
tregues me fokus fëmijët, bazuar në të dhënat 
administrative të institucioneve vendore. 
Lexo më shumë

FËMIJËT
NË BASHKINË E SHKODRËS

2017-2020

S Fëmijët në Bashkinë Shkodër 
Botimi paraqet tregues nga një gamë e gjerë 
e fushave të të drejtave dhe mirëqënies së 
fëmijëve.
Lexo më shumë

PUBLIKIMI I ANALIZAVE TË THELLUARA TË 
SITUATËS SË FËMIJËVE 

MBËSHTETJE PËR HARTIMIN DHE 
MONITORIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË 
FËMIJËVE 

ANALIZA E SITUATËS SË 
FËMIJËVE DHE ADOLESHENTËVE 
NË SHQIPËRI 
Qershor 2021

Analiza e situatës së fëmijëve dhe adoleshentëve
Botimi përfaqëson një analizë të pavarur të 
situatës së fëmijëve dhe adoleshentëve, dhe të 
drejtave të tyre në Shqipëri. 
Lexo më shumë

Analiza e Situatës së Fëmijëve 

Të gjithë jemi 
të rëndësishëm!

Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuar
Studimi ofron një këndvështrim gjithëpërfshirës të 
shkeljeve më kritike të të drejtave të fëmijëve me 
aftësi të kufizuar. Botimi sjell zërin e fëmijëve dhe 
dëshirat e tyre për një jetë më cilësore. 
Lexo më shumë

Të dhënat statistikore për të drejtat e fëmijëve
Sistemi ka për qëllim vizualizimin e treguesve 
të raportuara tek Agjensia Shtetërore për të 
Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës nga institucio-
net në nivel qendror dhe vendor, në funksion të 
VKM 636 datë 26.10.2018. Lexo më shumë
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KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES WITH 
REGARD TO COVID-19 AMONG THE GENERAL 
POPULATION IN ALBANIA  

Findings on national survey of second wave 
 

 

 

  

Qëndrimet e popullatës në lidhje me Covid -19
Anketa u ndërmorr për të kuptuar njohuritë, 
qëndrimet dhe praktikat e popullatës 18-64 vjeç 
në lidhje me Covid -19. 
Lexo më shumë
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RAPORTI I 
MONITORIMIT 
AFATMESËM
TË AGJENDËS KOMBËTARE 
PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE20
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Shtator 2019

Raporti i monitorimit afatmesëm
Raporti paraqet ecurinë e zbatimit dy-vjeçar të 
Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 
2017 – 2020.
Lexo më shumë

Treguesit e Mirëqenies së Fëmijëve,
Adoleshentëve dhe të Rinjve

në Shqipëri

2016-2019
TË DHËNA MBI PERIUDHËN KOHORE

Lexo më shumë
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RAPORTI
4-VJEÇAR
I ZBATIMIT
TË AGJENDËS KOMBËTARE 
PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE20
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Prill 2021

Raporti 4-vjeçar i monitorimit
Vlerëson arritjet dhe sfidat në përmbushjen e 
masave të veprimit të Agjendës Kombëtare për 
të Drejtat e Fëmijëve 2017 – 2020.

Assessing the Post-Earthquake 
Situation of Families with

Children Residing in Temporary 
Shelters in Albania

Familjet me fëmijë të prekura nga tërmeti
Studimi prezanton nevojat e 1,464 familjeve me 
fëmijë të prekur nga tërmeti i datës 26 Nëntor 
2019. 
Lexo më shumë

Agjenda kombëtare për të drejtat e fëmijeve
Agjenda e fëmijëve 2021-2026, shpalos 
angazhimin e Qeverisë për të përmbushur të 
drejtat e çdo fëmije në Shqipëri.

Lexo më shumë

https://www.unicef.org/albania/documents/children-municipality-kor%C3%A7a-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/documents/children-municipality-kor%C3%A7a-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/documents/children-municipality-shkodra-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/documents/children-municipality-shkodra-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/documents/situation-analysis-children-and-adolescents-albania
https://www.unicef.org/albania/documents/situation-analysis-children-and-adolescents-albania
https://www.unicef.org/albania/reports/we-all-matter
https://www.unicef.org/albania/reports/we-all-matter
http://statistikafemijet.gov.al/
http://statistikafemijet.gov.al/
http://statistikafemijet.gov.al/
https://www.unicef.org/albania/reports/knowledge-attitude-and-practices-regard-covid-19-among-general-population-albania-f
https://www.unicef.org/albania/reports/knowledge-attitude-and-practices-regard-covid-19-among-general-population-albania-f
https://www.unicef.org/albania/documents/mid-term-monitoring-report-agenda-children-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/documents/mid-term-monitoring-report-agenda-children-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/reports/children-adolescents-and-youth-focused-wellbeing-indicators
https://www.unicef.org/albania/reports/children-adolescents-and-youth-focused-wellbeing-indicators
https://www.unicef.org/albania/documents/four-year-implementation-report-national-agenda-rights-children-2017-2020
https://www.unicef.org/albania/media/3411/file/Post%20Earthquake%20Assessment%20Report.pdf
https://www.unicef.org/albania/media/3411/file/Post%20Earthquake%20Assessment%20Report.pdf
https://www.unicef.org/albania/documents/four-year-implementation-report-national-agenda-rights-children-2017-2020

